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TANULMÁNYOK

VESZPRÉMY LÁSZLÓ

EGY KORARENESZÁNSZ HADITECHNIKAI KÉZIRAT ÉS SZERZŐJE
Mariano di Jacopo detto il Taccola : De rebus militaribus
A hadi eszközökről
A Zsigmond magyar király és német-római császár magyar trónra lépésének és
halálának évfordulója (1387—1437) alkalmából a Budapesti Történeti Múzeumban
rendezett nagyszabású kiállítás előmunkálatai ráirányították a figyelmet a reneszánsz
kori haditechnikai irodalomra, mindenekelőtt az itáliai hadmérnökök magyaror
szági megjelenésére és hatására. Az említett kiállítás katalógus-kötetéhez csatla
kozó tanulmánykötetben összefoglaltuk a kérdéskört „Technikai, haditechnikai
illusztrált kéziratok Zsigmond korában" címmel.1 A sienai hadmérnök, Taccola
tevékenységének, müvei jelentőségének bemutatására már abban a tanulmányunk
ban röviden kitértünk, ám a szerző és jelen dolgozat címében szereplő kézirata több
szempontból is megérdemli a részletesebb bemutatást: szerzője személyes ismeret
ségbe került Zsigmonddal, a kézirat szerzőségének későbbi eltulajdonítója, Santini a
XV. század közepén megfordulhatott Magyarországon, és végül a Taccola-művet
több évtizeden át forgathatták hazánkban.
Tudománytörténeti bevezetés
A humanistáknak az ókori latin ós görög kéziratok iránti gyűjtőszenvedélye, az
antik örökség számbavétele nemcsak az irodalmi és művészi alkotások területén érez
tette hatását, hanem a természettudomány és technikai teljesítmények felismeréséhez
ós elismeréséhez is elvezette a kortársakat. Annak tudomásul vétele, hogy a közép
kori kultúra az ókorinak nem egyszerűen utánzása (imitatio), hanem azzal versenyez
ve (aemulatio) teremti értékeit, a technikai, műszaki fejlődés tényének tudatosulá
sát — így például Brunelleschi kér elsőként műszaki újításaira szabadalmat Firenze
város tanácsától —, és a technikatörténeti historiográfia megszületését segítette elő.2
Jellemzőek Bessarionnak korábbi urához, Morea bizánci despotájához szóló sorai
1441-ben, mivel hű kifejezői a reneszánsz gazdasági fejlődés egyediségének kijáró
1 Művészet Zsigmond király korában. 1387—1437. I. k. Tanulmányok. Bp., 1987. 212—225. o. Képek: 32—48. sz.
2 A fejlődést áttekinti White, L. Jr.: The Study of Medieval Technology, 1924—1974: Personal Reflections. I n :
Technology and Culture, 16 (1975) 519—529. o. és Knobloch, E. : Mariano di Jacopo detto il Taccola. Ein Werk der italie
nischen Frührenaissance. In : Technikgeschichte, 48 (1981) 1—3. o. ; további bibliográfiai adatokkal. Éves bibliográfiák
a Technology and Culture köteteiben. Rövid összefoglalása : Sarton, O. : Introduction to the History of Science. Vol. I I I .
Baltimore, 1948.1550—1555. o. ; Bayerl, O. : Technische Intelligenz im Zeitalter der Renaissance. In : Technikgeschichte,
45 (1978) 341—349. o. ; Forti, U. : Storia della tecnica dal medioevo al Rinascimento. Firenze, 1957. 223—232. o.
Brunelleschire Prager, F. D. : A Manuscript of Taccola, Quoting Brunelleschi, on Problems of Inventors and Builders.
I n : Proceedings of the American Philosophical Society, 112 (1968) No. 3. 131—139. o. és Prager, F.—Scaglia, G. : Bru
nelleschi. Studies of His Technology and Inventions. Cambridge, Massachusetts—LondoD, 1970.107—109. o.

csodálatnak. A keletről érkezett bíboros kénytelen elismerni, hogy a nyugat, Itália
eredményei mennyivel a kelet előtt járnak, miközben kiemeli a technikai vívmányok
hosszú sorát, az „ a u t o m a t a " fűrészeket, a vízienergia hasznosításának legkülönb
módjait, a vaskohászat fejlődését, a velenceiek hajóépítő tudományát, a textilpart
és persze a fegyvergyártást. 3
Fontana : „De omnibus rebus naturalibus", Alberti: „Ludi mathematici", Nicolaus
Cusanus: „De staticis experimentis" című művei mellett kiemelkedő a historiográ
fiai jelentősége a R ó m á b a n alkotó humanistának, Giovanni Tortellinek, aki az elsők
között írt a műszaki tudományok történetéről. 4 Az 1450-es években született műve
„A görögből á t v e t t kifejezések helyesírása" (De orthographia dictionum e Grecis
t r a c t a r u m ) címet viseli. Az órával (horologium) foglalkozó címszavában szól az ál
t a l u n k vizsgált kérdésről. A felfedezések közül a harangokat, órákat, ágyúkat és
malmokat helyezi az élre. Már ezek együttese is mutatja, hogy a koraközépkori és
reneszánsz újításokat, felfedezéseket egy korszakból származónak tekinti, miként
a „ m o d e r n i " jelzőn is a klasszikus kor utánit ért.
Az ágyúk felfedezésére vonatkozó rész közreadása Taccola megértése szempont
jából sem érdektelen: „Nem volt nagyobb találmány az íj és a nyíl felfedezése sem,
amelyek felfedezőjének Juppiter fiát, Scytherest tartják, mint Plinius »Naturalis
história «-jának 7. könyve tanúsítja. Sem az emberek vesztét okozó többi találmány,
amelyek közül mindegyik feltalálójának azt tartják, aki kigondolta. Ezekhez járult
legújabban nagyobb csodaként az, amit ágyúnak (bombarda) hívunk, bár feltalálója
legyen átkozott, ha nem is tudjuk ki volt. Méltó arra, hogy Salmoneushoz hasonlóan
villám tüze eméssze el, mert az ágyú fényével, hangjával, illatával semmire sem
hasonlít jobban, mint a villámra. Nevét a »bombo« szóból, ami görög, de a latinok
közül is néhányan használják és az »ardeo « (égni) szóból képezték. Mások inkább fém
vetőgépeknek (tormenta aenea) mondják. Különböző fajtáinak megvan a maguk
n e v e , nincs is szerző, akit ebben követhetnénk. Mint arról sincs írás, hogyan nevez
zük azt, amelyen lovaglás közben kétoldalt a láb nyugszik. Mert amennyire Rómában
a márvány domborműveket megtekintettük, a régiek (antiqui) nem használtak
ágyúkat."5
A középkorral foglalkozó történetírásban nem a humanistáknak Bessarionhoz és
és Tortellihez hasonló véleménye hagyományozódott, hanem az antikvitás ragyogá
sa val szembeállított „sötét középkor" koncepció. 6 Az újrafelfedezésre a X X . század
első néhány évtizedéig kellett várni. A kezdeti érdeklődést követően 1931-ben egy
szerre három korszakos jelentőségű technikatörténeti m ű látott napvilágot: Franz
M aria Feldhaus történeti szintézise, Richard Lefebvre des Noëttesnek a lószerszám okkal, lófogatolással foglalkozó műve, valamint a közismert történésznek, Marc
Bl ochnak a középkori mezőgazdasággal, a földművelés technikájával foglalkozó tanul
ni anya. Ettől kezdve a problémakör iránti érdeklődés folyamatos az európai történetírá sban. 7
1945 után olyan alapvető összefoglalások jelentek meg, mint az oxfordi „History
of Technology" R u p e r t Hall irányításával, a párizsi „Historie générale des techni-

3 Keller, A.: A Byzantine Admirer of Western Progress: Cardinal Bessarion. In: The Cambridge Historical Journal
11 (1955) 343—348. o.
*
4 Keller, A.: A Renaissance Humanist Looks at „New" Inventions: The Article „Horologium" in Giovanni Tortelli's De Orthographia. I n : Technology and Culture, 11 (1970) 345—365. o.
5 Keller, A.: uo.349—350. o.
0 A mechanikai tudományok középkori helyére Lusignan, S.: Les arts mécaniques dans le Speculum Doctrinale de
Vincent de Beauvais. I n : Les Arts mécaniques au Moyen Age. Cahiers d'études médiévales, (Montreal—Paris) 7 (1982)
33—50. o.; Weisheipe, J. A.: Classification of the Sciences in Medieval Thought. In: Medieval Studies, 27 (1905) 54—
90. o.
7 Lefebvre des Noëttes: L'attelage et le cheval de selle à travers les ages. Paris, 1931. ; Feldhaus, F. M. : Die Technik
der Antike und des Mittelalters. Potsdam, 1931.; Bloch, M.: Les caractères originaux de l'histoire rurale française.
Oslo, 1931. es u6: Les inventions médiévales. I n : Annales d'historié économique et sociale 7 (1935) 634—43. (A történelem védelmében. Bp-, 1974. 280—294. o.)

ques" kötetei Maurice Daumas szerkesztésében. A mi szempontunkból pedig Bert
rand Gille a középkori és reneszánsz technikával foglalkozó, ma is a legjobban hasz
nálható, számos nyelvre lefordított összegzése.8 A ma is működő amerikai iskola
megteremtése Lynn White nevéhez kapcsolható. Az általa felvetett szempontok
koncepcionálisan mindmáig meghatározzák a kutatást, akár a középkori mezőgazda
sági technika fejlődéséről, a páncélos lovasság támadó taktikájáról, a középkori tech
nikai értelmiség formálósádának kezdeteiről, akár a keleti és nyugati civilizáció
technikai fejlődéssel kapcsolatos nézeteinek egybevetéséről, antropológiai igényű
elemzéséről van szó.9
Az általa kezdeményezett kutatási szempontokat a legnagyobb hatással jelenleg
Bert S. Hall (Torontói Egyetem) képviseli. A középkori technikai kéziratok tipo
lógiájára, terjedésére, a műszaki értelmiségre vonatkozó kutatásait a Zsigmond-kor
szempontjából sem jelentéktelen müncheni un. Huszita kézirat kiadását kísérő tanul
mányában foglalta össze hatalmas forrásbázison, páratlanul magas színvonalon
(1979).10 Az 1960-as évekre a technikatörténet — nem kis mértékben az említett
kutatók eredményei következtében — divatossá vált, a kimondottan orvostörténeti,
óratörténeti, térképészeti, vagy fegyvertörténeti folyóiratok mellett megindultak
a tudományszak általános tematikájú nemzetközi folyóiratai. A „Technikgeschichte"
ugyan még 1909-ben indult, mellé zárkózott fel a „Technology and Culture", a
„History of Technology", hogy csak a legjelentősebbeket említsük.
Erre az időszakra esett — és ez már a Taccola-kérdésig vezet el bennünket — a
technikai, technikatörténeti jelentőségű kéziratok publikálásának jelentős ered
ményeket hozó felgyorsulása — az illusztrációk fontossága miatt sokszor fakszimile
formában. 1955-ben Derek Price egy, az asztrológiai eszközök készítésével foglal
kozó középangol szöveg kiadásával kezdte meg a sort, amit egymás után követett
Giovanni da Dondi (1960), Konrad Kyeser (1967) és Francesco di Giorgio (1967)
műveinek megjelentetése.11 A reneszánsz klasszikusainak kiadói közül itt csak
Leonardo da Vinci műveinek kiadását említjük meg, amiből nemzetközi elismerést
keltve vette ki részét a magyar származású technikatörténész, Ladislao Reti. 12
A publikált források között kiemelt helyet foglalnak el Taccola művei. Megjelen
tetésüket indokolta, hogy személyében az olasz hadmérnökök szélesebb spektrumú
technikai érdeklődése kivételes (művészi és műszaki) rajztehetsóggel párosult. Bár
maga is a középkor és a technika reneszánsz kori megújítói között áll, ábrázolási
módszerével a gépek funkcionális csoportjainak, közös alkotóelemeiknek és általános
működési sajátságainak megragadására törekedett. Ezt jól bizonyítják a szerző
keresztutalásai művei egyes fejezetei között, sőt a szerkezetek ábrázolásában és a
8 Gille, B. : Les ingénieurs de la Renaissance. Paris, 1964. (német és angol fordításban is megjelent)
9 White, L.: Medieval Technology and Social Change. Oxford, 1962.; Cultural Climates and Technological Advance
in the Middle Ages. In : Viator, 2 (1971) 171—201. o. ; Medieval Engineering and the Sociology of Knowledge.In : Pacific
Historical Review, 44 (1975) 1—21. o.; Medical Astrologers and Late Medieval Engineering. I n : Viator, 6 (1975) 295—
315. o. ; 1. gyűjteményes kötetét Medieval Religion and Technology. Berkeley—Los Angeles, 1978.
10 Mall, B. S.: „Der Meister sol auch kennen schreiben und lesen": Writings about Technology ca. 1400— ca. 1600
A. D. and their Cultural Implications. I n : Invited Lectures on the Middle East. (Ed. Schmandt-Besserat, D.) Vol. 2.,
Malibu, Ca. 1978. 47—58. o.; uő.: Giovanni de'Dondi and Guido da Vigevano: Notes Toward a Typology of Medieval
Technological "Writings. I n : Machaut's World. Science and Art in the 14 th Century. New York Academy of Sciences,
Annals. Vol. 314. 1978. 127—142. o.; uő: Production et diffusion de certains traités de technique au Moyen Age. I n :
Les arts mécaniques au Moyen Age. Cahiers d'études médiévales, 7 (1982) 147—170. o. Uő: The Technological Illus
trations of the So-Called „Anonymous of the Hussite Wars." Wiesbaden, 1979.
11 Price, D. J. : The Equatorie of the Plane tis. Cambridge, 1955. ; Giovanni Bandi dall' Orologio: Tractatus astrarii.
(Ed. Barzon, A.—Morpurgo, E. stb.) Ci t ta del Vaticano, 1960. ; Konrad Kyeser aus Eichstätt: Bellifortis. (Ed. Q.uarg, G.)
Düsseldorf, 1967.; Francesco di Giorgio Martini: Trattati di architettura, ingegneria e arte militare. (Ed. Maltese, C.)
Milano, 1967.
12 A fiumei születésű Reti (1901—1973) az 1967-ben felfedezett madridi Leonardo-kéziratok kiadásával és lefordítá
sával koronázta életművét. (Leonardo da Vinci: The Madrid Codices. 5 Vols. New York, 1974.) A kéziratok technika
történeti feldolgozása mellett a reneszánsz technikai kultúra számos kérdésével foglalkozott, így Juanello Turrianóval,
a toledói vízemelőrendszer kidolgozójával, vagy Francesco di Giorgio-val. A kódexek publikálásához egy tanulmány
kötet is csatlakozott (The Unknown Leonardo, New York, 1974.). Ennek haditechnikai tanulmányai megjelentek
„Leonardo the Inventor" címmel (London, 1981): Heydenreich, L. H.: The Military Architect; Dibner, B.: Machines
and Weaponry; Reti, L.: The Engineer. Retire 1. Isis, 65 (1974) 376—78. o., 67 (1976) 463—475. o. és Technology
and Culture, 15 (1974) 440—442. o.
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Magyarázat :
Fľ: Francesco rli Giorgio; Tacuinum (Róma, Bibi. Vat. Urb. Lat. 1757.)
F3: Uő: Jegyzetfüzet.
F5: Uő: Trattati. (Torino, Bibl. Real., Saluzzianus. 148.)
F5a: Uő: Mintakönyvvázlata, 1550 körüli (Milánó, Ambrosiana N. 191. sup.)
Tí: Taccola: De ingeneis. 1—2. könyv. Latin nyelvű munkapéldány.
(München,
Bayerische Staatsb. Clm. 197.)
T2: Uő: De ingeneis. 3—4. könyv. Latin nyelvű
munkapéldány.
T.} : Uő: De ingeneis. 3—4. könyv. Zsigmond királynak ajánlva. (Firenze, Bibl. Nazionale, Pal. 766.)
T4: Uő: De ingeneis. 1—4. könyv. Olasz nyelvű változat.
S : Antonio da Sangallo il Giovane kézirata (Firenze,
Uffizi)
A5: 16. századi névtelen mintagyűjtemény (Siena, S. IV. 6.)
Forrás: Degenhart, B.Schmitt, A.: Corpus der italienischen Zeichnungen 1300—1450. T. 2. Bd. 4.
Berlin, 1982. 30—31. old., egyszerűsítve.
(Csicsely János rajza)

rajzok színvonalában majd csak Leonardo haladja meg.13 Művei hatással voltak
a kor neves művészeire, így Francesco di Giorgióra, Sangallóra, Valturióra, sőt nép
szerűségük a XVI. századig kimutatható (1. l.,2. vázlat). Különösen igaz ez Fran
cesco di Giorgióra, aki „Trattati di architettura..." című művében számos helyen
pontosítja a Taccola-kéziratokból ismert rajzokat, a ,,De ingeneis" firenzei kódexe
a bejegyzések tanulsága szerint a birtokába is került. Azt is tudjuk, hogy Leonardo
pedig a „Trattati..." egy példányát használta.14
Taccola műveinek kiadására több ízben is sor került. A ,,De ingeneis" harmadik
könyvét (firenzei kézirat) James H. Beck 1969-ben, a teljes kéziratot angol fordítással
együtt Frank D. Prager és Gustina Scaglia a firenzei és müncheni kéziratok alapján
1972-ben alapos és egyben példaadó kísérő tanulmánnyal adta ki. A „De rebus
13 Prager, F.—Scaglia, O.: Mariano Taccola and His Book „De ingeneis". Cambridge, Massachusetts. 1972. és
Hall, B. S. : The Technological Illustrations.
14 A hatás kérdésére Reti, L.: Francesco di Giorgio Martini's Treatise on Engineering and Its Plagiarists. I n :
Technology and Culture, 4 (1963) 287—98. o.; Mariano Taccola: De rebus militaribus. (Ed. Knobloch, E.) BadenBaden, 1984. (Saecula spiritualia 1Í.) 12—13. o.

militaribus" kéziratot — a szakirodalom „De machinis" címmel is emlegeti — a
müncheni kézirat alapján G. Scaglia 1971-ben, a párizsi kézirat alapján román fordí
tással 1984-ben jelentette meg.15
Taccola és Zsigmond király
A hazai történet- és múvészettörténetírásban Taccola és Magyarország kapcsolata
meglehetősen háttérben maradt. Ennek okát elsődlegesen abban látjuk, hogy az
európai hadtudományi irodalom klasszikusnak számító kézikönyvében (1889) Max
Jahns már említi a „De ingeneis" firenzei, valamint a „De rebus militaribus" mün
cheni kéziratát, de — valószínűleg nem olvasván végig az előbbit — említés nélkül
hagyja a Zsigmondnak szóló dedikációt. Ez annál is inkább félrevezető volt, mivel
a másik Taccola-mû esetében szóról szóra közli a kézirat történetére vonatkozó,
sorokat, bejegyzéseket.16 Leone Andrea Maggiorotti máig fölül nem múlt művében
szintén említés nélkül hagyja Zsigmond, illetve Magyarország és Taccola kapcsolatát.
Míg Jähns Taccolát még mint csak az itáliai hadmérnökök egyikét említi, addig
Maggiorotti már tisztában van kiemelkedő jelentőségével („chiarissimo nome"). 17
Taccola jelentőségére a magyarországi művészettörténet szempontjából elsőként
— tudomásom szerint — Eisler János figyelt fel, Francesco di Giorgio munkássága
elemzése közben (1972). A jegyzetekben J. H. Beck tanulmányát követve részletesen
szól a „De ingeneis"-nek a koronázás előtt álló német-római császárhoz szóló aján
lásáról.18
Makkai László — sajnos gyakorlatilag alig ismert — tanulmánya (1973) történeti
szempontokat hasznosítva helyezte el Taccolát, Santinit és Verancsics Faustust a
reneszánsz-kori hadmérnökök tablóján. Lynn Thorndike, Beck, Scaglia tanulmányai
alapján nyújtotta mindeddig a legalaposabb képet a sienai hadmérnök magyar ha
tásáról.19
Az első hazai szakirodalmi hivatkozások között illő Feuerné Tóth Rózsa nevének
az említése is, aki nemcsak Taccola vízvezetéktervező munkásságát tartotta számon
a budai építkezések kapcsán (1975),20 hanem az itáliai hadmérnököknek, építészek
nek a XV. században a reneszánsz építészeti stílus magyarországi meghonosításában is
nagy szerepet juttatott. 21
A történeti események közismertek, amelyek Zsigmond itáliai utazásához vezettek
1431-ben. A Firenzével éppen hadban álló és Sienával szövetséges Lucca érintésével
július 11-én nagy kísérettel érkezett Sienába. Az egykorú feljegyzések külön is meg
említik, hogy kísérete tűzfegyverekkel is el volt látva. A kényszerűségből itt töltött
9 hónap a diplomáciai tárgyalások mellett az udvari élet megszokott hétköznapjaival
15 A technikai kéziratokból a legbővebb válogatást elsőként Barthelot, M. tette közzé. Kyeser művét: Ann. de Chim.
et de Phys., 7e série 19 (1900) 289—420. A müncheni űn. huszita kéziratból, Taccola „De rebus bellicis" kéziratának
velencei és párizsi kéziratából : Uo. Ce série 24 (1891) 433—521. A Santini neve alatt fennmaradt kéziratot 1450 körűire
datálja. Liber tertius de ingeniis ac edifltiis non usitatis. (Ed. J. H. Beck.) Milano, 1969. ; Prager és Scaglia kiadására
1. a 13. jegyzetet); De machinis. (Ed. Scaglia, G.) Wiesbaden, 1971.; Dumitriu—Snagov, I.: Tarile Romane in secolul
al XIV-lea. Codex latinus Parisinus. Bucuresti, 1979.; Knobloch kiadására 1. a 14. jegyzetet; a Taccola-kiadások érté
kelő áttekintése Klemm, Fr.: Technikgeschichte, 38 (197í) 349—351. o. és Shelby, L. R.: Technology and Culture, 16
(1975) 466—475. o. A Taccola-szöveghagyomány első feldolgozása: Rose, P.: The Taccola Manuscripts. I n : Physis,
10(1968) 337—346.0.
16 Jähns, M.: Gesshichte der Kriegswissenschaften vornehmlich in Deutschland. Bd. 1. München—Leipzig, 1889.
277—282. o.
17 Maggiorotti, L. A.: Architetti e architetture militari. (Lopera del genio italiano all'estero. Vol. 2.) 19. o.
18 Eisler, J.: Remarks on Some Aspects of Francesco di Giorgio's Trattato. I n : Acta Hist. Art. Hung., 18 (1972)
230—231. o.
19 Makkai L. : De Taccola à Veranzio. L'ingénieur de la Renaissance en Hongrie. In : Histoire économique du monde
méditerranéen 1450—1650. Mélanges en l'honneur de F. Braudel. Toulouse, 1973. 337—347. o. Thorndike tanulmánya:
Archives internationals d'histoire des sciences 34 (1955) 7—26. o.
20 Feuerné Tóth R. : A budai vár függőkertje és a Ciszterna Regia. In : Magyarországi reneszánsz és barokk. Mű
vészettörténeti tanulmányok (Szerk. Galavics G.) Bp., 1975. 34—35. o.
21 Vő: Reneszánsz építészet Magyarországon. Bp., 1977. 10—11. o.

telt. A sienaiak Firenzével elmérgesedett viszonyuk javulását várták az uralkodótól,
akire nem kis bizakodással tekintettek. A Zsigmond körül forgolódó sienaiak közül
néhányan elnyerték az általa adományozott familiarisi címet. E tartózkodás emlékei
közé tartozik, néhány Zsigmond-ábrázolás mellett, a „De ingeneis" harmadik és ne
gyedik könyve, a Zsigmond-képekkel és a neki szóló ajánlással.22
A Zsigmond-kép a kor divatos fegyverzetébe öltözött vitézként hűen örökítheti
meg az öregedő, hatvanas éveiben járó uralkodó vonásait (elég csak Pisanello párizsi
képével összehasonlítani). Mivel a sienaiak Zsigmond segítségével próbáltak kitörni
Firenze, Velence és a Pápa szövetségének fenyegető szorításából, a kép maga is ezt
a törekvést tükrözi. Az oroszlán, amelynek a farkára tapos Zsigmond, nem más mint
Firenze Donatello által kifaragott címerállata, a Marzocco. A kép felső sarkában lát
hatók az Úr szájába adott bibliai szavak: „Védelmezd meg a juhaimat...", azaz a
sienaiakat. A kézirat borítólapján egy Zsigmond-portré látható profilban, mára már
igen lekopott állapotban.23
Az előbb leírtakat a „De ingeneis" ajánlása is jól alátámasztja: „Érted, Zsigmond,
fenséges uralkodó, a rómaiak mindig dicsőséges királya, kérem a mindenható Istent
és az Atya igéjét, ami által minden lett, hogy őrizzen meg Téged a hitben, sokáig
tartó egészségben és szeretetében, azért, hogy küzdhessél az ellenségeink ellen és
győzedelmeskedhess felettük és elnyerhesd az egész világ birodalmi koronáját, és
a világ végén vezessen el az örök életre, amen. Szent Felségednek minden időben
ajánlom Ser Marianus Jacobit, a sienai Domus Sapientiae titkárát, aki ezt a könyvecs
két összeállította és engem megrajzolt. És őt magát méltóztass udvarod familiariusai
közé befogadni és privilégiumod tekintélyével a víziszerkezetek tervezésének magisz
terévé (ingeniorum super aquis magister) kinevezni. Szándéka az, hogy Magyaror
szágod vidékein lakhasson és napjait ugyanott végezhesse be, és hogy valamennyi
víziépítményre felügyelhessen és hogy Magyarország királyainak és elődeiteknek
összes tetteit és viselt dolgait kódexekbe lejegyezhesse, legjobb képessége szerint
mindenhonnan összegyűjthesse. És az említett kódexekben elejétől a lapszéleken
megrajzolhassa és miniálhassa a történeteket." 24
A harmadik könyv előszava a Taccola és Zsigmond közötti szakmai jellegű kapcsolat
kialakulásáról tanúskodik. Egyúttal Zsigmond — egyébként a források által jórészt
említés nélkül hagyott — technikai, haditechnikai érdeklődésének is hiteles emléke.
Az előszó így szól25: „Ez a könyv választ tartalmaz sok olyan kérdésre, amelyeket a
leghatalmasabb uralkodó és a római királyok közül leginkább legyőzhetetlen úr,
Zsigmond úr, az Isten kedvezése folytán a birodalmi diadémmal való koronázás
várományosa tett fel nekem. Azokra a kérdésekre, úgy vélem, a mérés körzővel
adható meg. És ahol a szándékom megvalósítására szellemem elégtelennek bizonyul,
feddjen meg (ti. Zsigmond) és folytonosan oktasson ki az általam nem tudott dolgok
ban és a különböző súlyok és mértékek mindegyikéről. És minden illő tisztelettel
kérem én, M[arianus] az elnézését és kíméljen meg, még ha túlságosan merész is len
nék a fent mondottak bármelyikében."26
Taccoláról — Beck, Prager illetve Scaglia kutatásai nyomán — sokkal többet
tudunk, mint a hadmérnökök legtöbbjéről. 1382 február 4-én keresztelték meg Sienában. Fiatalon művészi pályára lépett, ami abban az időben egyet jelentett az élénk
22 Prager, F. D.—Scaglia, G. : Mariano Taccola 1—22. o.
23 ü o . 169—174. o. és Beck, J. H.: The Historical „Taccola" and Emperor Sigismund in Siena. I n : The Art
Bulletin, 50 (1965) 309—320. o. ; Scaglia, G. : An Allegorical Portrait of Emperor Sigismund by Mariano Taccola of
Siena. I n : Journal of the Wartburg and Courtauld Institutes, 31 (1965) 428—434. o.
24 De ingeneis. Cod. Palat. 766. 4. könyv f 69 r. Közli Prager, F. D.—Scaglia, G.: Mariano Taccola. Legfontosabb
részeit latinul közöltük idézett tanulmányunkban. A szöveg mintegy Szt. Dorottya szájából hangzik el, akit a művész
a lap közepére rajzolt. így válik érthetővé a használt egyes szám harmadik személy.
25 A Zsigmonddal kapcsolatba hozható kéziratokra 1. idézett tanulmányunkat. Kyeserre a korábbi szakirodalomból
Csapodi Cs. : Az úgynevezett „Liber de septem signis". In : Magyar Könyvszemle, 82 (1966) 217—236. o. és Mályusz F. :
Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp., 1984. 43. o.
26 De ingeneis. Cod. Palat. 766. 3. könyv f 27 r. Közölve latinul, 1. a 24. jegyzetet.

Magyarázat :
T) : A „De ingeneis" munkapéldányának
kézirata (München, Bayerische Staatsb. Clm. 197.)
T5 : T accola munkapéldánya
Te : Taccola jegyzetgyűjteménye
T7: Taccola autográf kézirata 1449-ből (München, Bayerische Staatsb. Clm. 28 800.)
B: Eimo de Borsati másolata (New York, Public Library, Spencer 136.)
St: Paolo Santini neve alatt fennmaradt másolat (Párizs, BN Cod. lat. 7239.)
A1: XVI. századi 3 részből álló kézirat (Velence, Bibi. Marciana Ms. Lat. VIII. 40. 2941)
Forrás: Degenhart, B.—Schmitt, A.: i. m.: 94—95. old., egyszerűsítve.
(Csicsély János rajza)

technikai, haditechnikai, építészeti érdeklődéssel és az ehhez szükséges gyakorlat
megszerzésével.
Sienában ez utóbbiakat különösen indokolta a város fekvése. A hegyre épült város
ba a szomszédos hegyekről kellett a vizet átvezetni, s biztonsági meggondolásokból
a felszín alatt. Az Itáliában — Róma mellett — párját ritkító víz vezetékrendszer
a hidraulikus technika gyors fejlődését, találmányok sorával való tökéletesítését
hívta elő. Nem véletlen, hogy Taccola a „Sienai Archimedes" elnevezést vívta ki
magának.
Azon sem csodálkozhatunk, hogy nevével 1408-ban a dóm munkálatai során talál
kozunk, ahol a kórusszékek faragásaiért fizetnek neki. 1417-ben, majd 1420-ban
a bírók és nótáriusok céhébe folyamodott felvételért, ami képzettsége sokoldalúságára
vet fényt. (A „De ingeneis" ajánlásában szereplő Ser szócska a nótáriusok címe volt.)
A ,,Casa di Sapientia e Misericordia" egyházi testület, illetve kollégium titkáraként
pedig a sienai egyetemmel és általában a városi közélettel került szorosabb kap
csolatba.
Technikai tehetségét először vízmérnöki teljesítményekkel bizonyította, kompok,
hidak, kikötők védelmének, víziutakat elzáró láncoknak a tervezésével. Jegyzetei
római, genovai stb. munkákról tesznek említést. A szakirodalom részletesen fel
dolgozta Brunelleschihez fűződő kapcsolatát, aminek emléke a „De ingeneis"-ben
őrződött meg. Ebben Brunelleschi is utal Taccola vízi találmányaira. Zsigmond ró
mai koronázása után 1433 szeptemberében érkezett Mantovába. Itt ismét felkereste a
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sienaiak egy csoportja, a „regesta imperii" tanulsága szerint köztük Taccola. Ek
kor kapta meg a „comes palatinus" címet, ami minden bizonnyal kapcsolatba hoz
ható műve átadásával az uralkodónak. A „De ingeneis" harmadik és negyedik
könyvéről van szó, amelyek többek között vízvezetékekkel, szivattyú-megoldások
kal, Brunelleschinek valószínűleg a firenzei dóm kupolája építéséhez használt gépei
vel, az ellenséges várfalaknak aknák és lőpor segítségével való megsemmisítésével
foglalkoznak.27
Taccola életének további adatai sem mellékesek. 1434-ben adóügyi „stimatore"
lesz; 1435-ben, majd 1437-ben ismét a dóm munkálatainak iratai között fordul elő
a neve, 1438-ban találmányait mutatja be városában, 1441—42-ben újabb faragáso
kat készít. 1441-ben az utak felügyelője (viaio) lesz Sienában, mérnöki ismereteitől
valószínűleg nem függetlenül. 1449-re fejezi be másik kéziratát, majd 1453-ban már
végrendeletét írja.
Taccola „De ingeneis" művének, vagy akár egy másolatának Magyarországra
kerülése nem bizonyítható, nincsenek adataink rá. Ugyanakkor Makkai — éppen
Taccola vízmérnöki jártasságára és a Zsigmondnak ajánlott kéziratban a hidraulikai
témák túlsúlyára építve — felvetette esetleges magyarországi tartózkodásának
lehetőségét és részvételét Zsigmond budai építkezéseiben, a budavári vízvezeték
rendszer kiépítésében vagy a dunai zárólánc felállításában. Az itteni tartózkodására
vonatkozó feltevést például E. Knobloch sem tartja kizártnak. Zsigmond életében
a mester csak 1433 és 1437 között járhatott itt, ám ezt az életrajzi adatok — igen
kismértékű valószínűséget sugallva — 1435. április 11. és 1437. április 5. közé szorít
ják. Szellemi hatása azonban az itteni építkezéseken — s ennek megállapítása Mak
kai érdeme — biztosra vehető, felfedezéseinek közvetlen vagy közvetett ismeretével
feltétlen számolni kell.28
A „De rebus militaribus''' kézirata
Dolgozatunk szűkebb tárgya a párizsi Bibliothèque Nationalban őrzött latin
nyelvű Taccola-kézirat, a MS lat. 7239. jelzeten. Magyar szempontból a mű fenn
maradt másolatai közül ez a legérdekesebb, egyúttal a szakirodalomban a legtöbb
vitát kiváltó. Az ellentétes vélemények előidézője az a tény volt, hogy a párizsi kéz
irat nem Taccola, hanem Paolo Santini Ducensis neve alatt maradt fenn. Taccola val
ellentétben Santiniről nagyon keveset tudunk, így személyének megnyugtató tisz
tázása a rendelkezésre álló szakirodalom alapján ma sem lehetséges.29
A kézirat a konstantinápolyi szeráj könyvtárából származik, ahonnan azt a fran
cia követ, Girardin, királya részére 1687—88 folyamán szerezte meg. A követ már
jelentésében kiemeli a kódex szépségét, jelentőségét és magyar vonatkozását: „raj
zok, szerkezetek és hadigépek rajzait nagy számban tartalmazza és nyilvánvalóan
Magyarország meghódításának a kezdetekor került török kézre." 30
27 Életére vonatkozó adatok forrása Beck, J. H. : Liber tertius. 11—33. o. es Prager, F. D.—Scaglia, O. : Mariano
Taccola. 1—22. o. A Brunelleschire vonatkozó adatokra Prager, F. D.—Scaglia, O. : Brunelleschi. 107—109. o. ; Prager,
F. D.: A Manuscript of Taccola. (2. jegyzet)
•
28 Makkai L. : i. m. és Knobloch, E. : i. m. 12. o.
29 Személyére 1. Sticca, Giuseppe: Gli serittori militari italiani. Torino, 1912. 76—76. o.; Montu, Carlo: Storia dell'
artiglieria italiana. Roma, 1934. Parte I. Vol. 1. 345—346. o.; Saluzzo, Cesare: Tratatto di architettura civile e militare
di Francesco di Giorgio. Torino, 1841. Parte I I I . 25—29. o.; magyarországi működésére Horváth H.: Budai kőfaragók
és kőfaragójelek. Bp., 1935. 39. o.; uő: Zsigmond király és kora. Bp., 1937. 124. o.; Maggiorotti, L. A.—Banfi, F.: Le
fortezze di Temesvár e di Lippa in Transilvania. Estr. Degli Atti deli' Istituto di Architettura Militare. Pasc. I I I . Roma,
1933.14. o.; Maggiorotti, L. A.: Gli architetti. 90—92. o.; Zolnay L.: Buda középkori vízművei. I n : Történelmi Szemle,
4 (1961) 16—35. o.; Makkai L.: i. m. 339—340. o. I t t jegyezzük meg, hogy Horváth, Maggiorotti és Banfi tanulmá
nyaikban forráshelyek megjelölése nélkül említik Santini nevét, s hazai forrásokban eddig nem akadtunk Santini
nyomára.
30 Idézi Marsand, A. : I Manoscritti italiani della Regia Biblioteca parigiana. Vol. 2. Parigi, 1838. 5. o. :,,... J ' y en ai
adjouté un latin composé apparemment dans le dernier siècle, qui contient quantité de figures, d'instrumens et machines de guerre, et est apparemment tombé entre les mains des Turcs au commencement des conquêtes qu'ils ont faites en
Hongrie..."
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1. kép. A párizsi kézirat (BN, Cod. lat. 7239.) f.

13v—lír

Antonio Marsand a Bibliothèque National olasz nyelvű kéziratkatalógusában is
mint Santini művét írja le, felsorolva a kódex további, kisebb olasz nyelvű munkákat
tartalmazó részeit (Laudes XIV Romanorum, Liber de imagine mundi, De Providen
tia, Albertanus Causidicus: Opusculum de loquendo et tacendo, Proverbia philosophica).31 Érdekes, hogy a kézirat magyar szempontból legfigyelemreméltóbb ré
szét — talán mert a kódex fő részéhez szervesen hozzátartozónak vélte — meg sem
említi: a híres Balkán-térképet, egy török elleni hadjárat útvonalának a bejelölésével.
A magyar szakirodalom Makkai László tanulmánya előtt a térképről nem vett tudo
mást, így például Korvina-katalógusában Csapodi is említés nélkül hagyja. Jahns
azonban szokott alaposságával felhívta a térképre a figyelmet.32
A szerző személyére vonatkozó bizonytalanságot a következőkben összegezhetjük:
A szöveg- illetve fakszimile-kiadások az 1970—80-as években nyilvánvalóvá tették,
hogy a mű szerzője — Santini nevének említésétől függetlenül — Mariano di Jacopo
Taccola. Santini még az átdolgozó nevét sem érdemli ki, ellentétben többek, így
Makkai, Dumitriu-Snagov véleményével. Taccola művének forrásként való fel
használásával már Jahns könyvében találkozunk. Ugyan ő változtatott a kezdeti
helytelen datáláson, ami a tűzfegyveiek 1330 körüli megjelenésén alapult, kitolva
azt a Taccola-mű elkészülónek ismert időpontja, 1449 utánra. 33
A müncheni,,De rebus militaribus" kéziratban maradt fenn az eligazító bejegyzés:
„Paulus Santinus egy előszó hozzáadásával Bart. Colleonénak ajánlotta." A többi
kézirat a müncheninél későbbi, így ez magyarázza, hogy miért Santini neve alatt
maradtak fenn.34 Ugyanakkor a korban a plagizálásra számos példát ismerünk,
így pl. Guido da Vigevano technikai művét is elorozták későbbi másolók.35
A kézirat feldolgozásában döntő fordulatot hozott Degenhart és Schmitt Taccolakötete, amely az eddigi legalaposabb elemzést adja a Taccola-kéziratokról és főleg
azok rajzairól. Mint a bemutatott képről is látszik, (1. kép) a párizsi másolat igényes,
a fennmaradt variánsok közül a legművészibb kivitelű. Észak-itáliai művészeti em
lékek párhuzamai alapján stílusa 1470 körűire tehető, illetve Colleoni zsoldosvezér
1475-ben bekövetkezett halála elé. Feltételezik, hogy az illusztrátor maga Santini
lehetett. 36
A párizsi ,,De rebus militaribus" jellemzője a jeleneteknek a többi kézirathoz
képest sokkal gondosabb kidolgozása, a szerkezeteket tevékenykedő szereplőkkel
egészítik ki. így pl. az 1. képen látható táborozásnál a „Spencer-példányon" csak
egy-egy katona jelzi, hogy katonai táborról van szó, míg a párizsi kódexben csapatok
állnak egymással szemben. A művészettörténeti elemzés kimutatta, hogy a kéziratot
olyan művész illusztrálta, aki kora itáliai reneszánsz művészetében otthonosan
mozgott. Ezt bizonyítja a f 71r híres harcimén-rajza, amiben a szerzők Pisanello
Francesco Sforza -medallion j ának hatását fedezték fel. Két másik paripa rajza pedig
a velencei Szt. Márk téri szobrok ismeretéről árulkodik. Miként a kezdőlapok egyiké
nek (5r) antikizáló alakja is a római Giustiniani gyűjtemény un. Múzsák szarkofág
járól ered, ami egyébként XV. századi mintakönyvek útján Itália-szerte ismert
volt.37
A Taccola-kézirat művészi ós technikai kvalitásairól leírtak támogatni látszanak
Csontosi Jánosnak a sejtését, aki Mátyás király hadtudományi korvinái között em
lítette a párizsi kódexet — meglehet a már akkor is erősen megkopott címerképről
31 Marsand, A.: i. m. 1—5. o., a kézirat részeire Csapodi Cs.: The Corvinian Library. History and Stock. Bp., 1973.
349—350. o.
32 Jahns, M. : i. m. 282. o.
33 Uo. 279—282. o.
34 München, BS elm. 28 800.
35 Plagizátorokra Degenhart, B.—Schmitt, A.: Corpus. 90. o. és Ludwig, K. H.: Zur Problematik des technikge
schichtlichen Erstbelegs im Mittelalter. I n : Technikgeschichte, 49 (1982) 267—78. o.
36 Degenhart, B.—Schmitt, A.: Corpus. 74—79. o.
37 Uo. 74—76. o.

— 12 —

í . ŕep. ^4 „De rebus militaribua"

New York-i kézirata (Public Library, Spencer 136.) f. 9v—lOr

túlzott következtetéseket vont le. Csapodi Csaba, is joggal szerepelteti a kétes, nem
bizonyított eredetű korvinák között katalógusában. Értékelhető állapotú címerkép,
illetve eligazító bejegyzések híján abszolút bizonysághoz nem is juthatunk. 38

A Balkán-térkép
A kódexben — amely több különböző kézirat gyűjteménye — közvetlenül Taccola
művét követően található az említett Balkán-térkép, olasz nyelvű, minden valószínű
ség szerint velencei dialektusú feliratokkal. Helynevekben igen gazdag, az al-dunai
végváraktól egészen a Márvány-tenger déli partjáig mutatja be Kelet-Európát.
A térképpel már számos tanulmány — német, bolgár, román, magyar — foglalkozott,
mégis, ezek száma méginkább érezteti egy korszerű magyar szempontú (történeti,
térképészeti) feldolgozás hiányát. 39
A neves kutató, Franz Babinger nyitotta meg az utóbbi évtizedekben a térképpel
foglalkozó kutatók sorát. Azt állította 1951-ben megjelent tanulmányában, hogy a
térkép a kódexszel együtt II. Mohamed szultán részére készült és tulajdonába is
került. 40 Érvelése azon alapult, hogy a török udvarral számos itáliai mesterember,
művész kapcsolatba került, jó néhányan időztek is ott, mint udvari tanácsadók,
vagy orvosok. Jacopo Languschi leírása szerint Mohamednek semmi sem okozott
nagyobb örömet, mint az, hogy a világot a hadi dolgok tudományának segítségével
ismerje meg. Tudjuk, hogy nemcsak a mi Zsigmond királyunknak szeme előtt lebeg
tek az ókori héroszok, Nagy Sándor, Caesar tettei, hanem Mohamed előtt is.41
Szellemi élénkségét, érdeklődését sem lehet kétségbe vonni, ám Babinger érvelésének
alapvetően gyenge pontja, hogy semmi se mutat a kézirat létrejöttében a szultáni
udvar szerepére. Taccola azt általában a keresztényeknek ajánlotta, minta,,Spencer"
kéziratban is szerepel: ,,Csak azért találtam fel, állítottam össze és rajzoltam le
ezeket (ti. hadigépeket, fegyvereket), hogy a keresztények a hitetlen és barbár népek
ellen fordulhassanak." A párizsi kódex elején is hasonló értelmű szöveg állt, amíg
azt — valószínűleg Konstantinápolyban — ki nem vakarták. 42
Babinger 1964-re megváltoztatta véleményét és elismerte, hogy a térképet a ma
gyar király, Zsigmond számára készítették 1396 előtt. 43 A szakma általában nem
fogadta el Babinger első érvelését, így meglepő, hogy a kódex egy 1976-os francia
országi középkori hadtörténeti kiállításon mint II. Mohamed számára készült mun
ka szerepelt.44
A térkép helységneveinek maradéktalan azonosítása mind a mai napig nem történt
38 Csontost J.: Hadtudományi kéziratok Mátyás király könyvtárában. I n : Hadtörténelmi Közlemények, 3 (1390)
209—210. o. V. ö. Hoffmann E.: Kégi magyar bibliofilek. Bp., 1929. 49—50. o. Taccola párizsi kéziratát 1987 nyarán
tanulmányoztam. A kézirat különböző részeinek összetartozása vitán felül áll. Ez az íráskép, az iniciálék alapján bizto
san állítható. Ugyanez mondható el a Balkán-térkép és a kézirat viszonyáról, ami kizárja azt a lehetőséget, hogy a tér
kép esetleg utólag, már Konstantinápolyban került volna a kéziratba. Egyúttal bizonyossá teszi, hogy a térkép máso
lására is ott került sor, ahol a kézirat egésze készült, tehát — a művészettörténeti kutatások alapján — Észak-Itáliában.
A kézirat elején elhelyezett címer valóban kivehetetlen, a címerkép alsó részén egy zászlós Isten báránya-rajz kör
vonalai sejthetők.
39 Babinyer, F.: An Italian Map of the Balkans, Presumably Owned by Mehmed II, the Conqueror (1452—53). I n :
Imago Mundi, 8 (1951) 8—15. o. (Első formájában előadás az 1951. évi Congresso Internazionale di Studi Bizantini-n,
Palermóban.); Banfi, F.: Two Italian Maps of the Balkan Peninsula. I n : Imago mundi, 11 (1954) 17—34. o.; Besevliev*
V. : Eine Militärkarte der Balkanhalbinsel aus den letzten Jahren des 14. Jhs. In : Linguistique Balcanique, 7 (1963)
39—48. o.; Babinger, F.: Eine Balkankarte aus dem Ende des 14. Jhs. In: Zeitschrift für Balkanologie, 2 (1964) 1—6. o.;
Dumitriu-Snagov, I. :i.m.82—105. o. A térkép közölve idézett tanulmányunkban, Babinger, F. (1951), Banfi,F. (1954),
Babinger (1964) tanulmányaiban és Dumitriu-Snagov, I. kiadásában.
40 Babinger, F. (1951) i. m., az olasz—-török érintkezésekre uő: Maometto II, il conquistatore, e ľ Italia. I n : Rivista
Storica Italiana, 63 (1951) 469—505. o. A párizsi kéziratról 484. o. Valturio II. Mohamed tiszteletéről 494., 501. o. (A
tanulmány előtte a Byeantionban is megjelent 21., 1951. 127—170. o.)
41 Babinger, F.: Mahometto I I . 479. o.; Languschi: „Niuna cosa cum maggior aplauso, et volupta, che el sito del
mundo apprende in scientia di cose militar..." 477. o.
42 Az ajánlás: New York, Pub. Libr., Spencer Coll., Ms. 136. f 102 r. A párizsi kéziratban f 5 r-on: „Liber iste est
salus anime nec non et corporis. In huiusmodi opere profecto continet his dumtaxat bellicis instrumentis ad tuendam
catholicae fidei veritatem... etc." (kivakarva)
43 Babinger F.: i. m. (1964)
44 La guerre au Moyen Age. Catalogue. Chateau de Pons, 1976. 58—59. o.
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meg. A datálás módszere pedig igen egyszerű. A még keresztény kézen levő (keresz
tes zászlóval jelölt) erősségek és a már elesett (félholddal jelölt) várak, települések
a történelmi események ismeretében megjelölnek egy terminus ante quemet. Mivel
Konstantinápolyon még keresztény lobogó ;leng, mindenki egyetért abban, hogy
1453 előtt készült. Babinger, Veselin Beševliev, Dumitriu-Snagov 1396 előttinek,
míg Banfi Florio s nyomában Makkai 1443 előttinek tekinti a térképet. Ez utóbbi
véleményt az az előfeltevés alakította, hogy a térkép egyidős a Santini-féle kézirattal,
ami pedig Santini valószínűsített magyarországi tartózkodásához kapcsolható
(1440 körül). A kézirat és a térkép azonban nem lehetnek egyidősek, mint kiderült,
a „De rebus militaribus" 1470 körüli, a térkép eredeti példánya pedig — a mi véle
ményünk szerint is — 1396 előtti, így a jelenlegi példány annak egy későbbi, vál
tozatlan másolata. A kézirat és térkép egymással szoros kapcsolatban vannak, egy
kódexhez tartozásuk erősíti azt a feltételezést, hogy a Taccola-kézirat Magyaror
szágon át került a konstantinápolyi gyűjteménybe.
Végül ki kell térnünk Dumitriu-Snagov véleményére. Dumitriu-Snagov szöveg
kiadása és tanulmánya ,,XIV. századi román országok" cím alatt jelent meg.45
Az említett térképen ugyanis szerepel a földrajzi nevek között Erdély (Transilvania)
és négyszer „Vlachia" neve. A kéziratot és a térképet egykorúnak tekintve, kelet
kezésüket a térképen meg nem nevezett, ám valószínűsíthető Temesvárhoz kötötték,
1396 előtt. így Santini művéből a román nép XIV. századi európai szintű technikai
színvonalára és ismereteire vontak le következtetéseket. Megállapították: a kézirat
képei igazolják, hogy a — románok lakta — térség megőrizte az antik haditechnika
ismeretét az ókortól egészen a reneszánszig. Az érvelésnek a kéziratra vonatkozó
részében azonban megfeledkeztek arról, hogy Taccola kéziratát csak 1449-ben fejezte
be, és Santini azt csak később másolhatta át a neve alatt. A kéziratnak ós a térképnek
a „Bánátban" való keletkezésére semmi sem utal. Sőt, mivel a kézirat valószínűleg
Észak-Itáliában, 1470 körül készült, annak a román történelemmel való kapcsolata
és a román nyelvi hatások kimutatására vonatkozó elemzések sem meggyőzőek.
A „De rebus militarlbus" tartalmáról
Amíg a „De ingeneis"-ben Taccola elsősorban a polgári élet igényeit tartotta szem
előtt, addig második kéziratában nagy számban ábrázol hadieszközöket, részben
a korábbi technikai kéziratok rajzait átvéve, tovább fejlesztve, néhány esetben
Kyeser művéből, a Bellifortisból, mint ez bizonyítható. Műve egyúttal illusztrálja,
hogy mennyire komolyan gondolja tanácsát : aki Itáliában győzni akar, annak a pápa
szövetsége, Milánó birtoklása ós asztrológusok támogatása mellett mérnökökre van
szüksége, hogy azok a folyók útjának elzárásával segítsék a vezéreket. Hisz a talál
mányok erejében, amit számos szentenciában is megfogalmaz („A lelemény erősebb
a barmok erejénél" stb....). 46
A 10 könyvre osztott kéziraton belül a következő témakörökkel foglalkozik:
építkezések, terhek felemelése (17 kép), vízellátás, területek elárasztása, szivattyú
alkalmazása (16 kép), kovácsműhely, vízikerék alkalmazása (1 kép), vízi és száraz
malmok (5 kép), hídépítés (1 kép), víz alatti munkák, cölöpök kiemelése (4 kép),
kereskedelmi hajózás (5 kép). A hadiélethez kapcsolódó ábrázolások között átkelés
folyón és árkon (41 kép), úszás gyorsítása (1 kép), nagy súlyok, agyúk mo zffatasa
(6 kép), várostrom és várvódelem, vízellátás földalatti csatornával (16 kép), mester
séges szigetek (9 kép), tengeri háború jelenetei (29 kép), állatok alkalmazása a har
cokban (10kép), lovagok gyalog és lovon (13 kép), faltörő kos (15 kép), tornyok, leg45 Dumitriu-Snagov, I. : i. m. (francia nyelvű összefoglaló 143—155. o.)
46 Knobloch, E. : Mariano di Jacopo. (1981) 17—18. o.
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inkább létrákkal, mászórudakkal (10 kép), harckocsik, tüzet szállító kocsik (13 kép),
rohamtetők, ostromeszközök (18 kép), ágyúk (8 kép), mesterséges folyószabályozás
és folyózárólánc áttörése (1—1 kép) látható. 4 7
A rajzokon egymást követik a kor színvonalán álló technikai megoldások és a
fantázia szülte ötletek. Olyan bizarr ötleteket is leír, mint hogyan lehet egy kutyával
őriztetni egy várat: a kutyához kell a vár harangját erősíteni, míg a k u t y a eleségét
olyan távol tenni, hogy amikor megpróbálja azt elérni, a harang is megszólaljon.
Végeredményben az előrelépést az általános igényű rajzok, az erőátviteli problémák
megoldási kísérletei, a hidraulikai elgondolások, a technikai folyamatok részproblé
mákra bontása jelenti; a problémamegoldás sok kísérletezéssel járó folyamata ját
szódik le a szemünk előtt. Az a folyamat, amiben Taccola eredményeire későbbi
használói m á r építhettek. Jóllehet, az utódok meghaladták Taccola műszaki szín
vonalát, mégis rajzai — mint arra B. S. Hall r á m u t a t o t t — eltérjedettségük folytán
valóban h a t o t t a k és ösztönzőek voltak, szemben Leonardo nem egy zseniális meg
oldásokat rejtő kódexével, amelyek évszázadokig könyvtárak polcain porosodtak. 4 8
Taccola m ü v é t legtöbbször mégis az ábrázolt ágyúkkal és az aknatechnikával
kapcsolatban idézik. Bekerülésük a sienai mester corpusába jól érthető, gondoljunk
csak Tortellinek a tűzfegyverek megjelenéséről írott soraira. A műszaki fejlődést
figyelemmel kísérők körében az új fegyverfajta európai elterjedése nagy megdöbbe
nést váltott ki. A Tortelli-szövégben is említett villám-hasonlat lejegyzése sem vélet
len. Arra utal, hogy az ágyúk használatát sokan blaszfémiának (istenkáromlás) mi
nősítették, mivel a Teremtő által létrehozott természeti jelenségeket (villám, menny
dörgés) utánozza. Minderről Petrarcának, Ariostónak sem volt jobb véleménye,
szembeállítva azt a lovagi hadviselés kifinomult, humánusabbnak t ű n ő gyakorlatá
val, í g y nem meglepő, hogy a technikai fejlődés a haditechnika iránt fogékony mű
vészeket munkálkodásra ösztönözte. 49 Az ágyúk tökéletesítésére való törekvésnek
számos nyomát találjuk Kyeser vagy Taccola munkáiban, míg a várépítészet nagy
hatású újítójaként az általunk is sokat emlegetett Francesco di Giorgio neve említ
hető.
#
A m ű tartalmi áttekintéséből is kitűnik, hogy az ágyúk csak egy töredékét alkot
ják a rajzoknak, ott is részben a „Tűz felhasználása"-val foglalkozó fejezeten belül.
I t t találjuk meg a puska egyik első ábrázolását (f 79v). Ezt még ,,scopetum"-nak
nevezik, kézi hadi vetőgép értelemben. 50
Jellegzetes középkori szemléletének megfelelően a puskát t a r t ó lovast és lovát tal
pig páncélban ábrázolja, ezzel is jelezve, hogy a lőpor és a golyók fogytával hagyo
mányos módon kell az ellenféllel szembeszállnia. A ló súlyos páncélját még azzal is
indokolja, hogy az védi meg az égő kanóctól. Leírása szerint a puskásoknak az első
sorban kell hadakozniuk, hogy félelmet keltsenek és zavart idézzenek elő. Taccola
célkitűzése helyes, hiszen a korban az ilyen kézi ágyúk inkább az ellenség megzava
rására voltak csak alkalmasak. A rajzot a kéziratban több ágú korona jelöli, utalva
arra, hogy a szerző különösen hatásosnak tartja. De a könyv szerkezetét ismét jól
mutatja, hogy mellette az egymagukban az ellenfélre rohanó, égő fáklyákkal fel
szerelt ökrök, ökörfogatok ötletét népszerűsíti, hasonlóan koronával megjelölve.
A másik, legtöbbször b e m u t a t o t t rajza (f 52v) az aknakészítést ábrázolja. Ez alap47 Legjobb tartalmi elemzését Knobloch, E. nyújtja: 1981-es cikkében, 17—22. o. és 1984-es szövegkiadásához ké
szült tanulmányában, 17—30. o.
48 B. S. Gall, ismertetése. In : Isis, 67 (1976) 463—475. o. A haditechnikai fejlődésnek a traktátus-irodalommal való
összefüggéseire 1. még Durdik, J.: A XV. század elejének haditechnikai problémáihoz. (Kyeser Konrád: Bellifortis
c műve). In: Hadtörténelmi Közlemények, 2 (1955) 39—65. o.
49 A tűzfegyverek elterjedésére Hale, J. Ŕ.: Gunpowder and the Renaissance. An Essay in the History of Ideas.
In: From the Renaissance to the Counter-Reformation. (Ed. Ch. H. Carter) London, 1966. 113—144. o.; uő: War and
Public Opinion in Renaissance Italy. I n : Italian Renaissance Studies. A Tribute
to the Late Cecilia M. Ady. (Ed. Jacob,
E. P.) London, 1960. 94—122. o., uő: War and Public Opinion in the 15 t h and 16th Centuries. In : Past and Present,
1963 jún. 18—33. o. A tűzmester-kézikönyvek kialakuló irodalmára 1. idézett tanulmányunkat (1. jegyzet) és Hall,
Ľ. S.: The Technological Illustration. 20—21. o.
50 Pl. Uhlemann, H. R.: Älteste verzierte Bronzerohre. In: Waffen und Kostumkunde, 11 (1969) H. 2. 140. o.
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ján többen Taecolát kiáltották ki az eljárás felfedezőjének. Az elsőség tisztázása
általában a legnehezebb feladatok közé tartozik a technikai traktátusokban, ez eset
ben azonban írásos feljegyzések vannak a lőporos aknák évtizedekkel korábbi hasz
nálatáról. 51 A szintén koronával kitüntetett rajz alatt leírja, hogy egészen addig
kell ásni, rníg a várbeliek lépéseit nem hallják a fejük felett. Ekkor kell elhelyezni
a puskaport és azt kanóccal kívülről meggyújtani. Érdemes megjegyezni, hogy az
ábrázolt várak jellegzetesen koraközépkori belsőtornyos típusúak; úgy látszik Taccola a várépítészet problémái iránt teljesen érzéketlen maradt.
Az aknatechnikára vonatkozó fejtegetései és rajzai az ókori hadiismeretek felújí
tását és továbbfejlesztésének folyamatát is jól példázzák. Az elv már Vegetiusnál
megtalálható (IV. könyv, 24).52 Vegetius az aknakészítés kétféle hasznát írja le.
Az alagúton a csapatok behatolhattak az ellenséges várba és azt kézitusában vehették
birtokba, vagy — és ez érdekesebb — csak a várfalakig haladtak az alagúttal. Itt
száraz fát és rőzsét helyeznek el, mintegy a fal alátámasztásaként a kiásott föld
helyére s azt felgyújtva pusztították el a várfalat. Vegetius első ötletét pedig a mege
lőző oldal rajzán hasznosítja, ahol a várat övező folyó vagy várárok leküzdésére
ajánlja alagút ásását.
A rajzok sora jól tükrözi a megújulás igényét a haditechnikában, a számtalan,
néha egymásnak is ellentmondó megoldási javaslat pedig a hadmérnökök invenció
ját, a problémamegoldás bonyolult folyamatát. A vázlatkönyvben szereplő példák
jó részét a hadvezérek valóban tudták hasznosítani, gondoljunk csak Nándorfehér
vár 1440. évi ostromára. A Thuróczy-krónikában fennmaradt (230. c), leírás az ellen
akna készítés gyakorlatára egy korai példa, míg a'görög történetírónál, Dukasnal
fennmaradt leírás a tűzfegyverek hatékonysága növekedésének, terjedésének meg
győző megfogalmazású emléke.53 Maggiorotti fő érve Santini nándorfehérvári műkö
déséhez éppen a kézirat aknarajza volt (t. i. nem tudta, hogy Taccola 1449-ben fe
jezte be művét). 54 Ennek ellenére nem megalapozatlan az ostromleírásban az olasz
hadmérnökök által terjesztett technikai ismeretek hatását feltételezni. Annál is in
kább, mivel ez időpont egybeesett Santini valószínűsített magyarországi tartózko
dásának éveivel, s a vár parancsnoka, Tallóci János maga is dalmát származású volt.
Taccola szerteágazó műszaki érdeklődésének értékeléséhez, az egyes rajzok el
helyezéséhez a technikatörténeti fejlődésben még számos résztanulmány szükséges.
Mindenesetre elfogadhatjuk — Prager, Scaglia, Knobloch nyomán — hogy ha Tac
cola rajzainak eredetisége, újdonsága nem is állt arányban szakmai látókörének tisz
teletet keltő tágasságával, módszerével, rajzai kvalitásával és didaktikus jellegével,
ötletgazdagságával, az írásos technikai hagyomány és tapasztalat összekapcsolásával
valóban a koraújkori műszaki irodalom egyik előkészítőjének tekinthető. 55
51 Prager, F. D.—Scaglia, O.: Mariano Taccola, 157. o.; Batíisti, E.: Brunelleschi. (Ed. D. De Bobertis) Milano,
1976. 318. o.
52 Knobloch. E.: Mariano di Jacopo. (1981) 12. o.
53 Dukas: Corpus Scriptorum Históriáé Byzantinae. Bonn, 1834. 211—212. o. A fontos szakaszt Déri Balázs fordí
tásában közöljük: „Mikor tehát Nándorfehérvárhoz ért (Murád, t. i.) s körben tábort veretett és sok kisebb meg na
gyobb hajítógépet (petrobolismos) készíttetett, sáncokat emeltetett és a folyón való hajózásra több mint száz három
evezősoros hajót csináltatott s hat álló hónapig ostromolta a várat: sem a szárazon, sem a folyón semmire nem ment,
sőt még sokakat elveszített az előkelők és a saját emberei közül, részben a járvány, részben a várból kilőtt eszközök
(méchané) miatt. Mintegy mogyorónagyságú ólomgolyókat (bolis molybdiné) lőttek ugyanis rájuk egy ércszerkezetből
(kataskeué chalké), melyben belül sorban volt az öt, vagy akár tíz golyó. A nádhoz hasonló érccső (chalkés kalamos)
mögött portartó (botanés skeuasia), tele salétrommal, kénnel és fűzfaszénnel. A pornak kátrányszaga van; ha szikra
éri ezt a keveréket, rögvest meggyullad, s a golyók miatt összesűrűsödött levegő szükségképpen nyomja a golyókat:
a porhoz legközelebb eső ugyanis taszítja az előtte levőt, az pedig az előzőt. S így az erő a torkolatban (stomion) levő
golyóig ér, és azt kiröpíti egy mérföldnyi távra. S akit eltalál, akár embert, akár állatot, védekezzék bár vassal, a por
ereje annyival nagyobb, hogy ha a golyó egyet átüt, nem hagy alább az ereje a következőben s két testben sem csökken
az ereje, védekezzenek bár vassal vagy legyenek teljesen fegyverben; de mikor a golyó vasból van, vagy valamilyen
kalapáccsal tömörített anyagból, a kerekség gömbölyűsége betűformára alakul át, s a golyó mintegy szög alakú lesz,
és úgy hatol a zsigerekbe, mint egy tűzfolyam." Fordításáért ezúton mondok köszönetet.
54 Magiorotti, L. A.: Architetti. 90—92. o.
55 Taccola működésének tömör értékelése Prager, F. D.—Scaglia, G. : Mariano Taccola. 153—159. o. : Knobloch, E. :
Mariano di Jacopo. (1981) és (1984).
y
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Ласло Веспреми
ОДНА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ ИЗ ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕЁ АВТОР
Маппо (И Тасоро йеНо И Тассо!а: Ое геЬиз гшнЧапЪиз
О военных средствах
Резюме
ЛИЧНОСТЬ флорентийского военного инженера, сыгравшего немаловажную роль в раз
витии военной техники, и его рукописи по военной технике, а также выявление его связей
с Венгрией было связано с юбилейной годовщиной венгерского короля Жигмонда (Сигиз
мунда) (1387—1437). Влияние Италии эпохи раннего возрождения в Центральной Европе
берет начало со времени правления короля Сигизмунда, и в этом главенствующую роль
сыграли военные инженеры. Их проекты и накопленный ими опыт доказуемо повлияли
на техническое развитие страны. В статье обобщаются сведения, касающиеся Такколи и его
рукописей, затем рассматривается много оспариваемая парижская рукопись (В. N. Сос1 1а*.
7239). Эта рукопись до конца была переписана одной рукой, что означает, что части рукописи
представляют собой единое целое, а не случайно сведенные в единство в Константинополе.
Речь идет о поздней рукописной копии эпохи Сигизмунда, относящейся к периоду примерно
1470 года, как копией является и находящаяся в рукописи Такколы карта Балканского по
луострова. На карте показан маршрут никопольского военного похода Сигизмунда, то есть
ручь идет о достоверной более поздней копии изданной ранее карты на итальянском языке.
Статья решительно опровергает мнение Фр. Бабингера, согласно которому кодекс был
якобы составлен для Мохаммеда II, или же мнение Думитиу-Снагова, что копия рукописи
была изготовлена в период, примерно совпадающий с никопольской битвой, в Трансильвании. Хотя личное пребывание Такколы в Венгрии не может быть единозначно подтверждено,
имеется ряд текстовых доказательств о том, что творения итальянских военных инженеров
— в архитектуре, артиллерийской технике — оказывали свое влияние на Венгрию XV века.

László
E I N MANUSKRIPT

Veszprémy

Ü B E R K R I E G S T E C H N I K AUS D E R
UND SEIN VERFASSER

FRÜHRENAISSANCE

Mariano di Jacopo detto il Taccola: De rebus militaribus
(Über Kriegsgeräte)
Resümee
Die Erforschung der ungarischen Beziehungen des florentinischen Kriegsingenieurs von epochaler Bedeutung und seiner kriegstechnischen Manuskripte war mit dem Jubiläum des Königs
von Ungarn, Sigismund von Luxemburg (1387—1437), verbunden. Die Erscheinung der italienischen Frührenaissance in Mitteleuropa, in der die Kriegsingenieure eine führende Rolle spielten,
fiel in die Zeit seiner Regierung. Die Pläne und Erfahrungen dieser Kriegsingenieure übten auf
die technische Entwicklung in Ungarn eine nachweisbar große Wirkung aus. Der Aufsatz faßt
unsere heutigen Kenntnisse über Taccola und seine Manuskripte zusammen und behandelt dann
das viel umstrittene Pariser Manuskript (B. N. Cod. Lat. 7239). Es wurde durchgehend von derselben H a n d kopiert, ein Beweis dafür, daß seine Teile nicht zufällig in Konstantinopel zusammengefügt wurden. Es handelt sich vielmehr um eine späte, um 1470 entstandene Kopie eines
Taccola-Manuskriptes aus der Zeit von König Sigismund von Luxemburg. Dasselbe bezieht sich
auch auf die in ihm enthaltene Balkan-Karte, die den Feldzug König Sigismunds gegen Nikopol
darstellt. Man kann also von einer späten, authentischen Kopie einer früheren italienischen
K a r t e sprechen. Der Aufsatz widerlegt die Auffassung Fr. Babingers, wonach der Kodex für
Mohamed I I . enstanden sein soll, bzw. die Ansicht Dumitriu-Snagovs, laut der das Manuskript
zur Zeit der Schlacht von Nikopol in Siebenbürgen kopiert wurde. Obwohl sich ein Aufenthalt
Taccolas in Ungarn nicht eindeutig nachweisen läßt, belegen zahlreiche Texte dem Einfluß der
Werke italienischer Kriegsingenieure (Architektur, Kanonentechnik usw.) auf das Ungarn des
15. Jahrhunderts.
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SZABÓ P É T E R

A 2. MAGYAR HADSEREG III. HADTESTÉNEK RÉSZVÉTELE
A KELETI HADSZÍNTÉR 1942 KORANYÁRI NÉMET HADMŰVELETÉBEN
(1942. június 28—július 10.) *

A 2. magyar hadsereg tragikus sorsát illetően elsősorban veszteségteljes doni híd
főharcai és 1943 januári megsemmisülése foglalkoztatják a történészt, a visszaemlékezőt egyaránt. Mind ez ideig kevés figyelmet szenteltek a seregtest hadműveleti
területre elsőként kiérkező kisebb hányadának nem kevésbé súlyos 1942 koranyári
hadműveletére, amely az un. tyimi áttörés (előretörés) néven vonult be a magyar
hadtörténelembe.
Ez volt a 2. magyar hadsereg első, jelentősebb harctevékenysége a Vörös Hadsereg
ellen. A magyar csapatoktól megkövetelt támadási célok elérése javarészt a seregtest
III. hadtestére hárult. Ezekben a kezdeti harcokban nem is a fegyverzeti és a fel
szerelésbeli elégtelenségek mutatkoztak meg elsősorban, hanem a kiképzési fogya
tékosságok és a haditapasztalatok hiánya.
1942 tavaszán a német hadvezetés előtt az a nehéz kérdés állt, hogy az un.
Schlammperiode1 végével miképpen folytassa a háborút a Szovjetunió ellen. Hitler
egyáltalán nem gondolt arra, hogy a német hadsereg védelemre rendezkedjen be
a keleti hadszíntéren. Nagy-Britannia várható újbóli felerősödése, s az Egyesült
Államok lázas felfegyverkezése miatt azzal számolt, hogy csak 1942-ben lesz meg
a lehetőség az „egyarcvonalas" háború folytatására. Tehát még ebben az évben kell
döntést kierőszakolni a szovjet hadszíntéren.
A német keleti hadászati csoportosításokon a veszteséges 1941/42. évi téli harcok
után a kimerültség és a fáradtság jelei mutatkoztak. Nem képeztek olyan erőt, hogy
a 3000 km széles keleti arcvonal teljes hosszán mindenütt támadó hadműveletekbe
kezdjenek. Csak annak egyes fontosabbnak ítélt pontjain, erős súlypontképzés mel
lett, a páncélos- és gépesített magasabbegységek nagymérvű összevonásával lehe
tett a német támadásnak sikere. A többi arcvonalszakaszon a német hadvezetésnek
meg kellett elégednie azzal, hogy az eddig is túlságosan igénybe vett alakulatokat
felfrissítse és kiegészítse. Saját csapataik tehermentesítését, az arcvonalhosszak
rövidülését oly módon akarták elérni, hogy a tervezett 1942 koranyári támadó had
műveletekben az eddiginél is nagyobb számú román, magyar és olasz seregtestek
részvételét határozták el. Bár ezek a szövetséges csapatok a fegyverzetet, a felszere
lést, a kiképzést és a haditapasztalatot illetően messze a német alakulatok mögött
állottak, bevetésüket a mellékarc vonalakon lehetségesnek ítélték.
Ebből kifolyólag került ki a 2. magyar hadsereg is a keleti arcvonalra. A német
csapatok által elfoglalt szovjet terület szállítási nehézségei miatt az 1942. június
* B tanulmány térképeit Pfannl Tamás vázlatai alapján Csicsely János készítette.
1 Schlammperiode = esős, sáros időszak. A Szovjetunióban a tavaszi és az őszi hónapok.
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28-ára halasztott támadás kezdetére az alábbi jelentősebb magyar erők álltak a
Heeresgruppe Süd2 rendelkezésére:
— a III. hadtest három (6., 7., 9.) könnyű hadosztálya és hadtestközvetlenei;
— a IV. hadtestközvetlenek ;
— a 2. hadseregközvetlenek közül: az 1. repülőcsoport zöme, a 101. és 150. gép
vontatású nehéz tarackos tüzérosztály, a 101. légvédelmi tüzérosztály, a 52. és 53.
híradó zászlóalj, valamint a 101. lángszórós század.
A német „Operation Blau'1 elgondolása és előkészületei
Jány Gusztáv vezérezredes, a magyar seregtest parancsnoka a Wehrmacht 1942.
évi nyári hadjáratára, s ezen belül a 2. magyar hadsereg feladatára vonatkozó első
általános tájékoztatást május 16-án közvetlenül Hitlertől kapta meg a főhadiszállá
son történt jelentkezésekor. Csak sejtései lehettek addig afelől, hogy milyen célból
csoportosítják Kurszk környékére a magyar csapatokat.
Ez a tájékoztató tulajdonképpen az OKH 3 1942. április 25-én kelt 41. sz. hadmű
veleti utasításának ismertetésére terjedt ki. Ebben Hitler az általános célt a követ
kezőkben jelölte meg:
a) északon Leningrád elfoglalása után védelembe menni (Heeresgruppe Nord)
b) a középső arcvonalon fenntartani a meglevő helyzetet (Heeresgruppe Mitte)
c) az arcvonal déli szárnyán pedig kikényszeríteni az áttörést a Kaukázus irá
nyába (Heeresgruppe Süd).
A déli fő hadműveletet Hitler — tekintettel a kialakult helyzetre, a rendelkezésre
álló erőkre és a szállítási viszonyokra — szakaszosan kívánta megvívni. Először
a Heeresgruppe Süd balszárnyán, az Őreitől délre eső térségből átkaroló támadást
szándékoztak végrehajtani Voronyezs irányába. A hadművelet a Don mindkét part
jának és Voronyezs városának az elfoglalását célozta. A német hadvezetés a második
fázisban azt tervezte, hogy a balszárny gyorsan mozgó páncélos- és gépesített ma
gasabbegységei a Dont elérve dél felé fordulnak és a Harkov környékéről kiinduló
másik nagy seregtest erőivel közösen bekerítik a szovjet csapatokat a Dóri és a
Donyec folyók között. A harmadik szakaszban a Don mentén tovább dél felé előre
törő magasabbegységeknek Sztálingrád térségében egyesülniük kellett azokkal az
erőkkel, amelyeknek Taganrog-Artyomovszk térségéből való előrenyomulása a Don
alsó folyása és Vo rosilo vgrád között a Donyecen át kelet felé volt várható. A had
műveleti tervben szerepelt Sztálingrád városának elérése és mint fontos hadiipari
központnak, valamint közlekedési csomópontnak feltétlen kiiktatása. Ezután jö
hetett volna a negyedik szakasz, melyben az egyesített erőknek előre kellett törniük
a Kaukázushoz és el kellett foglalniuk azt.4
A német hadvezetés az elérendő kb. 500 km hosszú doni szakasz legnagyobb részé
nek kitöltésére a szövetséges seregtesteket kívánta felhasználni oly módon, hogy
legészakabbra a magyarok, mellettük az olaszok a legdélibb szakaszra pedig a ro
mánok kerüljenek majd bevetésre.5
A német nyári hadjárat hadászati elgondolása tehát arra irányult, hogy a déli
arcvonalszakaszon mért főcsapással a három ütemben szétzúzzák a szemben álló
szovjet erőket. Ezután Sztálingrádot kellett elérni és a Kaukázus egész területét
birtokba venni. A legfőbb cél az olajmezők és a finomítók megszerzése volt. A fela
dat végrehajtása érdekében a német hadvezetés az összes előteremthető erőit a déli
2 Heeresgruppe Süd = német Dél Hadseregcsoport.
3 Oberkommando der Heeres = a német szárazföldi erők főparancsnoksága.
4 H. A. Jacobsen: 1939—1945. Der zweite "Weltkrieg in Chronik und Dokumenten. Darmstadt, 1961. 288. o.
5 Adolf Heusinger : Befehl im Widerstreit. Schicksalsstunden der deutschen Armee 1923—1945. Tübingen, 1957.
180. o.
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arcvonalszakaszon megvívandó fő hadművelethez próbálta összevonni. Mivel ez
a terület a Heeresgruppe Süd alkalmazási területe volt, ennek a hadseregcsoport
nak megerősítését tervezték. A már 1941 nyara óta kinn levő 5 német (11., 17., 2., 6.
tábori és 1. páncélos-) és 2 szövetséges (3. és 4. román) hadsereg kiegészítésével,
a 4. német páncéloshadseregnek a Heeresgruppe Mittétől (Közép Hadseregcsoport
tól) való átcsoportosításával, valamint a 2. magyar és a 8. olasz hadsereg odaszállításával akarták ezt megoldani.
1942 tavaszán a szovjet hadvezetés is kialakította elgondolását a hadműveletek
folytatására. A főhadiszállás és a vezérkar az erőviszonyokat mérlegelve egyetértett
abban, hogy a téli ellentámadás során elért sikereket aktív hadászati védelemmel
kell megszilárdítani. Az így nyert időt tartalékok képzésére kell felhasználni, majd
a megfelelő feltételek megteremtése után döntő támadásba átmenni. Annak ellenére,
hogy a szovjet felderítés már március elején több forrásból értesült arról, hogy a né
metek délen készülnek nagyszabású támadásra, a főcsapást Moszkva ellen várták,
a középső arcvonalon, ahol 70 német hadosztály összpontosult. A főhadiszállás
ezért a meglevő tartalékainak egy részét az orjol—tulai és a kurszk—voronyezsi
irányt lezáró Brjanszki Front sávjában összpontosította. Ez a hibás helyzetmegítélés
téves hadászati döntéseket eredményezett.
Sztálin az aktív hadászati védelem mellett több korlátozott célú támadó hadmű
veletet tartott szükségesnek a Krim-félszigeten, Harkov környékén, a lgov-kurszki
és a szmolenszki irányban, valamint Leningrád és Gyemjanszk körzetében. Több
ellenvélemény — köztük Zsukové is — helyett végül is ez az elgondolás került elfo
gadásra.
E hadműveletekben a szovjet csapatok sorozatosan vereséget szenvedtek. Balsi
kerrel járt a Krimi Front áprilisi támadása, melynek következménye Keres kiürítése,
majd Szevasztopol eleste lett. Nem volt eredményes az Északnyugati Front májusi,
Gyemjanszk körzetéből indított támadása sem. A legsúlyosabb következményekhez
a Délnyugati és Déli Front támadásának kudarca vezetett. Sztálin engedélyezte
Tyimosenko marsallnak, hogy meglevő erőivel végrehajtson egy korlátozott célú
hadműveletet a németek harkovi csoportosításának szétzúzására.6
1942. május 12-én a Délnyugati Front csapatai (összességében 28 hadosztály) meg
indították a támadást, mely kezdetben sikeresen alakult. A szovjet frontparancsnok
ság nem vette figyelembe, hogy időközben a németek Kramatorszk körzetében je
lentős erőt összpontosítottak, s nem gondoskodott ebben az irányban a csapásmérő
csoportosítás szárnyának biztosításáról sem. így Kleist vezérezredes május 17-én
Szlavjanszk-Kramatorszk körzetéből 11 hadosztállyal indított ellentámadása vá
ratlanul és felkészületlenül érte a szovjet csapatokat. Petrovszkovo környékén a
Délnyugati Front hátába kerültek. A Vörös Hadsereg Tyimosenko marsall parancs
noksága alatti csapatai rendkívül súlyos veszteségeket szenvedve vonultak vissza
az Oszkol folyó mögé.7
A kudarc következtében a hadműveleti helyzet és az erőviszonyok a német erők
javára változtak meg azon az arcvonalszakaszon, ahol azok a fő támadásukat ter
vezték.
A fő támadás kezdetéig a német Heeresgruppe Süd kinn lévő seregtest j eihez a ter
vezett 20 német hadosztály helyett csak 17, (ebből 15 gyalog-, 2 páncélos-) részben
újonnan felállított, részben a nyugati hadszíntérről átdobott magasabbegység érke
zett ki. Ezzel összesen 69 hadosztálynyi német erővel számolhattak. 8
A Wehrmacht főparancsnoksága megpróbálta megoldani a keleti arcvonal déli
6
192.
7
8

O. K. Zsukov: Emlékek, gondolatok. 2. k., 1976. 71—74. o.; A. M. Vaszilevszkij: A vezérkar élén. 1975. 180—
o.
A második világháború története. 1939—1935. 5, k. 1978. 150. o.
m
Burkhart Mueller—Hülebrand: Das Heer 1933—1945. Band. 1. 60. o.
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részén 1941 nyara óta harcban álló német hadosztályok személyi és anyagi feltöltését
is, de ez csak részben sikerült. A másik két német hadseregcsoport (Észak és Közép)
hadosztályainak feltöltésére nyilvánvalóan nem kerülhetett sor.
A nyári német hadművelethez és a remélt sikerek megtartásához 24 szövetséges
hadosztály érkezett ki a Heeresgruppe Süd által megszállt területre. így a számuk
a már 1941 nyara óta ott tartózkodókkal együtt, 2 gyalog- és 1 lovasdandár kivé
telével, 52-re emelkedett az ősz folyamán.9
E nagyszabású erőcsoportosítás része volt a magyar csapatok felvonultatása is
a hadműveleti területen.
A Kurszktól 60 km-re keletre húzódó arcvonalszakaszon május 23-ra fejeződött
be a német csapatok felváltása a III. hadtest 7. és 9. könnyű hadosztálya részéről.10
Heeresgruppe Süd intézkedése szerint a 7. könnyű hadosztálynak a 88. német gya
loghadosztályt, a 9. könnyű hadosztálynak pedig a 16. német gépesített hadosztályt
kellett felváltania.11 A 2. német hadseregbeli XLVIII. német páncéloshadtest e
két magasabbegységét feltöltés és pihentetés céljából hátravonták az arcvonal
mögé.
A 6. könnyű hadosztálynak június elejére kellett a III. hadtest másik két könnyű
hadosztálya mellé felsorakoznia, addig a partizáncsoportok ellen vetették be.
A III. hadtestparancsnokság már május 18-án kiérkezett az arcvonalszakasz
mögötti szálláshelyére Beszegyinóra (Kurszktól keletre 17 km). A hadtest szűkebb
törzse Beszegyinóra, a tágabb pedig Kolodnojéba települt. A III. hadtest sávhatárát
északtól déli irányban a következőképpen állapították meg: Nyizs községtől DK-re
Rozsgyesztvenszkojéig a 9. könnyű hadosztály, Rozsgyesztvenszkojétől Korovinóig
a 7. könnyű hadosztály helyezkedett el a védelmi állásokban.12
A hadtest északi szomszédja a 2. német hadsereg VII. hadteste, a déli pedig a LV.
önálló német hadtest volt.
A védőállás megszállása a széles kiterjedések folytán csak vonalszerűén történ
hetett, számottevő mélységi tagozódás nélkül. Az állások — a téli védelem követel
ményeinek megfelelően — a községekre és erdőkre támaszkodtak. Nagyon kezdet
legesen voltak kiépítve, mivel az arcvonalszakasz csak 1942 márciusában alakult ki
véglegesen. A két állás között sok helyütt 2—3 km-es „senki földje" volt. A támpontszerűén megszállt állások előtt aknamezők és drótakadályok biztosítottak.
A szemben levő szovjet csapatok kb. hasonló erőben, ugyancsak védelemben vol
tak. Május vége felé aztán fokozódott aktivitásuk. Erős aknavető- és tüzérségi tevé
kenység folyt, s nyilvánvaló felderítési célokból gyakori század- és zászlóaljerejű
roham érte a magyar állásokat. A szovjet csapatok igyekeztek a magyar harcelő
őrsök által védett területen a legfontosabb magaslati pontokat elfoglalni és ott ál
landó erődítési munkálatokkal új védelmi állásokat kiépíteni. Állandó rajtaütésekkel
nyugtalanították a III. hadtest alegységeit és nem előzte meg egyiket sem tüzérségi
előkészítés. Egy ilyen vállalkozást — a legnagyobbat májusban — 31-én hajtották
végre a 7. könnyű hadosztály arcvonalán, a 35. és 4. gyalogezredének csatlakozásán.
Először zászlóalj, majd két óra múlva ismételten, de ekkor már ezrednyi erőben és
25 könnyű harckocsival mértek csapást.13 A kezdeti védelmi harcok hevességére
utal, hogy a túlzott igénybevétel miatt a hadtest két gyalogezredének parancsnoka
is megbetegedett és kórházba kellett szállítani. Bánky Rezső alezredes, a 35. gyalog-

9 Deutschland im zweiten Weltkrieg. Band I I . Berlin, 1976. 335. o. Peter Qosztony: Hitlers Fremde Heere. Düssel
dorf, Wien, 1976. 202., 213., 217. o. Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht Band II. (1. Januar
1942.—31. Dezember 1942.) Frankfurt am Main 24., 27. és 32. o.
10 Hadtörténelmi Levéltár, 2. hadsereg anyaga (a továbbiakban: HL 2. hds.) 23. fasc. Kiss Miklós zászlós : Napló az
orosz harctérről I. k. 26. o.
11 HL 2. hds. 5. fasc. 9. sz. naplómelléklet.
12 HL 2. hds. 23. fasc. Kiss Miklós i. m. 31. o.
13 Uo. 51. o.
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ezred parancsnoka június 8-án, Kozderka László ezredes, a 17. gyalogezred parancs
noka pedig június 22-én hagyta ott a harcteret. 14
A magyar alakulatok május és június folyamán főleg a védelmi berendezések
tökéletesítését végezték és csak néha vállalkoztak egy-egy szakasz—századkötelék
ben felderítő akciókra. Nehezítette az állások megfelelő kiépítését az a negatívum,
hogy a hadseregközvetlen műszaki és anyagellátó alakulatok nem érkeztek ki még
júniusban sem. A fa-, deszka- és lemezanyagot a helyszínen kellett beszerezni.
A Kurszktól keletre csoportosuló magyar csapatok nem tették ki a német had
vezetés által remélt két hadtestnyi erőt. A 2. magyar hadsereg második szállítási
lépcsőjében kivonuló alakulatainak kiszállítási menetrendjében ugyanis változások
történtek. Szállítási nehézségek miatt 5 nappal eltolódott a kivonultatásuk kezdete
és kirakó körzetüket Kurszktól 400 km-re nyugatabbra jelölték ki. Képtelenség volt
innen gyalogmenetben felvonulni a támadás kezdetére.15 Azt, hogy a németek a fent
említett mértékben számíthattak a magyar részvételre a júniusra tervezett táma
dásnál, az is bizonyítja, hogy a 2. német hadsereg VII. hadtestparancsnokságát né
hány hadtestközvetlennel, valamint az újonnan kiérkező 387. német gyalog- és a 2.
német hadsereg 16. német gépesített hadosztályát pótlásként 1942. június 2-án alá
rendelték a működésbe lépő 2. magyar hadseregparancsnokságnak.16
A III. hadtest partizáncsoportok ellen bevetett 6. könnyű hadosztálya június
14—15. között érkezett ki a kurszki arcvonalszakaszra. A 9. könnyű hadosztálytól
északra foglalta el a kb. 10 km széles védelmi szakaszt, felváltva az említett maga
sabbegység 17/11. zászlóalját is. Kiérkezése után közvetlenül a VII. német hadtest
nek rendelték alá.
A Jány vezérezredes parancsnoksága alatt álló 2. magyar hadsereg tehát két had
testből állt június közepén: a III. magyarból (7. és 9. könnyű hadosztály) és a VII.
németből (16. német gépesített és 387. gyaloghadosztály, 6. magyar könnyű had
osztály). Északi szomszédja a 4. német páncéloshadsereg 24. páncéloshadosztálya,
a déli a 6. német hadsereg 57. gyaloghadosztálya volt17 Kb. 60 km-es sávot védett.
Ebből az arcvonalszakaszból kellett csatlakoznia a június végére tervezett német
támadáshoz, mely a Heeresgruppe Süd nagy hadműveletének a kezdetét jelentette.
Az OKW terve 18 szerint a Kurszk térségéből kiinduló Weichs—Seregcsoport
nak és a tőle közvetlenül délre levő 6. német hadseregnek (5 hadtestből állt) nagy
átkaroló támadása az első ütemben a Donhoz való —- Voronyezs általános irányban
történő — előretörést, a másodikban pedig a Don és az Oszkol folyók között bekerí
tendő szovjet csapatok megsemmisítését célozta. A Weichs—Seregcsoportba19 a
2. német hadsereg, a 4. német páncéloshadsereg és a 2. magyar hadsereg kiérkezett
része tartozott.
A seregcsoport főerejét képező 4. páncéloshadsereg Kasztornojén át Voronyezs fe
lé, a 2. német hadsereg LV. hadteste Livni irányába támadott. A 2. magyar hadse
regek, mint déli szárnyseregtestnek az volt a feladata, hogy Tyim város előtt törje át
a szovjet védelmi vonalat és Sztarij Oszkol irányában jusson ki a Donhoz.20
A Harkovtól nyugatra csoportosuló 6. német hadseregnek egy nappal későbben
kellett csatlakoznia a Weichs—Seregcsoport támadásához. Feladata volt: a szovjet
arcvonal áttörése Belgorodnál, a Sztarij Oszkoltól délre levő terület birtokba vétele,
14 HL Honvédelmi Minisztérium Elnöki (a továbbiakban: HL Ein.) 8/c. 1942/44510.
IB Bővebbet: Szabó Péter : A 2. magyar hadsereg kiszállítása Ukrajnába és előrenyomulása a Donhoz. Hadtörténelmi
Közlemények (a továbbiakban: HK), 1986/3. sz. 496—524. o.
16 HL Vezérkar Főnöke Ein. 1. a. szám nélküli iratok. Napi helyzetjelentések (a továbbiakban: VKFEln.l.a.sz. n.
NH,T.) 1942. VI. 2. 1492. o. HL. 2. hds. 23. fasc. Kiég Miklós: i. m. I. 54. o.
17 HL 2. hds. 23. fasc. Kiss Miklós: i. m. I. 75. o.
18 Oberkommando der Wehrmacht =• a német Véderő-főparancsnokság.
19 A három seregtestet magába foglaló seregcsoportot parancsnokáról, báró von Weichs vezérezredesről — aki
mellesleg a 2. német hadsereg parancsnoka is volt — nevezték el Weichs—Seregcioportnak. Ez a seregcsoport éa
a 6. német hadsereg alkotta 1942. július 19-től a B Hadseregcsoportot.
20 HL 2. hds. 4. fasc. 3. sz. naplómelléklet.
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1. sz. térképvázlat

június 28-július 2.

29

majd az előretörő Weichs—Seregcsoport seregtestjeivel való összeköttetés felvé
tele Voronyezstől délnyugatra a Don mentén.
A szovjet hadvezetés a támadásról és annak céljairól idejében értesült, többek kö
zött egy repülőgépével lelőtt német vezérkari tiszt feljegyzéseiből. A Donig terjedő
területet anyagilag lényegében teljesen kiürítették, az állásokat megerősítették,
a Don keleti partján pedig új védőállások építésébe kezdtek. A német és magyar
csapatok hozzávetőlegesen másfélszeres létszám- és fegyverzeti túlerőben voltak
a szovjet Brjanszki, Délnyugati és Déli Front csapataival szemben.21
Rakovszky György vezérőrnagy, a 2. magyar hadsereg vezérkari főnöke június
15-én ismertette a hadtestparancsnokokkal a támadás tervét. Eszerint az első nap
a VII. német hadtest áttöri a Matvejevka-Szemjonovka szakaszon a szovjet védelmi
vonalakat és átkaroló tevékenységgel birtokba veszi Sztarij Oszkol, Lukjanovka
körzetét. A III. hadtest csatlakozik a támadáshoz. Bal szárnyán levő 9. könnyű had
osztályával déli irányban megkerüli Tyim városát és birtokba veszi a Szejm és az
Oszkol folyók közötti vízválasztó dombhátat. A jobb szárnyon levő 7. könnyű had
osztálya eközben biztosítja a Szejm folyó felső folyásának vonalát Viszlaja Dubrovától nyugatra a Szejm forrásvidékén. A támadás első napjára kitűzött cél a III.
hadtest balszárnya számára a Sztanovojétől nyugatra fekvő dombhát, a VII. német
hadtest számára pedig a Tyim folyó vonalának és átjáróinak birtokba vétele volt.
A második napon a 9. könnyű hadosztály elfoglalja Tyimet, a 7. könnyű hadosztály
ezalatt a Szubbotinótól közvetlenül északra fekvő völgyig nyomul előre. A VII. né
met hadtest ezen a napon Sztarij Oszkol közelébe ér. A harmadik hadműveleti napon
a III. hadtest és a VII. német hadtest 387. német gyalog-, és a 6. magyar könnyű
hadosztálya folytatja támadását Sztarij Oszkol irányába. A német hadtest 16. gé
pesített hadosztálya — mint gyorsalakulat — Rogovoje térségében biztosító felada
tot lát el és megakadályozza a szovjet csapatok visszavonulását kelet felé. (1. sz.
térképvázlat, 28—29. o., valamint 2. sz. térképvázlat, 31. o.)
A két erős német seregtest közé beosztott 2. magyar hadseregtől tehát ha nem is
ugyanolyan gyors, de határozott előretörést kívántak meg a támadás folyamatossága
biztosításának érdekében.
A tervben a tüzérségi előkészítés idejét 20 percben állapították meg. A III. hadtest
tartalékát két kerékpáros század, két kerékpáros utászszázad, egy huszárszázad, egy
huszárüteg és egy gázmentesítő század képezte volna.22
Domaniczky Ödön altábornagy, a III. hadtest parancsnoka kevésnek tartotta
erőit és eszközeit a feladat végrehajtására, s hatásosabb tüzérségi előkészítést és
légi támogatást is kért. Jány vezérezredes azonban ragaszkodott az eredeti tá
madási terv végrehajtásához. Domaniczky altábornagy ilyen körülmények között
az előrelátható súlyos veszteségekért és az esetleges balsikerekért nem volt hajlandó
vállalni a felelősséget és azonnali felmentését kérte. Ez meg is történt, s utódjának
megérkezéséig Rakovszky György vezérőrnagy vette át a hadtest vezetését. A 2. ma
gyar hadsereg vezérkari főnöki teendőinek ideiglenes ellátására ugyanakkor Kovács
Gyula vezérkari ezredes, a hadműveleti osztály vezetője kapott megbízatást. Doma
niczky altábornagy ellen hadbírói eljárást rendeltek el, melynek lefolytatása után,
1942. november 1-től nyugállományba helyezték.
A III. hadtest viszonylagos megerősítésére még a támadás előtt sor került. Már
május 30-án a hadtesthez vezényelték a VII. német hadtestközvetlen 611. német
páncélvadász osztályt (3 század) és a 800. német gépvontatású nehéz tüzérosztályt
(3 üteg). Bizonytalan volt azonban, hogy ezek mikor érkeznek ki az arcvonalra.
Végül is június közepétől a hadtest rendelkezésére álltak.
21 A.M. Vaszilevszkij : i. m. 191. o.
22 HL 2. hds. 4. fasc. sz. n. i.
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A páncélvadász osztály állományába 12 darab 7,62 cm-es zsákmányolt löveggel
ellátott páncélvadász üteg és 9 darab 5 cm-es páncéltörő ágyú tartozott. A németek
csak a támadás kezdeti stádiumában szándékozták a hadtestnek alárendelni. A tüzér
osztálynak 9 darab 22 cm-es lövege volt, s kizárólag Tyim lövetésére bocsátották
rendelkezésre .23
Ezenkívül a hadtestet támogatta az első szállítási lépcsőben kiérkezett IV. had
testközvetlen IV. gépvontatású tüzérosztály (8 db 15 cm-es löveg) és a 24/11. foga
tolt tüzérosztály (8 db 15 cm-es löveg). Harckocsitámadás elhárítása céljából a né
metek június folyamán — többszöri magyar kérésre — 6—6 páncéltörő ágyút is
rendelkezésre bocsátottak a magyar gyalogezredeknek. 7,5 cm-es páncéltörő ágyú
kat ígértek, azonban csak 5 cm-eseket tudtak adni. Ezekből megerősítették az
ezredközvetlen páncéltörő ágyús századokat, s kialakítottak egy 4 löveges had
osztályközvetlen páncéltörő ágyús századot is. A személyzetet a magyar alakulatok
adták, s kiképzés a helyszínen német kiképző keret közreműködésével történt. 24
Mivel a 2. magyar hadseregparancsnokságnak alárendelt VII. német hadtesttől
a Weichs—Seregcsoport-parancsnokság erőteljesebb előretörést remélt, tüzérségét
jobban megerősítette. Június közepétől már a német hadtest alárendeltségébe tar
tozott a 616. német nehéz tüzérosztály (9 darab 22 és 28 cm-es löveg), a 71/11.
német tüzérosztály (9 darab 15 cm-es löveg), a 201. német rohamlöveg osztály, vala
mint a 150. (12 darab 10,5 cm-es löveg) és a 101. magyar nehéz tüzérosztály (4 darab
21 cm-es löveg). Ezen utóbbi magyar hadseregközvetlen gépvontatású tüzérosztályok
a 2. magyar hadsereg harmadik szállítási lépcsőjével kiérkezett alakulatok voltak.
Mivel ezeket közvetlenül Kurszk környékére szállították, június 20. és 25. között,
már felvonulhattak az arcvonalra.
A támadás kezdetéig kiérkezett magyar hadsereg- és hadtestközvetlen légvédelmi
alegységeket — a III. és IV. légvédelmi tüzérosztályt, a 101. légvédelmi tüzérosztályt
és a 106. és 107. önálló légvédelmi gépágyús ütegeket — egyenletesen csoportosítot
ták a magyar seregtest arcvonalán. A hadseregközvetlen 101. lángszórós századot is
megosztották a két hadtest között. 36—36 darab lángszóróval rendelkezett mindkét
alegység.
A magyar hadseregközvetlen utász- és műszaki alakulatok azonban zömmel a VII.
német hadtest alárendeltségébe kerültek, mivel e hadtestnek két folyón is át kellett
kelnie a tervezett előretörése során. Ezek a Tyim és a Kseny folyók voltak.
A június végi támadás légi biztosítását, illetve támogatását az ezideig a Krímnél
bevetett VIII. német repülőhadtest átcsoportosításával szándékozták megoldani.
A német hadvezetés ezenkívül számolt egy magyar repülőkötelék részvételével is.
Az 1. magyar repülőcsoport légi alegységei június 15-tól települtek ki a Kurszktól
30 km-rel délre levő Amaszovka repülőtérre. A támadás kezdetére a bombázórepülő
század 5 repülőgépe és a két vadászrepülő század repülőgépei kivételével a repülő
csoport valamennyi alegysége kiérkezett.25
A III. hadtest harca Tyim elfoglalásáért
A támadásra kijelölt magyar és német csapatok június közepén kapták meg a pon
tos támadási célokat, irányokat és sávhatárokat ezredre és harccsoportra lebontva.
Az időpontot azonban egyelőre még nem közölték. 1942. június 22-én aztán a Heeres23 HL 2. hds. 5. fasc. Napló 310/2. hds. I. a. 42. V. 30.
24 H L 2. hds. 5. fasc. 8. sz. naplómelléklet; HL VKF I. a. sz. n. i., NHJ. 1942. VI. 1. 1487. o.; HL VKF 4. oszt.
3943. sz. n. i. (525/f. 2. sz. melléklet.)
25 Szabó Miklós: Az 1. repülőcsoport harcai 1942-ben magyar források tükrében. HK 1985/4. 281. o. Péterdi A.
János: A volt m. kir. 1. honvéd önálló Távolfelderítő Repülőosztály vázlatos története. Magyar Szárnyak, (Canada)
1987/7. 64. o. Gaál Gyula: Vadászidény Uriv felett. Magyar Szárnyak, (Canada) 1982/11. 51. o. M ocsáry István Őrnagy
Naplója (1942. VI. 20—VII. 14.) Magyar Szárnyak, 1984. 43—45. o. HL 2. hds. 23. fasc; Kiss Miklós: i. m. I. 79. o.
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gruppé Süd elrendelte a „Planspiel", azaz a támadási terv G—5. napját. Ez azt je
lentette, hogy a támadás előtti ötödik nap előkészületeit végre kell hajtani, s ha
semmi akadály nem jön közbe 5 nap múlva kezdetét veszi a tervezett támadás. 26
A támadás napját kétszer halasztották el az esős időjárás miatt. Ezek után június
28-án hajnali 2 óra 15 perckor indult meg, 30 perces tüzérségi előkészítéssel. •
A I I I . hadtest támadásának súlypontja a 9. könnyű hadosztály arcvonalszakaszán
volt. A megerősített 9. könnyű hadosztálynak a szemben védő szovjet csapatok
ellenállását megtörve általában Barkóvnán át DK felé előretörve a Rozsgyesztvenszkojétől ÉK-re, ós a Gut Dimitrovától NY-ra húzódó magaslatot kellett elfoglalnia
az első napon. Ennek végrehajtására két harccsoportja volt hivatott. A 47/1. zászló
aljparancsnok parancsnoksága alatti harccsoport magába foglalta a 47/1. zászló
aljat, a 47. gyalogezred közvetlenéinek felét, 2 lángszórós rajt és a 611/1. német pán
célvadász századot. A 17. gyalogezred parancsnoka által vezetett erősebb átkaroló
csoport pedig a teljes 17. gyalogezredből, a 34/1. zászlóaljból, a 47. gyalogezred
közvetlenéinek másik feléből, 5 lángszórós rajból és a 611. német páncélvadász osz
tály két hernyótalpas páncélvadász századából állt. Az arcból támadó csoportnak
Szofijevka DK, az átkaroló csoportnak Dimitrijevka K, Jeszkovo K, Linkovo K,
és a keleti Prudok község K szegélye volt az első támadási célja. (3. sz. térképvázlat,
35. o.) A könnyű hadosztály tartalékát a 47/11. zászlóalj, a 17. gyalogezredközvet
lenek valamint a néhány hadosztályközvetlen alegység alkotta. A 9. könnyű had
osztálytól jobbra levő 7. könnyű hadosztálynak a támadás megindulásától kezdve
csak kisebb vállalkozásokat kellett végrehajtania a védők lekötése céljából. A III.
hadtest csapatainak támogatását a 9. tábori tüzérezred 4 ütege, az 5/II. és a 24/11. fo
gatolt tüzérosztályok 2—2 ütege és a 800. német nehéz tüzérosztály 3 ütege látta el.27
A gyalogság a tüzérség első tűzcsapása alatt a fedezékekben maradt. A tűz előbbre
helyezésével 15 fős rohamrajok törtek előre és az aknamező és a drótakadályok ha
tástalanítása után betörtek a védők árkaiba. Az erős szovjet ősapátok várták a táma
dást és az előretolt állásaikat kiürítve váltóállásokat foglaltak el, s innen tüzeltek.
Ezeket nem lehetett előre felderíteni. Egy-egy ilyen géppuskás aztán feltartózta
tott egy századot is. A támadás kezdetben mégis folyamatos volt, de a magas nö
vényzetben a szétszórt támadó csoportok nem láthatták egymást. 3 óra 30 perckor a
9. könnyű hadosztály két csoportja elérte az első támadási célját. A hátrább fekvő
községekbe visszahúzódó szovjet csapatok ekkor már tüzérséggel és aknavetőkkel
tüzeltek. A tűz a 17. gyalogezred parancsnokának harccsoportját oldal irányban
érte. így a 17/III. zászlóalj előrenyomulása elakadt. 4 óra körül a Prudok és Dubrovka felől induló század erejű szovjet ellenlökés aztán végképpen védekezésre
kényszerítette a zászlóajat. A 9. könnyű hadosztály parancsnoka, Újlaki
Jenő vezérőrnagy a tartalék 47/11. zászlóalj és a 9. huszárszázad előre vonását
rendelte el. Ezalatt a másik harccsoport elfoglalta Dimitrijevkát és Kodizi felé támadott. A támadás azonban itt is akadozott. A tüzérség az áttörés
kezdete után lemaradt s a harccsoportoknak megszakadt az összeköttetése vele.
Délelőtt a 9. könnyű hadosztály arcvonalszakaszán mindenütt kifulladt a támadás
és a kötelékek rendezése, lőszerpótlás, valamint a tüzérség részleges állásváltoztatása
folyt28 (4. sz. térképvázlat, 36. o.)
A VII. német hadtest támadása lendületesen haladt előre. A 16. német gépesített
hadosztály 6 km-es előrenyomulás után 9 órára elérte a Tyim folyót. A 6. magyar
könnyű hadosztály pedig, követve a német magasabbegységet, 22. gyalogezredével
Nyikolszkojét vette birtokba a délelőtt foryamán.29 A hadtest gyors előretörése a
déli órákban válaszút elé állította a 2. magyar hadseregparancsnokságot. Vagy en26
27
28
29

HL 2. hds. 23. fasc. ; Kiss Miklós: i. m. I. 79. o.
HL VKP 4. oszt. 1943. szn. i. (525/f. 2. sz. melléklet.)
Uo.
HL 2. hds. 5. fasc. 78. sz. naplómelléklet.
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gedélyezi, hogy oldalba támadja a III. hadtest arcvonala előtt védekező szovjet
erőket, vagy sürgeti a további keleti irányú előretörést. Mindkét esetben kockáztatni
kellett. Ha a VII. német hadtest bekanyarodik, nem lesz elég ereje a Tyim folyónál,
ha nem teszi, balszárnya védtelen marad. A hadseregparancsnokság végül a hadtes
tet a további keleti irányú előrenyomulásra utasította. 30
A délután folyamán a 9. könnyű hadosztály újból és újból megindított támadásai
erős tüzérségi tűzbe ütköztek. Késő délutánra a tartalékok bevetésével elérték
Prudok és Barancsikovo községeket. A III. hadtest parancsnoka 18 órára német
zuhanóbombázók támogatását helyezte kilátásba a támadás folytatásához. Az ígért
stukák bombázták is a 9. könnyű hadosztály előtti terepet, de a csapatok nem tudtak
idejében felkészülni a támadásra. Közben besötétedett és eleredt az eső. Az éjjel nem
pihent, erős veszteségeket szenvedett magyar alakulatok beásták magukat az elért
terepszakaszon. A III. hadtest estig kijutott a E-ozsgyesztvenszkoje É, Kodizi K,
Klenovka NY, Barancsikovo K, Prudok K. és innen nyugat felé visszakanyarodó
vonalra. (5. sz. térképvázlat, 38—39. o.) Az első napi harcok a hadtest csapatait
nagyon megviselték, a véres veszteség a június 28. és június 10.31 közötti napokat
figyelembe véve e napon volt a legnagyobb, 533 fő.
A VII. német hadtest támadása délután is sikeresen folytatódott. A 16. német gé
pesített hadosztály a Tyim folyón átkelve estig 35 km-re megközelítette Sztarij
Oszkolt, a 387. német gyaloghadosztály pedig Szuhodo-Linovka felé tört előre. A ma
gyar hadseregközvetlen 101. és 150. gépvontatású nehéz tüzérosztályok végig hatá
sos tűzzel segítették elő a német hadosztályok támadásának kibontakozását. A 6.
magyar könnyű hadosztály a 16. német gépesített hadosztály mögött haladt és es
tére zömével Lesenkánál állt.32
A nap folyamán a magyar seregtest arcvonalától balra a 4. német páncéloshad
sereg előretörése a terv szerint alakult. 24. páncéloshadosztálya és Grossdeutschland
gépesített hadosztálya délutánra már átkelt a Kseny folyón. Bal szomszédjánál, a
6. német hadseregnél még a következő napon sem kezdődhetett el a támadás az
állandó esőzés miatt.
A 2. magyar hadseregparancsnokság késő este intézkedett a hadművelet folyta
tására, így az utasításai nem jutottak el mindegyik egységhez. A III. hadtestnél
ismét a 9. könnyű hadosztály kapta a legnehezebb feladatot : a Tyimtől DNY-ra
fekvő magaslatok elfoglalása volt a cél. A 7. könnyű hadosztály jobbról csatlakozott
a támadáshoz. A VII. német hadtest zömének tovább kellett folytatnia a Sztarij
Oszkol felé való előretörését, részeivel pedig kelet felől a III. hadtesttel összhangban
Tyim városa felé kellett támadnia. 33
Június 29-én a felázott utak újabb próbatétel elé állították a támadó csapatokat.
E nap hajnalán a III. hadtest 9. könnyű hadosztályának zászlóaljai az előző napi
csoportosításnak megfelelően néhol öntevékenyen folytatták a támadást. A Kodizinél csoportosuló 34/1. és 17/1. zászlóaljak az előző napra kitűzött támadási cél elérése
végett már 3 órakor tüzérségi előkészítés nélkül megindították rohamukat az előttük
500 m-re beásott szovjet csapatok ellen. A támadás a védők erős tüzében 9 órára
elérte a Kodizitől 4 km-re keletre betorkolló keresztutat. A sikeres előretörés roha
mán a zászlóaljak még 8 órakor jelentették Újlaki vezérőrnagynak, hogy szovjet
kötelék nincs előttük. E jelentés alapján a könnyű hadosztály parancsnoka paran
csot adott a bal szárnyat biztosító 9. huszárszázadnak a Gnyilinszkije Dvorin át
Tyim városába való betörésre. A szovjet csapatok visszavonulásáról szóló jelentés
azonban korainak bizonyult, a huszárszázad járőrei erős tüzérségi tüzet kaptak. Ez
alatt a 17/1. és a 34/1. zászlóaljak Gnyilinszkije Dvori község ellen indultak rohamra.
30
31
32
33

HL
HL
HL
HL

2. hds.
2. hds.
2. hds.
2. hds.

6. íasc. 681. naplómelléklet.
7. fasc. sz. n. i.
23. fasc; Kiss Miklós: i. m. I. 104. o.
23. fasc; Kiss Miklós: i. m. I. 105. o.
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A községben az erős szovjet csapatok többször megismételt, tüzérségi tűzzel kísért
ellenlökései következtében hullámzó harc alakult ki. Déltájban megérkeztek ide a tá
mogató tüzérség ütegei és segítségükkel a község végérvényesen a 17/1. zászlóalj
kezébe került. A további támadás azonban elakadt.
A 9. könnyű hadosztály északi arcvonalán küzdő zászlóaljai sem kapták meg idő
ben parancsnokuk június 29-re szóló intézkedését. Az alegységekhez végül is dél kö
rül jutott el a könnyű hadosztály parancsnokának előző éjjel kiadott utasítása. Ekkor
ra már a 17/11. és a 17/III. zászlóaljak komolyabb harcok nélkül elérték Barancsikovót. Az alegységek délután az újabb utasítás szerint folytatták előretörésüket egé
szen a Gnyiloje ÉNY-on levő dombhátig. A szovjet csapatok ellenállása csak aGnyiloje község előtti peremvonalon erősödött meg. A harccsoport négy gépvontatású kö
zepes tarackos üteg tüzének támogatásával, s veszteségteljes közelharc árán elfog
lalta a községet és este 21 órára elérte a keletre levő dombvonulatot.
A 9. könnyű hadosztály északon levő zászlóaljainak többé-kevésbé sikeres tér
nyerése mellett, a déli alegységei közül a 17/1. és a 34/1. zászlóaljak Gnyilinszkije
Dvori után, a 47/1. zászlóalj pedig Kodizinél nem jutottak előre.34 (6. sz. térképvázlat.

42-43. o.)
A III. hadtest 7. könnyű hadosztálya előtt a szovjet csapatok még változatlanul
tartották állásaikat.
A VII. német hadtest támadása folytatódott kelet felé. A felázott talaj miatt ha
lassabban is, de tért nyert. A szovjet csapatok ellenállása e hadtest előtt elenyésző
volt. A 16. német gépesített hadosztály 28 km-t haladt előre. Az előző nap 45 km-es
teljesítménye után ez nem számított sikeresnek. A 387. német gyaloghadosztály a
gépesített hadosztály nyomában, annak sávját szélesítette ki. A 6. magyar könnyű
hadosztály 52. gyalogezredével Sapanovkáig (Tyim ÉK 8 km.), 22. gyalogezredével
Korovenkáig nyomult előre a nap folyamán.35
A 2. magyar hadseregparancsnokság június 29-i helyzetmegítélése az volt, hogy
az esős idő újabb előnyökhöz jutatta a szovjet csapatokat a tervszerű visszavonulá
sukat illetően. A 6. német hadsereg még nem tudott megindulni, és a 4. német pán
céloshadsereg lendülete is alaposan lefékeződött a nagy sárban.36 Az 1. magyar repülő
csoport a német VIII. repülőhadtesttel együttműködve ezen a napon vetette be
először bombázóit a földi csapatok támogatására. A repülő alegységek zömmel a két
német seregtest gyors előretörését voltak hivatottak támogatni. 37
A III. hadtestnek június 30-án sem sikerült kedvezőbb helyzetet teremteni Tyirnnél, az időnyerésért küzdő szovjet alakulatok szívós ellenállása miatt. E napon indí
totta meg támadását a hadtest gyorsalakulataiból előrevont un. Major—csoport.
A csoport parancsnokáról, Major Ottó ezredesről nyerte elnevezését.38
Ebbe a harccsoportba a hadtest lovasalakulatait, a VI. kerékpáros zászlóaljat és
a 2/1. lovas ágyús üteget osztották be. Feladata az volt, hogy a hadtest támadásának
következtében keletkezett résén a 7. könnyű hadosztály sávjából Tyimet dél felől,
Manturovón át megkerülve Sztarij Oszkolba, majd onnan a Don folyó vonaláig előre
törjön.
Június 30-án reggel a 9. könnyű hadosztály zászlóaljai új csoportosításban kezdték
a támadásukat. A 17. gyalogezred-parancsnok harccsoportja a 47/1., 47/11., 34/1.
és 17/1. zászlóaljakból állt, s az 5/II. valamint a 24/11. fogatolt tüzérosztály 3 üteges
csoportja működött velük együtt. A 17/11. zászlóalj parancsnokának csoportjába
a 17/11. és a 17/III. zászlóaljak tartoztak és a 9/II. tüzérosztály 4 üteges csoportja
34 HL VKF 4. oszt. 1943. sz. n. i.
35 HL 2. hds. 23. fasc; Kiss Miklós: i. m. I. 110—111. o. HL 2. hds. 5. fasc. 81/c. naplómelléklet.
36 HL 2. hds. 6. fasc. 681. sz. naplómelléklet,.
37 HL 2. hds. 23. fasc; Kiss Miklós: i. m. I. 111. o.
38 Major Ottó ezredes a 47. gyalogezred parancsnoka volt, s csoportjának megalakulásakor a 17. gyalogezred pa
rancsnoka vette át tőle ideiglenesen az ezrede vezetését.
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támogatta ezeket. A harccsoportoknak a Tyimtől DNY-ra levő jól kiépített „un. harc
kocsiárokállást" kellett leküzdeniük.39
A 17. gyalogezred parancsnokának csoportja reggel 6 órakor kezdte meg táma
dását, a csapatoknak kora délutánra sikerült elfoglalniuk a Gnyilinszkije Dvoritól
keletre levő magaslatokat. Közben déltájban eleredt az eső. A tüzérség •— amely reg
gel, a támadás megindulásakor még együttműködött a gyalogsággal — a teljesen
felázott talajon képtelen volt a küzdőket követni. Az ütegek Gnyilinszkije Dvori
vonalában lemaradtak. A további támadást be kellett szüntetni.
A 9. könnyű hadosztály másik harccsoportja is tért nyert kezdetben. A 17/11. és
a 17/III. zászlóaljak támadása reggel 7 órakor indult Gnyiloje K területéről Sztanovoje felé. A még védekező szovjet alegységek fokozatosan feladva sűrűn kiépített
állásaikat, viszonylag hamar visszavonulásra kényszerültek. A magyar zászlóaljak
12 órára megközelítették Sztanovojét. A községből és a tőle északabbra húzódó domb
hátról leadott erős tüzérségi, aknavető- és géppuskatűz aztán megállásra kényszerí
tette a támadókat.
Az első vonalban kint járt hadtestparancsnok délután 16 órakor mindenütt beszün
tette a 9. könnyű hadosztály támadását. Parancsot adott arra, hogy a könnyű had
osztály zömével július 1-én reggel a Tyimtől DNY-ra húzódó „un. harckocsiárok
állással" szemben csoportosuljon, s Sztanovoje északi szegélyén csak egy zászlóalj
maradjon vissza biztosításra.40
Estére a 9. könnyű hadosztály csapatai a tyimi műút, Sztanovoje, Sabelkoje
(Tyim É 5 km) vonalig jutottak előre. (7. sz. térképvázlat, 44—45. o.) A III. hadtest
hadműveleti osztályának vezetője, Székely László vezérkari őrnagy esti jelentésében
kérte a hadseregparancsnokságtól a 9. könnyű hadosztály pihentetését a következő
napra. A 3 napja tartó harcok után teljesen kimerült állapotba jutott magasabb
egységet azonban további támadásra utasították.
A hadtest gyorsalakulatai, a 7. könnyű hadosztály arcvonalával szemben ütött
résen átjutva 8 km-t tettek meg délkeleti irányban.
A VII. német hadtest ezen a napon a 6. magyar könnyű hadosztályával Korovenkánál, 387. német gyaloghadosztályával pedig Pogoshején még általában déli irányban
támadott, de a továbbiakban már keleti irányt kellett felvennie. A 16. német gépesí
tett hadosztály Jevroszimovkát elérve kilépett a VII. német hadtest, s vele együtt a
magyar seregtest kötelékéből és a 4. német páncéloshadseregnek lett alárendelve.
A 4. német páncéloshadsereg zöme ekkor már a Kasztornoje-Sztarij Oszkol vasút
vonal mentén, Gorsecsnojénál vívott heves harcokat a szovjet páncélos erőkkel.
Megindult a 6. német hadsereg támadása is. A seregtest déli szárnyáról kiinduló
páncélos támadás gyorsan haladt előre, várható volt, hogy pár nap múlva Sztarij
Oszkol környékén a szovjet csapatok körül bezárul a gyűrű. Ezért a Brjanszki Frönt
seregtestjei — hogy elkerüljék a bekerítést — közben már megkezdték visszavo
nulásukat Gorsecsnoje—Nyizsnyedevick—Turovón át Voronyezs felé.41
A 2. magyar hadseregparancsnokság szándéka az így kialakult helyzet után az
volt, hogy a seregtest balszárnyával mielőbb eléri Sztarij Oszkolt és a 6. német had
sereggel együttműködve megakadályozza a szovjet csapatok kicsúszását a gyűrűből.
A hadseregparancsnokság Tyimnek és a körülötte levő magaslatoknak az elfogla
lását továbbra is a III. hadtest csapatainak szánta. Ez azonban a 9. könnyű had
osztály kimerültsége miatt a következő napon sem látszott lehetségesnek.
Július l-én*a III. hadtest parancsnokának reggeli helyzetmegítélése az volt, hogy
a hadtest csak akkor tud keleti irányban előretörni, ha Tyimet elfoglalja és Manturovót is eléri. Ezért úgy döntött, hogy a 9. könnyű hadosztályával rohammal leküzdi
39 HL VKF 4. oszt. 1943. 525/f. 11. sz. melléklet. Űn. harckocsiárokállás = egy megerősített szovjet védőállás
elnevezése a korabeli magyar dokumentumok alapján.
40 Uo.
41 HL 2. hds. 6. fasc. 88. és 90. sz. naplómellékletek. HL 2. hds. 23. fasc; Kiss Miklós: i. m. I. 116. o.
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a Tyimtől DK-re húzódó „un. harckocsiárokállást", majd a 6. könnyű hadosztály
két zászlóaljával közösen beveszi Tyim városát. Manturovót a Major-harccsoport
tal és a 7. könnyű hadosztálytól kivont négy zászlóaljjal akarta elfoglalni. Később
megváltoztatta fenti szándékát és a mielőbbi keleti irányú előretörés érdekében Tyim
kikerülését javasolta. A hadseregparancsnokság Tyim elfoglalásáról nem kívánt le
mondani és nem egyezett ebbe bele. Mind határozottabban sürgette ezenkívül a gyors
keleti irányú előrenyomulást is, ugyanis a 6. német hadsereg helyzetéről ismeretessé
vált, hogy a XXIX. hadtestének gyorsalakulatai Sztarij Oszkol felé tartanak és már
hídfőt képeztek az Oszkol folyón. A hadseregparancsnokság szükségesnek tartotta
a magyar csapatok felzárkózását ebbe a térségbe, hogy a szovjet csapatok köré vont
gyűrű bezárható legyen.42
A Tyimnél visszamaradt erős szovjet utóvéd csapatok ellenállásán azonban ezen
a napon is megtörtek a III. hadtest 9. könnyű hadosztályának rohamai.
A magyar csapatok a tyimi „harckocsiárokállás" elleni, hajnali támadását a tü
zérség felzárkózásának és lőszerutánpótlásának lemaradása miatt késő délutánra,
18 órára halasztották. Az alegységeknek ez ideig fel kellett deríteniük a szemben álló
erők nagyságát és elhelyezkedését. Egy ilyen felderítő vállalkozás során a 17/IIL
zászlóalj előbb harc járőrei vei, majd az egész állományával Sztanovojén át nyugat
felől behatolt Tyimbe. A házakban védelemre berendezkedett szovjet csapatok erős
tűzhatása miatt azonban alegységei újra visszahúzódtak, s a Sztanovojétól délre levő
magaslatokon beásták magukat.
A 9. könnyű hadosztály támadása a „harckocsiárokállás" ellen 18 órakor 13 üteg
ötperces tűzcsapásával kezdődött. Az ígért stukatámadás elmaradt. Ez a szovjet
„un. harckocsiárokállás" a tyimi szovjet védővonal legjobban kiépített szakasza
volt. Nem vette körül a várost, csak délnyugat felől védte. Ebben az állásban a jól
rejtett, betonba beépített lövegek és páncéltörő ágyúk oldalazó tüzelésre is képesek
voltak. A védőállást a magyar alegységek kellő felderítés nélkül, arctámadással
próbálták elfoglalni. Dittrich Géza alezredes, a 17. gyalogezred parancsnoka cél
szerűbbnek látta a 7. könnyű hadosztály arcvonala felőli támadást, azonban javas
latát elvetették. A harcba vetett 47/11. és 47/1. zászlóaljak támadása alig 200 méteres
térnyerés után a védők heves tüzérségi és aknavető tüzében elakadt. A csapatok
még a peremvonalat sem érték el s máris súlyos veszteségeket szenvedtek. A fáradt,
erős tűz alatt álló, erkölcsileg megrendített legénység visszaszaladt. A helyszínen
levő Újlaki vezérőrnagy a szárnyak támogatására bevetette tartalékait, a 17/1. és
a 17/11. zászlóaljakat, a 17. gyalogezred parancsnokának javaslatára azonban 20
órakor parancsot adott a sikertelen támadás beszüntetésére.43 (8. sz. térképvázlat,

48-49. o.)
Míg a III. hadtest 9. könnyű hadosztálya továbbra is Tyim előtt állt, s a 7. könnyű
hadosztálya és a Major-csoport Manturovo felé közeledett, a VII. német hadtest
csapatai az Oszkol folyó völgyében Sztarij Oszkol közvetlen közelébe értek.
A 40. szovjet hadsereg ezen a napon adta ki visszavonulási parancsát a magyar
seregtesttel szemben álló alegységeinek, figyelmeztetve ezeket a Sztarij Oszkolnál fenyegető átkarolás veszélyére.44
Július 2-án a német és magyar magasabbegységek igyekeztek mindenütt a már
visszavonuló szovjet csapatok útját elvágni. A Weichs—Seregcsoport feladata
ennek megfelelően az volt, hogy gyors részeinek zömével érje el Voronyezst, belső
szárnyával Szinyije Lipjagit, gyalog részével pedig Sztarij Oszkol területét foglalja
el.«
42 HL 2. hds. 5. fasc. 94. sz. naplómelléklet.
43 HL VKF 4. oszt. 1943. 525/f. 11. melléklet,
44 HL 2. hds. 5. fasc. 94. sz. naplómelléklet. Palkovits József: Szükségmegoldások a golyószóró és nehézpuska
tüzelési magasságának emelésére. Magyar Katonai Szemle, 1943. 10. sz. 128. o.
45 HL 2. hds. 6. fasc. 681. sz. naplómelléklet. HL 2. hds. 5. fasc. 99. sz. naplómelléklet.
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A III. hadtest a délelőtt folyamán nem tudott előbbrejutni a 9. könnyű hadosztály
arcvonalán. A szovjet utóvéd csapatok a visszavonulásuk előkészítése érdekében
hajnaltól erős aknavető- és tüzérségi tűz alá vették a magyar állásokat. Déltájban a
tüzérségi tűz fokozódott, majd megszűnt. 13 órakor a 47/1. zászlóalj kiküldött harc
járőrei akadálytalanul átnyomultak az „un. harckocsiárokálláson." A védők már
visszavonultak. Közben a 6. könnyű hadosztály Tyim bekerítésére visszamaradt
22. gyalogezredének részei 12 órakor kelet felől benyomultak a városba. Parancsnoka,
Haynal Alajos ezredes kitűzette a zászlót a templomtoronyra és a „Tyim oroszlánja"
elnevezést adományozta önmagának. A város reggel 6 óra óta már üres volt. Tyim
megszállása után a 2. magyar hadseregparancsnokság kiadta intézkedését a szovjet
csapatok üldözésére. A III. hadtestnek ezek után gyors ütemben a tyim—sztár i j
oszkoli út mentén kellett előretörnie.
A hadtest 7. könnyű hadosztálya e napon kezdte meg támadását a még vissza
maradt szovjet utóvédek ellen. Sikeres előrenyomulásuk következtében estére a
hadtest gyorslépcsőjével együtt elfoglalták Manturovo községet.46 (9. sz. térképvázlat,

50-51. o.)
A szovjet utóvéd csapatok ez idő alatt igyekeztek kijutni a Sztarij Oszkoltól délre
még nyitva maradt résen. A VII. német hadtest csapatai ugyanis még nem tudták el
foglalni a várost. A 387. német gyaloghadosztály átkelve az Oszkolon estére Kaplinóig
6. magyar könnyű hadosztály pedig a német gyaloghadosztály mögött Jasztrebovkáig jutott csak előre.47
Felvonulás a Donhoz |
Július 3-tól megkezdődött a III. hadtest csapatainak gyors ütemű meneteltetése
keleti irányban. A 2. magyar hadseregparancsnokság — a Weichs—Seregcsoport
utasítására — még a reggeli órákban úgy intézkedett, hogy a hadtest minden kivon
ható, gyorsan mozgó gépesített része irányíttassék a VII. német hadtest után. A többi
részt általában az Oszkol folyót kísérő magaslatokon át a legrövidebb úton szintén
Sztarij Oszkol felé meneteltették.
A szovjet utóvédek köré vont gyűrű végül is este 19 órakor zárult be, amikor a
16. német gépesített hadosztály élei Sztarij Oszkoltól 10 km-rel délre összeköttetésbe
léptek a 6. német hadsereg 389. gyaloghadosztályával.48 A bekerítés veszélyének
idejében történő felismerése következtében a szovjet csapatok zömének sikerült
kicsúsznia a gyűrűből és még nyitva állt előttük az út Voronyezs felé.
Július 4-én a III. hadtest csapatai kisebb bekerített szovjet csapatrészek megsem
misítéséhez fogtak, melyek még fel-felbukkantak a Sztarij Oszkolt övező erdőkben.
A VII. német hadtest zömét Sztarij Oszkolból Gorsecsnoje felé irányították. A 6.
magyar könnyű hadosztály azonban még csak ezen a napon érkezett be Sztarij
Oszkolba.
A leggyorsabban előretörő 4. német páncéloshadsereg alakulatai e napon érték el
a Dont. A 24. páncéloshadosztály Gremjacsjénál, a Grossdeutschland gépesített
hadosztály pedig Szemilukinál jutott ki a folyóhoz. A 6. német hadsereg, miután az
„oszkoli zsák" bezárult, részeivel folytatta ennek a megtisztítását. A többi alakula
taival pedig a magyar seregtesttől délre, keleti irányban tört előre.
A nap folyamán a 2. magyar hadseregparancsnokság tájékozódott csapatai további
feladatairól. A Weichs—Seregcsoport parancsnokságtól azt az utasítást kapta,
hogy minden lehetséges erejével nyomuljon előre kelet felé. Bal sávhatára Sztarij
Oszkol É., Voronyezs és a Don folyók összefolyásánál lesz, jobb sávhatárát pedig
majd később fogják megadni. A folytatólagosan kiérkező — a IV. magyar hadtest
46 HL
(kézirat).
47 HL
48 HL

Tanulmányok és visszaemlékezések gyűjtője — 2804. Dr. Vámossy József: Emlékeim a 2. magyar hadseregről
38. o.
2. hds. 5. fasc. 102. sz. naplómelléklet.
2. hds. 23. fasc; Kiss Miklós: i. m. I. 133. o. HL 2. hds. 5. fasc. 115. sz. naplómelléklet.
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gyalogmenetben felvonuló alakulatait megelőző — VII. magyar hadtest könnyű had
osztályait nyomban a III. hadtest után kellett irányítani. 49 A magyar seregtest had
műveleteinek első szakasza ezzel lezárult.
Július 5-én Jány vezérezredes — a felettes német parancsnokság intézkedésének
megfelelően — kiadta utasításait a magyar seregtest második hadműveleti szaka
szának feladatairól. A 2. magyar hadsereg teendőit általában abban jelölte meg, hogy
vegyen részt az Oszkol és a Don folyók közötti területen körülzárt szovjet csapatok
megsemmisítésében, majd az élen haladó III. hadtestével vegye át a Don folyó
védelmét Voronyezstől a másik két hadtest kiérkezéséhez mérten fokozatosan Korotojakig. A III. hadtestnek általában Alekszandrovka irányában kellett előrenyo
mulnia a Don felé. Előrevetett csapatai azt a feladatot kapták, hogy a Donon át
kelve végezzenek felderítő vállalkozásokat és több helyen rombolják szét a szvoboda—voronyezsi vasútvonalat. 50
Július 5. és 6. a felváltásokkal és a kisebb előrenyomulással telt el. Jelentős harc
cselekmény nem történt. A Sztarij Oszkoltól DNY-ra bezárt szovjet csapatok az
erdőkbe húzódtak.
Július 6-ától a német alakulatok kiváltak a magyar seregtest kötelékéből, s a
III. magyar hadtest is visszakapta 6. könnyű hadosztályát. A 2. magyar hadsereg
parancsnokság Sztarij Oszkolba tette át a főhadiszállását, a Major—csoport pedig
már csak pár kilométerre volt a Dontól.
Közben a 4. német páncéloshadsereg arcvonalán megélénkültek a harcok. A német
seregtest elől ezideig kitértek a szovjet csapatok. A szovjet hadvezetés július 5-én
azonban kissé megkésve bevetette ellene a fronttartalék 5. harckocsihadsereget, amely
nek a Dontól nyugatra el kellett vágnia a német páncéloscsoport közlekedési útvona
lait és egyidejűleg meg kellett akadályoznia annak átkelését a folyón. A továbbiakban
Zemljanszk és Hohol körzetének elérése után biztosítani kellett a 40. szovjet hadsereg
balszárnyának visszavonulását Gorsecsnojén át. A vezetési bizonytalanság, valamint
a kellő tüzérségi és légi támogatás hiánya miatt a seregtestnek azonban nem sikerült
erős csapást mérni a Voronyezst fenyegető német csapatokra. Mivel a 6. német had
seregrészeivel július 6-án kijutott a Donhoz, nemcsak a Délnyugati, hanem a Déli
Front háta is veszélybe került. A seregtestnek a 4. német páncéloshadsereggel való
remélt egyesülése Voronyezs alatt újabb szovjet alakulatok körül zárta volna be a
gyűrűt. Az 5. szovjet harckocsihadsereg ütközetbe lépésével azonban elért annyi
eredményt, hogy jelentős német erő lekötésével lehetővé tette a Brjanszki Front csa
patainak egy hosszú folyosón való kijutását a gyűrűből. A voronyezsi védelem meg
szervezésére is nyertek pár napot a szovjet csapatok.
A III. hadtest gyorscsoportja a magyar csapatok közül elsőként, már július 7-én
elérte a Dont. 51 Gremjacsjénál foglalt hídfőállást. Mivel a hadtest könnyű hadosz
tályait a szovjet ellenállási gócok felszámolása kötötte le, a Weichs—Seregcsoport
parancsnokság erőteljes sürgetésére csak a fent említett napon kezdték el mene
tüket a Don irányába. Az utasítás értelmében az eléggé leharcolt és elcsigázott 9.
könnyű hadosztály 140, a 6. könnyű hadosztály 115, a 7. könnyű hadosztály pedig
130 km-es út előtt állt, pihenő nélkül. Napi 25—30 km-t kellett megtenniük. Az első
menetnapon az alábbi helységekig jutottak el:
7. könnyű hadosztály: Szoldatszkoje, Repjevka
6. könnyű hadosztály: Rogovatoje, Isztobnoje
9. könnyű hadosztály: Szinyije Lip j agi.
9. könnyű hadosztály: Szinyije Lipjagi. Július 9-ére kellett kiérkezniük a folyó
hoz.52
49
50
51
52

Uo.
HL 2. hds. 4. fasc. sz. n. i. Dénes Jenő százados hadiakadémiái hallgató jelentése, 4. sz. melléklet.
HL 2. hds. 5. fasc. 128/c. sz. naplómelléklet.
HL 2. hds. 5. fasc. 129/a. és 133. sz. naplómellékletek. HL 2. hds. 23. fasc; Kiss Miklós: i. m. I. 158. o.
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Közben a 6. német hadsereg alakulatai Korotojaknál hídfőt képeztek a Donon.
A 4. német páncéloshadsereg részei (24. páncéloshadosztály, 16. és a Grossdeutschland
gépesített hadosztály) pedig az észak felől támadó szovjet csapatok ellen és Voronyezs
elfoglalásáért harcoltak. A város védőinek szívós ellenállása a német csapatokat
megakadályozta abban, hogy elvágják a Moszkvába vezető közlekedési és vasúti
útvonalakat.
A hadművelet során kialakult helyzet a magyar csapatok gyors előrenyomulását
követelte meg. Egyrészt, hogy az előrevetett német páncélos és gépesített magasabb
egységek ennélfogva a Don partján mielőbb felválthatók legyenek, másrészt azok
elvonulása során oldalukat biztosítottnak tudják. A német nyári hadjárat harmadik
fázisában ugyanis a 4. német páncéloshadsereg és a 6. német hadsereg délkeleti
irányú, Kaukázus felé tervezett előretörése szerepelt.53 Az elvonulásuk utáni vákuum
kitöltésére a 2. német hadsereg Voronyezstől északi, a 2. magyar hadsereg pedig ettől
déli irányban rendeltetett a Don folyó vonalához.
A III. hadtest könnyű hadosztályai végül is július 10-ére érték el a Dont és átvet
ték a német csapatoktól a Voronyezs és Potudany folyók közötti partszakasz védel
mét.54 Egyes helyeken nem volt szükség felváltásra, mivel a csapatok teljesen üres
szakaszra érkeztek ki. A hadtest védelmi vonalának bal szárnyán a 9. könnyű had
osztály, középütt a 6. könnyű hadosztály, jobb szárnyán pedig a 7. könnyű hadosz
tály csapatai helyezkedtek el. A Major—csoportot feloszlatták, alegységeit visszairá
nyították eredeti alakulataihoz.
A III. hadtest védelmi szakaszától délre fokozatosan kiszélesedő doni arcvonal
szakaszon a későbben kiérkező VII. majd IV. magyar hadtest csapataira várt a
német magasabbegységek felváltása. Számítani lehetett arra, hogy a magyar se
regtest arcvonala egyre jobban kibővül déli irányban. A magyar könnyű hadosztá
lyok védelmi szakaszának helyét és alárendeltségét a seregtesten belül a Donhoz való
kiérkezésük sorrendje határozta meg a későbbiekben. A német hadosztályok teljes
felváltása csak július végére, augusztus elejére fejeződött be a végül Pavlovszkig
elhúzódó, hosszú arcvonalon. A 2. magyar hadsereg kiszállítása ugyanis elhúzódott
és hosszú gyalogmenetre ítélt alakulatainak lassúbb ütemben történt az előre vo
nása.
A visszavonuló szovjet csapatok a Don nyugati partján több helyütt megvetették
a lábukat. Már július 8-ától megkezdték két fontos hídfőjük kiépítését, Urivnál és
Koro to jaktól északra. A Weichs—Seregcsoport-parancsnokság a kiérkező magyar
magasabbegységekre bízta ezen keményen ellenálló szovjet csoportok leküzdését.
A Donhoz való kiérkezése után a III. hadtestnek megkezdődött a hét hónapig
tartó folyam védelme. A július 10-ével lezáruló támadó hadműveletek és a gyorsított
menetek alaposan megviselték a hadtest alakulatait. Ez a megállapítás különösen vo
natkozott a 9. könnyű hadosztály csapataira, melyek a Tyim városáért folytatott
4 napos harc fő részesei voltak. Sávjuk előtt húzódott a szovjet csapatok műszakilag
egyik legjobb kiépített 10—15 km-es mélységű védelmi állása. Míg a német gyorsélek
több helyütt visszavonulásra kényszerítették a szovjet csapatokat, a jól járható
irányokban létrehozott, műszakilag is megfelelően kiépített támpontjaikban a tá
madók lekötése és késleltetése céljából azok szívós ellenállást tanúsítottak. Ilyen
támpont volt a tyimi is, mely leküzdéséért a 9. könnyű hadosztály elvesztette sze
mélyi állományának 20%-át.55
A harcok során megmutatkozott, hogy a hadtest különböző fegyvernemei között
nem volt meg az összeszokottság. Kiütköztek egyes kiképzési hiányosságok is.
53 HL 2. hds. 5. fasc. 130/a. sz. naplómelléklet.
54 HL 2. hds. 5. fasc. 136. sz. naplómelléklet.
55 HL 2. hds. 7. fasc. sz. n. i. A 2. magyar hadsereg főszállásmestere, Makray Sándor vezérkari ezredes által készí
tettjelentés adatai nem teljesek. Erre utalás történt az irat végén is.
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A támadás alatt a gyalogság és a tüzérség csak ritkán találta meg az összhangot,
mivel a tüzérség felzárkózását végig hátráltatta a felázott, nedves talaj. A gyalog
alegységek erős ellenállásba ütközve nem vártak arra, hogy szervezetten, kellő tűz
támogatás mellett induljanak a további támadásra, hanem mindenféle támogatás
nélkül próbáltak előretörni, amely súlyos veszteségek okozója lett. A legénység nem
használta ki a terep adottságait, tömörült, ahelyett, hogy laza alakzatban ma
radt volna. A megállások alatt sem ásta be magát. Gyakoriak voltak a pánikje
lenségek. Az összeköttetés és híradás, mihelyt a csapat megmozdult, csődöt mondott.
A kötelékek ugyanis csak technikai eszközökre (távbeszélő, rádió) alapozták össze
köttetéseiket, futárokat ritkán alkalmaztak. A térképek hiánya is akadályozta a
helyzet jó áttekintését. A csapatok gyakran elhagyták a kijelölt sávjaikat.
A 2. magyar hadsereg f őszállásmesterének jelentése alapján a III. hadtest véres
vesztesége a következőképpen oszlott meg június 28. és július 10. között:
VI.
VI.
VI.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.

28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

633
401
350
376
333
70
4
334
2
25
7
10

—

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

—

2468 fő. 56

A már a felvonulásuk és a kezdeti harcaik alatt kimerült, elcsigázott magyar csapa
tok azonnal védelmi állásba rendeltettek a Donnál. A kilenc könnyű és egy páncélos
hadosztály közül hatnak kellett részt vennie a július 18-ától folytatott és szeptem
ber 15-éig tartó un. hídfőharcokban, melyek még inkább csökkentették a seregtest
harci erejét.

Петер Сабо
УЧАСТИЕ Ш-ГО КОРПУСА 2-ОЙ ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ В НЕМЕЦКОЙ ОПЕРАЦИИ
НА ВОСТОЧНОМ ТВД РАННИМ ЛЕТОМ 1942 ГОДА
(28 июня — 10 июля 1942 года)
Резюме
Наступательные операции немцев, предприятые на восточном фронте ранним летом 1942
года, имели также один казавшийся «незначительным» венгерский аспект. Меньшую часть
2-ой венгерской армии, первой прибывшей на оперативную территорию, бросили в бои немеской «Голубой операции», начатой 28 июня 1942 года, поставив её между двух немецких
корпусов.
,
Командование немецкой армейской группы, руководившее наступлением, в интересах
обеспечения непрерывности наступления, требовало от части венгерского корпуса, груп56 Т/о.
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пировавшегося к востоку от Курска, а именно от Ш-го корпуса и нескольких корпусных и
армейских — главным образом артиллерийских — частей если и не такого быстрого, но
решительного продвижения. Наступательные операции, проводившиеся до 10 июля на вен
герском участке фронта, и ускоренные марши к реке Дон основательно измотали гонведские
части. Это особенно касалось 9-ой легкой дивизии, которая была главной ударной силой
четырехдневного боя, который вели за город Тим. Перед её рубежами проходила одна наи
более хорошо оборудованная в инженерном отношении оборонительная позиця советских
войск глубиной 10—15 км. Поэтому в центре статьи рассматриваются главным образом
события этих 4 дней. Это наступление, стоившее тяжелых потерь, вошло в венгерскую воен
ную историю под названием т.н. «тимского прорыва».
Второе «испытание» венгерских войск (первое имело место летом 1941 года — на восточном
фронте принесло целый ряд уроков. В боях летом 1942 года проявились не столько неудов
летворительность вооружения и оснащения, а в первую очередь недочеты боевой подготовки
и отсутствие военного опыта. Более поздние оценки, составленные на основании боевых
донесений, сообщения генерального штаба стабили в вину войскам главным образом эти
недостатки. Тем войскам, которые незадолго до их прибытия на фронт, получили кратко
временное, 3—4-недельное «свыкание», подготовку, и являлись частями такой армии, в со
ставе которой после её «оживления 1938 года» более серьезные крупные учения в масштабах
страны не проводились.

Péter

Szabó

T E I L N A H M E D E S I I I . A R M E E K O R P S D E R UNGARISCHEN
2. A R M E E AN D E R D E U T S C H E N K R I E G S O P E R A T I O N
IM FRÜHSOMMER 1942 A N D E R O S T F R O N T
(28. Juni—10. Juli 1942)
Resümee
Die deutschen Angriffsoperationen, die im Frühsommer 1942 an der Ostfront eingeleitet wurden, h a t t e n auch eine ungarische Beziehung, obgleich diese eine „geringe Bedeutung zu haben
scheint". I n den am 28. Juni gestarteten Kämpfen der deutschen „Operation Blau" wurde
nämlich auch der kleinere Teil der ungarischen 2. Armee eingesetzt, der als erster im Operationsgebiet eintraf und zwischen zwei deutsche Heereskörper eingeteilt wurde.
Zur Sicherung der Kontinuität der Offensive verlangte das den Angriff leitende deutsche
Armeeoberkommando von dem südlich von Kursk gruppierten ungarischen Heereskörperteil,
namentlich dem I I I . Armeekorps sowie von einigen armeekorps- bzw. armeedirekten (vor allem
Artillerie-) Truppen, einen — wenngleich nicht in gleich schnellem Tempo wie der der Deutschen
verlaufenden, jedoch — dezidierten Vorstoß. Die am 10. 7. agbeschlossenen Angriffsoperationen
auf dem ungarischen Frontabschnitt u n d die beschleunigten Märsche zum Don nahmen die
Honvédtruppen stark mit. Das gilt besonders für die 9. leichte Division, die die Hauptbeteiligte
am viertägigen Kampf um die S t a d t Tjim war. Vor ihrer Zone zog sich eine der technisch am
besten ausgebauten Verteidigungsstellungen der sowjetischen Truppen, die etwa 10—15 k m tief
war. I m Mittelpunkt der Abhandlung stehen nun vor allem die Ereignisse dieser vier Tage. Dieser
Angriff, der m i t schweren Verlusten verbunden war, wurde in der ungarischen Kriegsgeschichte
als der sog. „Durchbruch bei Tjim" bekannt.
Die zweite Prüfung der ungarischen Truppen a n der Ostfront — nach der ersten im Sommer
1941 — war äußerst aufschlußreich. I n den Kämpfen im Frühsommer 1942 zeigten sich nicht nur
die Mängel an Bewaffnung und Ausrüstung, sondern vor allem die an Ausbildung sowie Kriegserfahrungen. Auch in den später aufgrund der Kampfberichte zusammengestellten Einschätzungen und Informationen für den Generalstab wurden in erster Linie die letzteren Mängel den ungarischen Truppen als Schuld angerechnet, jenen Truppen, die vor ihrer Ankunft auf dem Kriegsschauplatz knappe 3 bis 4 Wochen aneinandergewöhnt sowie ausgebildet wurden und Einheiten
einer Armee waren, in deren Verband seit ihrer „Wiederbelebung" im J a h r e 1938 keine ernsten
landesweiten Manöver stattfanden.
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KÖZLEMÉNYEK

PARÁDI JÓZSEF

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG
HATÁRŐRIZETI FELADATAI
1891—1914

A határok őrzésének módjai, formái mindig tükrözték országunk szuverenitását,
illetve társadalmi, politikai és gazdasági helyzetét. Mindezek figyelembevételével
határőrizetünk fejlődésében a dualizmus kora kulcsfontosságú időszak. Alapvetően
két tényező miatt volt nagy jelentősége e kornak a magyar határőrizet történetében.
Az egyik ilyen tényező a nemzeti alapokon nyugvó, az ország szuverenitásából
fakadó önálló magyar határőrizeti struktúra kiépülése. A magyar történelem sajátos
alakulásából adódóan a mohácsi csata után az ország hosszú időre elvesztette teljes
szuverenitását.
Ennek az volt a következménye, hogy a török kiűzése után — az ország egységének
helyreállítását követően — sem jöhetett létre nemzeti határőrizeti szerv, mert az
úgynevezett katonai határőrvidék a Habsburg-birodalom hadseregének speciális
részeként működött. A határőrvidéket a török veszély elleni védekezésül hozták
létre és a Török- és Habsburg-birodalom határain funkcionáltatták, zömében nem
zetiség lakta területen. 1 A magyarországi rendek azonban sérelmesnek tartották,
hogy a Szent István koronája alá tartozó területek egy része felett, a katonai határ
őrvidék területén, a császári hadsereg rendelkezett. Az uralkodó a Kárpát-medence
e részén a hatalmat a magyar uralkodó osztály mellőzésével gyakorolta. A vármegyék
fennhatóságának, a birtokosok jogosultságainak kiterjedése — a katonai határőrvi
déket illetően — évszázados huzavona tárgyává vált. Az uralkodók általában elvileg
elismerték a magyar igényeket, ám a katonai határőrvidék fennállása idején azok
realizálását nem tartották lehetségesnek. A Habsburg-ház — birodalmának külső
erőkkel szembeni védelme mellett — magyarországi poziciójának egyik erősítő ténye
zőjét is látta a katonai határőrvidék fenntartásában.
Az erdélyi határőrvidék megszüntetése után sem alakulhatott ki az ország állam
apparátusába tartozó határőrizeti szerv, hanem összbirodalmi vámfeladatokat vég
rehajtó szervezeteket alakított ki a császár Erdély és Havasalföld határán, melyek
a bécsi adminisztráció alá tartoztak. 2 Magyarországnak az osztrák örökös tartomá
nyok irányában határőrizeti szerve nem volt.
Az 1848—49-es szabadságharc leverését követően a neoabszolutizmus időszakában
a meglévő magyar hatóságokat is megszüntették, helyükbe az osztrák államappará
tus lépett.
1 MTT 1873/XVIII. te. indoklása. A jegyzetekben alkalmazott rövidítések feloldását 1. a Függdékben\
2 Dr. Szita János: A burzsoá pénzügyi jog és pénzügyigazgatás kezdete Magyarországon 1848—1867. Pécs, 1979Kandidátusi értekezés. 40. o.
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Változásra akkor nyílott lehetőség, amikor az ország nem tökéletes formában
ugyan — hiszen a kül-, had- és pénzügy közös maradt — de az 1867-es kiegyezéssel
részlegesen visszanyerte önállóságát.3
Határőrizet vonatkozásában az első lépés volt a határok szuverén őrzésének meg
teremtése, az, hogy az osztrák Finanzwache helyébe létrehozták a magyar pénzügy
őrséget. Az új pénzügyőrség már a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium alárendelt
ségébe tartozott ugyan, de a kezdeti időszakban még csupán a birodalmi Finanz
wache másolata volt, mert az ügyintézés módja az osztrák mintát követte, még a
szolgálati szabályzatok is az eredeti német nyelvű leírások magyar fordításai vol
tak. 4 A szervezet azonban lassan, de folyamatosan alkalmazkodott az ország szokásai
hoz, igényeihez. A m. kir. pénzügyőrség azonban nem a teljes határt őrizte, hanem
csupán a vámhatárokat.
A nemzeti határőrizeti rendszer kiépítésén belül további lépést jelentett az ugyan
csak osztrák minta alapján közösen működő vám- és adóhivatalok szétválasztása.
Ezzel — legalábbis a vámhatárok tekintetében — új elem épült be a magyar határ
őrizetbe, a független vámhivatalok rendszere.5
1872-ig Magyarország határainak egy részét a magyar pénzügyi szervek mellett
a Császári és Királyi Hadsereg határőrvidéke is őrizte. A császár a magyar uralkodó
osztály erőteljes nyomására 1885-re teljes egészében felszámolta a határőrvidéket. 6
Az 1848-as Jelačic-féle hadjárat óta a magyar közvélemény fokozott ellen
szenvet tanúsított a katonai határőrvidék intézménye iránt. A katonai határőrvidék
nek Horvát- illetve Magyarország közigazgatási és gazdasági szervezetébe történő
teljes integrálódása lehetővé tette azt, hogy ezen vidéken is meginduljon a — törté
nelmi Magyarország más peremkerületeihez hasonló — viszonylag dinamikus kapi
talista fejlődés. Egyben megfosztotta az osztrák reakciót egy olyan eszköztől, melylyel — az 1848—1849-es eseményekhez hasonlóan — esetleg hátbatámadhatta volna
az országot. A dualizmus későbbi szakaszában osztrák részről készült is tervezet a
belpolitikai válságnak katonai erővel történő megoldására. Ekkor már a volt katonai
határőrvidékkel mint területi bázissal, lakosságával mint rövid időn belül hadrafog
ható és a császári befolyás alatt álló személyi állománnyal nem számolhattak. 7
A katonai határőrvidék megszüntetésével az ország határa lényegében őrizetlen
maradt, leszámítva a szerb-magyar és a román-magyar határon a m. kir. pénzügy
őrség területileg illetékes csapatai által végrehajtott minimális járőrözést.8
A m. kir. csendőrségnek a határőrizetbe történő bevonása 1891-ben megerősítette
ugyan a szerb-magyar és a román-magyar határszakasz őrzését, de még mindig nem
oldotta meg az ország teljes határának őrizetét. Erre a m. kir. határrendőrség teljes
kiépítésekor került sor, az 1900-as évek elején.9
Talán mai szemmel kissé lassú folyamatként, de mégis csak a dualizmus korszaka
az az időszak, amikor kialakult az ország államszervezetébe tartozó, a törvényhozó
testületnek alárendelt határőrizeti szerv és ezzel a magyar helyzetet tükröző szol
gálati rendszer. Nagy erénye a századforduló határőrizeti szolgálati rendszerének,
hogy átvett tapasztalatokat — elsősorban osztrák birodalmi határőrizeti szervektől
— és azokat alkotó módon alkalmazta a magyarországi sajátosságokra.
Az országtól idegen határőrizeti szervek kiiktatása és helyettük nemzeti szerve3 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp., 1976.
97—101. o.
4 A pénzügyi törvények és szabályok hivatalos összeállítása 1868. Buda 1868. 5. o.
5 A m. kir. pénzügyminisztérium öt évi működése 1867—1871. Buda, 1871. 59—63o.
6 MTT 1885/XXIV. te.
7 Kurt Pebail—Cfunther B. Rothenberg: Az ,,U"-ügy. (Magyarország tervezett megszállása a cs. és kir. hadsereg által
1905 őszén.) Hadtörténelmi Közlemények, 1970. 4. szám 724—663. o.
8 A m. kir. pénzügyőrség szervezetére és szolgálatára vonatkozó szabályok, utasítások és rendeletek gyűjteménye.
Bp., 1894. 94—97. o.
9 MTT 1903/VIII. te.
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zetek létrehozása mellett a korszak másik legjelentősebb határőrizeti vonatkozású
eredménye az volt, hogy a feudális maradványokat megszüntették a határőrizetben.
A katonai határőrvidék lényegében feudális alapon működött, mert a császár adó
mentes földhasználatot biztosított a határvidéken élő nagycsaládoknak, egyes férfi
tagok katonáskodása ellenében. A katonai határőrvidék felszámolásakor megszűnt
az utolsó feudális elem határőrizetünkben. A dualizmuskori magyar állam határ
őrizeti szervei már polgári szervezetek voltak.
A határszéli csendőrség létrehozása és működése ebbe a — határőrizetünknek
alapvetően pozitív irányú — fejlődési folyamatába illeszkedik.
A csendőrség kialakulása és kiépülése a Habsburg-birodalomban
A csendőrség intézménye francia eredetű. Eredetileg elsősorban nem belső rend
fenntartó erőként működött, hanem a hadsereg része volt.
A nagy francia forradalom idején a „gens ď armes" csapatokat már katonai rend
őrségként alkalmazták. Ebből szervezte meg Napóleon császár a közbiztonsági ka
tonai őrtestületét, melynek elnevezése a „gens ď armes" maradt. A hadsereg köte
lékében szolgálatot teljesítő rendőrség eredetileg lovas alakulat volt. A rendfenntar
tási feladatokra rendelt csendőrség már gyalogosokból és lovasokból állt. Szervezése
azonban a kor lovassági katonai szervezetére hasonlított legjobban. A XIX. század
elején azonban a francia csendőrség ezredekből, az ezredek osztályokból, az osztályok
szárnyakból, a szárnyak pedig szakaszokból álltak. A legénységet háborúviselt, ki
próbált katonákból állították össze.10
A csendőrség intézményét, francia mintára, a napóleoni császárság vonzáskörébe
tartozó itáliai és németalföldi államok is átvették. így jött létre a csendőrség Lom
bardiában is. Lombardiának ismételten osztrák fennhatóság alá kerülése nyomán a
Habsburgok a lombardiai csendőrezredet nem oszlatták fel, hanem eredeti funkció
jának megfelelően alkalmazták. A lombardiai csendőrezred legénysége a tartomány
lakosságából került ki, a vezényleti nyelvét németre változtatták ugyan, de a beiszolgálati és igazgatási nyelv 1850-ig olasz maradt. Ekkor az ezred személyi állomá
nyának kétötöd része gyalogosokból, háromötöd része lovasokból állt, a működési
területe pedig Dél-Tirolra is kiterjedt. Az ezred öt századra, a századok két szárnyra,
a szárnyak két szakaszra oszlottak. Háború esetén a lombardiai csendőrség — ezzel
a szervezéssel — a hadsereg kötelékében rendészeti feladatokat látott el. Békeidőben
a szakaszok örsökre tagozódtak és közbiztonsági szolgálatot teljesítettek. Az ezred
létszáma 1 012 fő volt. A szolgálati időt 16 évben állapították meg, melyből az első
három év próbaszolgálatot jelentett. A csendőri szolgálatra önként jelentkezők kö
réből választották ki a személyi állományt, amely speciális képzésben részesült.
Az 1848—49-es szabadságharc leverése után a Habsburgok az önkényuralmi rend
szerre tértek át az egész Birodalomban. Ebbe az új államigazgatási struktúrába kivá
lóan illett a csendőrség intézménye. Bach osztrák belügyminiszter javaslata alapján
Magyarországon először 1849 augusztusában pozsonyi székhellyel, majd 1850 január
6-án győri székhellyel állítottak fel csendőrezredeket. A Monarchia többi részén
1850 tavaszán kezdték meg a csendőrség szervezését.
Először 16 ezredet hoztak létre, majd 1854-ben még három ezredet szerveztek, me
lyek közül kettőt Magyarországon létesítettek. így az öt kormányzói kerületre
osztott ország valamennyi kerületére jutott egy csendőrezred. A csendőrség birodalmi
felügyelője Kempen János altábornagy volt, aki 1852-től nemcsak a csendőrség,
hanem az újonnan létesített rendőrminisztérium irányítását is ellátta. A csendőrség
10 Preyszli Lóránd: A Magyar Királyi Csendőrség története. Bp., 1920. 10. o.
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végső fokon a hadügyminisztérium alárendeltségében funkcionált 1859-ig, amikor
szolgálati tekintetben a belügyminisztériumnak rendelték alá. A neoabszolutizmus
csendőrségének szervezése 1853-ban fejeződött be, ekkor a csendőrség kötelékében
18 647 fő teljesített szolgálatot.
1860-ban a csendőrség létszámát csökkentették, 10 ezredet hoztak létre 7923 fővel ;
a birodalmi csendőrséget a lombardiai csendőrezred állománya részesítette kikép
zésben. A csendőr legénységet a hadsereg katonái közül válogatták ki. A katonai
zsoldnál jóval magasabb illetményt kaptak, szolgálati idejük 8 év volt. A csendőrség
intézménye, a tömegek szemében, a neoabszolutizmusnak talán a legellenszenvesebb
szervezete volt. A hazafiak üldözésének elsődleges végrehajtása mellett beleszólt
a lakosság öltözködésébe, szakállviseletébe is. A magas fogdái díjak arra ösztönözték
a csendőrség tagjait, hogy a fogdák mindig tele legyenek. A csendőrség tevékenysége
nyomán azonban a vagyon- és közbiztonság is sokat javult. 11
A magyarországi csendőrség megszervezésének
előzményei körülményei
A kiegyezéskor a Habsburg-csendőrség magyarországi ezredeit felszámolták.
Erdélyben és Horvátországban azonban tovább működtek a csendőrezredek Császári
és Királyi Csendőr Parancsnokság néven. A szolgálati nyelv a német maradt. Szol
gálati tekintetben a magyar belügyminiszternek, ül. a horvát bánnak, minden más
vonatkozásban pedig a bécsi hadügyminisztériumnak voltak alárendelve. A magyar
kormánynak sikerült elérnie, hogy az uralkodó 1876. március 17-i leiratában elrendel
te, hogy a horvátországi és erdélyi csendőrezredeknek a birodalmi hadügyminiszté
rium hatáskörébe tartozó ügyeit 1876 május 1-től a Magyar Királyi Honvédelmi
minisztérium vegye át. 12
1876. április 24-én a 15 521. ein. sz. honvédelmi miniszteri rendelettel módosították
a csendőrség egyenruháját, a legénység kiegészítésének vonatkozásában azonban
nem tértek el az 1876-ot megelőző állapottól. A csendőrparancsnokságokat a területi
leg illetékes honvéd kerületi parancsnokságok közvetlen alárendeltségébe helyezték.
Az 1871-ben kialakított hét honvédkerület közül — melyek parancsnoksága
Pestre, Szegedre, Kassára, Pozsonyba, Budára, Kolozsvárra és Zágrábba települt — a
VI. kassai és a VII. zágrábi kerületek voltak területileg illetékesek a csendőrkerü
leteket illetően. E két honvédkerület feladata — a honvédcsapatok ellenőrzése,
a hadkiegészítő munka helyi irányítása mellett — a csendőralakulatok felügyeletével
is bővült.
Később a honvédkerületek hatósági területét a hadtestek működési területével
hozták összhangba. Ekkorra azonban a magyarországi csendőrcsapatok országos
fegyveres testületté fejlődtek és a honvéd kerületektől elkülönültek.
Kezdetben teljesen logikus volt a két csendőralakulatnak a honvéd kerületek
alárendelésébe helyezése. A honvédkerületek felügyelete alá tartoztak a m. kir. hon
védség különböző csapatai is. Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök és honvédelmi
miniszter pedig a m. kir. honvédség felállításának szükségességét elsősorban azzal
indokolta, hogy a magyar kormánynak a belső rend fenntartása érdekében szüksége
van katonai erőre, mely az akkori hadsereg nem lehetett. Ha a m. kir. honvédség
felállítása nem történik meg, akkor — a kiegyezési törvény értelmében — a meglévő
hadsereget kellett volna — Andrássy nézete szerint — két részre osztani, melyből
az egyik a magyar hadsereg lett volna.13
11 Szinnay Béla: A csendőrség úttörői. Bp., 1920. 41—47. o.
12 Csizmadia Andor: A dualizmus korának állam és jogtörténeti kérdésii. Bp., 1968. 24—31. o.
13 Galántai József : A Habsburg-monarchia alkonya. Bp., 1987. 102. o.
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A magyar korona területén működő csendőrség szolgálati idejét három évre szállí
tották le. Honvédtiszteknek az erdélyi és horvátországi csendőrséghez próbaszol
gálatra történő beosztását a honvédelmi miniszter engedélyezte. A legénység zsoldja
évi 400—600 korona között mozgott — a rendfokozattól és beosztástól függően.
Az erdélyi, illetve horvátországi csendőrség szervezete ekkor négy lépcsős volt.
Az országos csendőrparancsnokság (Lands Gens ď armerie — Regiment) szárnyakra
(Flügel) a szárnyak szakaszokra (Zug) a szakaszok örsökre (Posten) oszlottak. A ma
gyar kormány által 1876-ban átvett két csendőrkerület létszáma 1 301 fő volt. Erdély
ben 15 tiszt vezényletével 792 főnyi legénység, Horvát-Szlavónországban pedig 11
tiszt parancsnoksága alatt 483 főnyi legénység látott el szolgálatot.14
A történelmi Magyarországnak Erdély és Horvátország nélküli részén az 1867.
május 23-i rendelet megszüntette a csendőrséget. A kiegyezést követően a várme
gyékben visszaállították a pandúr-intézményt.
A kiegyezést követően a vármegyék rendfenntartói szempontból csendbiztosi
kerületre oszlottak, élükön a csendbiztos állt. őket a főispán nevezte ki. A csendbiz
tosok irányításával látták el a szolgálatukat a pandúrok, akiket az alispán vagy a
szolgabíró nevezett ki. A rendfenntartás hagyományosan a vármegyék belügyének
számított. A rendőri szervezet, a működési szabályok vármegyénként változtak.
A legénységet rosszul fizették, írni, olvasni is alig tudtak. 15
Az egész országra kiterjedő csendőrségi intzémény kialakítását 1880-ban kezdték
el, de már nem a Habsburg-ház hanem a magyar uralkodó osztály fennhatósága
alatt. 1880 novemberében Szende Béla honvédelmi miniszter benyújtotta a képvi
selőháznak a m. kir. csendőrség állományának kiegészítéséről, Tisza Kálmán minisz
terelnök pedig a közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló törvényjavaslatát. Ez
utóbbi a m. kir. csendőrségnek az egész ország területén történő megszervezéséről
szólt.16
A m. kir. csendőrség felállítása szervesen illeszkedett a polgárságnak és a nagybir
tokos arisztokráciának a kiegyezés utáni államigazgatás kiépítésére vonatkozó el
képzeléseibe. Ezen társadalmi erők centrális közigazgatást kívántak létrehozni. Ez
zel szemben a gentry réteg a megyei önállóság megőrzésében látta hatalmi pozíciói
nak védelmét. Az érdekellentétek tükröződtek a képviselőházi vitában is, mely a
csendőrségi törvényjavaslatok szavazásakor alakult ki. Több irányból támadták
a m. kir. csendőrség felállítását elrendelő 1881/III te-ja vaslatot. Orbán Balázs kifej
tette azirányú aggodalmát, hogy az új fegyveres testület a kormány támasza lesz
a választásoknál. Szederkényi képviselő a karhatalomnak a polgári kormány ke
zéből történő kiengedését bírálta. Volt aki, mint Irányi Dániel, „a törvényhatóságok
önkormányzati jogának fenntartása alapján" új tervezetet akart készíttetni a belügy
miniszterrel a leendő karhatalom felállítására vonatkozóan. Voltak olyanok is, mint
Mocsári Lajos, akik a megyék eddigi közbiztonsági szervezetét kívánták újjászer
vezni. A törvényjavaslatot végül — két napi vita után — lényegében eredeti formá
jában fogadta el a képviselőház. Az 1881/III. törvénycikket az uralkodó 1881.
február 14-én szentesítette.17
A vármegyék ezzel elvesztették pandúrszervezetüket. A m. kir. csendőrség létre
hozását szükségessé tette a csendbiztosi rendszer rossz hatásfokú bűnüldöző tevé
kenysége. A társadalmi fejlődéssel — a kor technikai vívmányainak alkalmazásával
a termelésben és az élet más területén —, valamint a közlekedés rohamos változásá
val a bűnözés is módosult. A polgári fejlődés útjára lépett állam kormányának
szüksége volt az egész ország területére kiterjedő — centrális vezetés alatt álló —
14
15
16
17

Jakabffy L.: Híven, becsülettel,,vitézül. Bp., 1905. 31. o.
Tisza Miksa: Magyarország rendőrségének története a legrégibb időktől 1912-ig. Igló, 1913. 47. o.
Országgyűlési iratok 1880. november havi jegyzőkönyve.
MTT 1881/III. te.
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rendfenntartó erőre. A Magyar Királyi Csendőrség személyi és fegyelmi vonatkozásban
a honvédelmi miniszter, szolgálati tekintetben pedig a belügyminiszter alá tartozott.
A m . kir. csendőrség szervezeti felépítése megegyezett az erdélyi csendőrség szerve
zetével. 1884-ben a csendőrség már az egész ország területén működött. Ekkor hat
kerületre, 23 szárnyra, 55 szakaszra és 882 őrsre oszlott, a létszám pedig 115 tiszt és
5 052 főnyi legénység volt.
A m. kir. csendőrség legénységi állományát a Monarchia fegyveres erejében szol
gálatot teljesítő magyar állampolgárságú katonák köréből választották ki önkéntes
jelentkezés alapján. A m. kir. csendőrség felállításakor a tisztikart részben a honvéd
ségi tisztekből, részben pedig a — főispánok által kiválogatott és javasolt — volt
csendbiztosokból állították össze, akik részére — szakmai képzés céljából — a Ludovica Académián több turnusban tanfolyamot indítottak. Az altisztek kiképzésére
Déván — a csendőrség teljes kiépítéséig — altiszti iskolát hoztak létre. 18
A csendőrség működését az országgyűlés új törvény alkotásával szabályozta. Az
1. §. meghatározta a fegyveres testület jellegét.
„1. A közbiztonsági szolgálat ellátására katonailag szervezett m. kir. csendőrség
állíttatik fel."
A történelmi Magyarország területét hat csendőrparancsnokság alárendeltségében
hat csendőrkerületre osztották Kolozsvár, Szeged, Budapest, Kassa, Pozsony, Szé
kesfehérvár székhellyel. A későbbiek folyamán a csendőrkerületek számát nyolcra
növelték. Az első világháború utolsó időszakában a m. kir. belügyminisztérium csend
őrségi osztálya konkrét tervet dolgozott ki a m. kir. csendőrség megerősítésére.
Ennek keretében a létszámot ós a szervezeti egységek számát is tekintélyes mérték
ben növelték volna. A tervezetet azonban már nem tudták végrehajtani, mert egy
részt az ország jelentős területére a győztes csapatok vonultak be, másrészt a forra
dalmi események megelőzték a m. kir. csendőrség fejlesztésére vonatkozó elképze
lések megvalósítását.
A törvény felhatalmazta a belügyminisztert arra, hogy a szolgálat érdekében a
csendőrkerületek hatósági területét módosíthassa. A belügyminiszternek kötelessége
volt — záros határidőn belül — törvényjavaslatot terjeszteni az országgyűlés elé
a városok közbiztonsági teendőinek ellátására.
A városok közbiztonsági helyzetét úgy rendezték, hogy mind a kül-, mind a belterü
leteken a rendet a városi rendőrségek tartják fenn. Szükség esetén azonban — térítés
ellenében — a városok is igénybe vehették a m. kir. csendőrség alakulatait a közbiz
tonság helyreállítása érdekében.
A m. kir. csendőrséget nem egy időpontban, hanem szakaszosan állították fel. Elő
ször a szegedi II. csendőrkerületet szervezték meg 1882. január l-re. A m. kir. csend
őrség költségei a belügyi tárca költségvetését terhelték. A testület szolgálati tekin
tetben a belügy-, személyi és fegyelmi téren pedig a honvédelmi miniszter aláren
deltségébe tartozott. A csendőrségi tisztek kinevezését az uralkodóhoz kellett felter
jeszteni a honvédelmi- és a belügyminiszter közös javaslata alapján.
A megyei rendőrségek azon tagjai számára, akiket a m. kir. csendőrség nem vett át,
végkielégítést biztosítottak.
A m. kir. csendőrség szolgálati szabályzatának, öltözetének és fegyverzetének meg
állapítását a testület felállítását elrendelő törvény a honvédelmi és belügyminisz
terre bízta.
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A m. kir. csendőrség teljes személyi állománya nyugdíjjogosult volt. A nyugdíj
szabályzat elkészítésével a törvényhozó testület a honvédelmi minisztert bízta meg.19
A csendőrségi legénység állományának kiegészítését törvényben határozták meg'.
A törvényben foglaltak eredményes megvalósítása érdekében külön végrehajtási uta
sítás is készült, melyekben megfogalmazták azt, hogy a m. kir. csendőrséghez felvéte
lüket kérhették azok a magyar állampolgárok, akik
— katona viseltek voltak,
— a sorkatonai kötelezettség utolsó harmadában álltak,
— bizonyos fizikai adottságok mellett (testmagasság, egészségi állapot stb.),
— az erkölcsi kívánalmaknak is megfeleltek (büntetlen előélet, tartozás-nélküliség
stb.),
— 20 évnél fiatalabbak és 40 évnél idősebbek nem voltak,
— nőtlenek, vagy gyermektelen özvegyek voltak,
— írni-olvasni tudtak és a négy számtani alapmüveietet ismerték,
— a leendő szolgálati helyükön a lakosság anyanyelvét beszélték.20
A Magyar Királyi Csendőrség szervezeti felépítése,
szolgálati feladatai, személyi állománya,
felszerelése és fegyverzete
A m. kir. csendőrség szolgálati felépítése fokozatosan alakult ki. Az 1900-as évek
elejére már kiforrot struktúrával bírt. Az egyes vezetési szintek minden tekintetben
jól elválaszthatók voltak. A m. kir. csendőrségénél hét lépcsős szervezet jött létre.
I. A Szent István koronájához tartozó területek csendőrségének felügyelője.
II. Csendőrkerületi parancsnokságok : Országos Magyar Királyi Csendőriskola (Nagy
várad); Magyar Királyi Csendőrség; Felszerelési Anyagraktár (Budapest).
III. Kikülönített törzstisztek (csak a szerb és román határ mentén)
IV. Szárnyparancsnokságok és pótszárny-parancsnokságok a III. sz. (budapesti)
csendőrkerület-parancsnoksághoz utalva; mint különleges szárnyparancsnokság
működött a Magyar Királyi Csendőrség Pótlóavató Bizottság (Budapest) és a Magyar
Királyi Csendőrség Pótlóidomító Osztály (Kiskunhalas)
V. Szakaszparancsnokságok. A budapesti csendőrkerületparancsnokság közvetlen
alárendeltségében különleges szakaszparancsnokságként működött a csendőrtiszti
különítmény Gödöllőn.
VI. Járás, őrs (különítményparancsnokságok)
VII. Nyári őrsök (csak az Osztrák—Magyar Monarchián kívüli országokkal közös ma
gyar határ mentén) 21
A csendőrcsapatok csendőrkerületekből álltak. A csendőrkerületek a törzsből (be
osztott törzstisztek, segédtisztek ügyészi tiszt, számvevőség), pótszárnyakból és
19 MTT 1881/III. te.
20 MTT 1881/11. te. és SZŰCS 1025—1026. o.
21 Preysdi: i. m. 106—108. o.
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szárnyakból, a szárnyak szakaszokból, a szakaszok járásokból, a járások őrsökből
(gyalog, lovas), kivételesen (állandó vagy ideiglenes) különítményekből álltak.
Minden parancsnokság felügyeleti körlete és látszáma akkora volt, hogy azt a pa
rancsnok behatóan felügyelni, alárendeltjeit parancsnokolni, oktatni és irányítani
képes lehetett. E szerint egy kerület 6—8 szárnyból, egy szárny 2—3 szakaszból, egy
szakasz 2—4 járásból, járásonként 3—6 — lehetőleg egy közigazgatási járás területén
fekvő — őrsből állt.22
A m. kir. csendőrség és a Magyar Királyi Horváth—Szlavón Csendőrség felett
állt a katonai parancsnokság, továbbá a fegyelem és a katonai rend, valamint a pénz
ügyi, anyagi gazdálkodás feletti felügyelet jogát a magyar szent korona országaihoz
tartozó csendőrség felügyelője gyakorolta, aki a katonai vezetési és fegyelmi ügyek
ben is közvetlenül a honvédelmi miniszternek volt alárendelve.
A csendőrségi felügyelő a közbiztonsági szolgálat teljesítése, valamint a vonatkozó
törvények és szabályok helyes betartásának] ellenőrzése során észlelt fogyatékossá
gokról és hiányosságokról jelentéseit és javaslatait a honvédelmi- és belügyminisz
ternek, illetve a horvát bánnak terjesztette fel. A felügyelő altábornagyi, vagy vezér
őrnagyi rendfokozattal bírt. Rendszerint a csendőrség állományából nevezték ki.
A felügyelőhelyettesi beosztás vezérőrnagyi hely volt.
A felügyelő segédtisztje csendőr százados, igazságügyi előadója honvéd törzshad
bíró volt. A felügyelőséghez írnoki és egyéb teendők végzésére megfelelő számú segéd és szolgaszemélyzet volt rendszeresítve. A felügyelőséghez tartozó összes személyek
illetékei a honvédelmi tárcát terhelték. 23
A m. kir. honvédelmi és belügyminisztériumban a csendőrségi ügyek intézésére
külön osztályokat állítottak fel. Ezen osztályok élén 1—1 csendőr ezredes állt.
Szolgálattételre törzs- és főtisztek voltak — a szükségnek megfelelően — berendelve
az osztályokra.24
A m. kir. honvédelmi minisztériumban a csendőrségi ügyosztályt a csendőrségnek
az egész országra történő kiterjesztése során már létrehozták. A m. kir. belügyminisz
tériumban 1904-ben szerveztek külön csendőrségi osztályt. Mindkét minisztérium
ban a csendőrségi osztályok a Monarchia összeomlásáig működtek. 1897-ben hozták
létre a csendőrségi felügyelőséget. Ezt megelőzően, a m. kir. csendőrség a m. kir.
honvéd főparancsnokság úgynevezett bírói hatalma alatt állt és a csendőrkerüle
teket a honvédkerületi- és dandárparancsnokok is szemlézték. A dualizmus időszaká
ban az alapvető szervezeti struktúra — mely szerint az ország területe csendőrkerü
letekre, a kerületek szárnyakra, a szárnyak szakaszokra, a szakaszok pedig őrsökre
oszlottak — nem változott. Némileg módosította a szervezeti felépítést az 1899. ja
nuár 1-én hatályba lépő új polgári bűnvádi perrendtartás, mely a m. kir. csendőrség
nyomozási eljárását korrigálta. Ennek alapján a csendőrtisztek nem minősültek rend
őri közegnek. Korábban olyan gyakorlat alakult ki, hogy a csendőrtisztek fontosabb
esetekben személyesen vezették a nyomozást. A törvény alapján — a nyomozati
munkából kieső csendőrtisztek pótlására — hozták létre 1904-től a járásparancsnok
ságokat.
Ugyancsak 1904-ben alapították a Magyar Királyi Csendőrség Felszerelési és
Anyagraktárát. A csendőrség központi anyagraktára létrehozásának alapvetően két
oka volt. Egyrészt a m. kir. csendőrfelügyelőség létrehozásával szervezetileg távo
lodott a m. kir. honvédségtől — bár teljesen nem szakadt el —, másrészt pedig — a
szervezet fejlődése folytán — a korabeli honvéd alakulatokétól fegyverzete és fel
szerelése némileg eltérővé vált. Az anyagraktár két tiszt vezetése alatt állt, a parancs22 ü o . 112—115. o.
23 ü o . 109—111. o.
24 Magyarország Tiszti Cím és Névtára. Bp., 1913. M. kir. honvédelmi minisztériumi fejezet.
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Csendőr felügyelő
Csendőr kerii\et
Csendőr szárny
Kikülönített törzstiszt
nvVúr. csendorkerület működési
területének határa

KIMUTATÁS
a m. kir. csendőrség 1912. évi július hó 1-től kezdődőleg
érvénybe lépő új beosztásáról.
fA 64—65. oldalon látható térkép magyarázatául/)
Kikülönített törzstiszt
székhelye

Csendőrkerület

Szárny

I. sz.
Kolozsvár

1.
2.
3.
4.
ő.
6.

I I . sz.
Szeged

1. Szentes
2. Nagy becskerek
A Pancsova

Kolozsvár
Segesvár
Dés
Nagyenyed
Zilah
Torda

3.
4.
5.
6.
7.

Pancsova
Temesvár
Lúgos
Orsova
Karánsebes

I I I . sz.
Budapest

1.
2.
3.
4.
ő.
6.
7.

Budapest
Kecskemét
Szolnok
Zombor
Újvidék
Miskolc
Eger

IV. sz.
Kassa

1. Kassa
2. Eperjes
3. Máramaros
4. Beregszász
5. Ungvár
6. Sátoraljaújhely
7. Lőcse
8. Rimaszombat

V. sz.
Pozsony

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pozsony
Trencsén
Balassagyarmat
Esztergom
Nyitra
Besztercebánya
Ipolyság

VI. sz.
Székesfehérvár

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Székesfehérvár
Sopron
Pécs
Szombathely
Kaposvár
Zalaegerszeg
Győr
Szekszárd

V I I . sz.
Brassó

A Brassó

1. Brassó

B

Nagyszeben

2. Nagyszeben
3. Déva

C

Marosvásárhely

4. Csíkszereda

D

Brassó

5. Sepsiszentgyörgy
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Kikülönített törzstiszt
székhelye

Szárny

E

Nagyszeben

6. Petrozsény

F

Marosvásárhely

7. Marosvásárhely
8. Beszterce

Osendőrkerület

1.
2.
3.
4.
5.
6.

V I I I . sz.
Debrecen

Debrecen
Nyíregyháza
Nagyvárad
Belényes
Arad
Nagykároly

noki beosztás főtanácsosi ranggal, az ún. átvevő tiszti munkakör pedig századosi rang
gal járt. Rajtuk kívül hat törzsőrmester és a szolgaszemélyzet dolgozott az anyagrak
tárban.
1907-ben szervezték meg, a m. kir. csendőrség lovakkal történő ellátásának bizto
sítása érdekében a Magyar Királyi Csendőrség Pótlóidomító Osztályt, mely először
Zomborban működött, majd átköltöztették Kiskunhalasra. A Pótlóidomító Osztályon
parancsnoki beosztásban egy tiszt — általában főhadnagy —, alárendeltségében pedig
6—10 altiszt dolgozott. Rajtuk kívül még állatorvost és úgynevezett szolgaszemély
zetet is alkalmaztak.
Az Országos Magyar Királyi Csendőriskola 1909-ben nyílt meg Nagyváradon, kor
szerű iskolaépületet és felszerelést pedig 1913-ban kapott. Ekkor keresztelték át Ma
gyar Királyi Csendőr Továbbképző és Altiszti Iskolára. Itt hét tiszt tanított tanári be
osztásban, századosi és főhadnagyi rendfokozatban. Az iskola parancsnoki beosztá
sa alezredesi hely volt. A tanári karon kívül segédoktatóként tíz altisztet is alkalmaz
tak. Mint az iskola neve is mutatta, a csendőrlegénység alapképzését nem itt végezték,
hanem a csendőrkerületeknél.
1907-re valamennyi csendőrkerületnél létrehozták a pótszárnyat. A pótszárny nem
látott el közvetlen szolgálati feladatokat, hatósági területtel sem rendelkezett. Fel
adatát elsősorban a gazdasági ügyek intézése, a csendőrök ellátása jelentette. A szer
vezeti egységek száma jelentősen nőtt a megalakulástól az első világháborúig. Ter
mészetesen a szervezeti egységek növekedésével a létszám is emelkedett. A m. kir.
csendőrség a század végére felzárkózott az osztrák örökös tartományokban 1850 óta
megszakítás nélkül működő csendőrséghez.25
1885-ben még — amikor az eredetileg szervezett hat csendőrkerület felállítása már
megtörtént — 1200 honvéddel pótolták ideiglenesen a hiányzó csendőrlegénységet.
A kerületek kiépítése folyamatosan történt. A csendőrkerületek szolgálatukat szil
veszter éjszakáján kezdték meg. Már előzőleg tájékozódtak azok felől, akik a közrend
re valamilyen formában veszélyt jelentettek. Az ő lefogásukkal kezdték a csendőrök
szolgálatukat.
A m. kir. csendőrség szolgálati feladatai széles skálán mozogtak, a baloldali tömeg
mozgalmak letörésétől kezdve az időnként még előforduló kolerajárványok idején
teljesítendő kordonszolgálaton keresztül a különböző köztörvényes bűncselekmé
nyek elleni harcig.26
A m. kir. csendőrség eredményesnek mondható bűnüldöző tevékenységéhez — az
egész országra kiterjedő egységes szervezeten és szolgálati elveken kívül — valószí
nűleg az is hozzájárult, hogy a m. kir. csendőrség személyi állománya a társ fegyveres
25 Preyszli: i. m. 122—129. o.
26 CSZSK 1909. 119—126. o.
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erőkhöz és testületekhez, valamint a polgári államapparátus beosztottaihoz képest is
előnyösebb helyzetben volt. Az előnyösebb helyzetet biztosította többek között az
az intézkedés is, hogy a határszéli csendőrség személyi állományából a szerb—magyar
és a román—magyar határon szolgálatot teljesítő csendőrök szolgálati idejét 1908tól duplán számították. Különböző alapítványok is segítették a személyi állomány
élet- és szolgálati körülményeit. Az I. Ferenc József alapítvány pl. 21000 korona ér
tékben járult hozzá a m. kir. csendőrség tagjainak üdültetéséhez, vagy a Berenfeld Mór
alapítvány, amely 41000 korona értékben az elhunyt csendőrök hozzátartozói segé
lyezésére szolgált.
Az államhatalmon belüli intézkedések is számos előnyt nyújtottak a m. kir. csend
őrség tagjainak. A háromgyermekes apák pl. gyermekenként 100 korona családi pót
lékot kaptak. A tiszti állomány nyugdíjába beszámították a csendőrségi pótlékot is.
Akik a 60. életévükben a 35 éves szolgálati időt még nem töltötték be, azokat a 35. szol
gálati évük leteltéig csak ideiglenesen nyugdíjazták. Ezáltal jóval magasabb nyugdíj
hoz j u t h a t t a k . Rendkívül tágan értelmezték a szolgálat ellátásból adódó munkaké
pesség-csökkenést is. í g y lehetővé vált, hogy a tartósan megbetegedett, részlegesen,
vagy teljesen szolgálatképtelenné vált csendőrök a fizetésükkel megegyező nyug
díjat kaphassanak. Figyelemre méltó a hatalmon lévők gesztusa a m. kir. csendőrség
irányában abban az időszakban, amikor az államapparátusban foglalkoztatottak lét
számát megkísérelték csökkenteni, a bürokráciát visszaszorítani, a kiadásokat mérsé
kelni. 2 7
A m. kir. csendőrség személyi állományát — bár a legénységi állomány elsősorban
a szegény sorsú földművesek gyermekei köréből kerültek ki — gondosan válogatták.
Az új csendőröket elméleti és gyakorlati oktatás után vezényelték végrehajtó szolgá
latra. 2 8
A próbaszolgálatra felvett csendőröket legalább hat heti elméleti oktatás befejezése
u t á n — gyakorlati szolgálattételre — olyan őrsökre osztották be, melyek élén ki
próbált altisztek álltak. Az elméleti oktatásnak és gyakorlati próbaszolgálatnak együtt
véve a hat hónapot nem volt szabad meghaladnia. Ezen időtartamot a csendőrnek,
ha felvették, a csendőrségi szolgálati idejébe beszámították. Azoknak, akik a csend
őrségnél már teljesítettek szolgálatot és onnan önként léptek ki és ismét beléptek,
m á r nem kellett próbaszolgálatot teljesíteniük.
Az altiszti előléptetést huzamosabb ideig végzett kiváló szolgálat ellátáshoz és elmé
leti vizsgához kötötték. Az őrsvezetővé való előléptetés az altiszti vizsga jó eredmé
nyétől függött, melyet a törzsnél elméleti oktatás előzött meg. Valóságos őrmesterré
való előléptetésre rendszerint csak olyan altisztek t a r t h a t t a k igényt, akik a m. kir.
csendőrségnél három éven túl szolgáltak, őrsöt — legalább két éven át — kifogástala
nul irányítottak, a szakaszparancsnokot helyettesíteni képesek voltak, kiküdetésre
alkalmasnak bizonyultak és példás magatartást tanúsítottak.
A csendőr altiszti létszám kiegészítése céljából a csendőrkerület-parancsnokságok
állomáshelyén évenként h a t hónapig t a r t ó altiszti tanfolyamot állítottak fel, melybe
csak nőtlen csendőröket vezényeltek. Az altisztj elölt i hallgatók számát a csendőrkerü
let-parancsnok határozta meg. Ezen tanfolyamokon a vizsgákat a csendőrkerü
let-parancsnoknak, vagy helyettesének elnöklete alatt, a törzs állomáshelyén lévő
szárnyparancsnokból, oktató tisztből és számvivőből álló bizottság által t a r t o t t á k
meg. 2 9
A vizsga tárgyai voltak :
,,a) a magyar nyelv;
27 CSZSK 1902. 70. o.
28 UCS 1025—1026. o.
29 Uo. 1032—1034. o.
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b) irálytan, amennyiben ez az őrsparancsnok szolgálati ügykörének megfelelő fo
galmazási készséghez megkívánható ;
c) számtan (négy alapművelet és a törtek) ;
d) a csendőrségi, szervezeti és szolgálati utasítás és az ebben foglaltak, különösen
a közbiztonsági szolgálat teljesítésére vonatkozó határozmányok végrehajtási mód
ja;
e) a csendőrkerület-parancsnokság által közölt törvények, rendeletek és oktató ter
mészetű parancsok, melyek a csendőrségi szolgálatra vonatkoznak ;
f) az őrsiroda vezetése;
g) a csendőrségnél használatban lévő lőfegyver szerkezetéről, kezeléséről, jó kar
ban tartásáról és megvizsgálásáról szóló utasítás;
h) a csendőrség közigazgatásának alapelvei, de csak az őrsparancsnok ügykörének
megfelelően szükséges terjedelemben;
i) a szolgálati szabályozat I — I I I . része és
j) gyakorlati (gyalogság részére és a lovasoknál a lovassági) szabályzat I. része,
de csakis azon pontjaira és szakaszaira való szorítkozással melyeknek tudása a csend
őr altiszt részére szükséges." 30
A vizsgák eredményét jegyzőkönyvben rögzítették. Kétféle minősítést használtak
„őrsvezetővé leendő előléptetésre alkalmas"-t vagy „egyelőre nem alkalmas"-t.
A vizsgajegyzőkönyveket tíz évig a csendőrkerület-parancsnokságon őrizték. Az egyes
t a n t á r g y a k értékelésére a m a is érvényben lévő 5-ös számjegy rendszert alkalmazták.
Alkalmas minősítést csak az k a p h a t o t t , aki valamennyi tantárgyból legalább az elég
séges osztályzatot elérte.
A tanfolyam ismétlésére hat hónap lejárta u t á n a csendőrkerület-parancsnok ad
h a t o t t engedélyt.
A vizsgázott altisztj élőiteket — beosztás hiányában — címzetes őrsvezetőkké ne
vezték ki és mint őrsparancsnokhelyetteseket alkalmazták.
1908-tól Nagyváradon, az új központi csendőriskolán folyt az altisztek képzése.
A csendőrtiszti állomány kiegészítése alapvetően k é t úton történt. Az egyik lehető
ség az altisztek előléptetése volt megfelelő képzés u t á n . A szolgálatban kipróbált nőt
len altiszteket, akik jó szolgálati minősítéssel rendelkeztek és megfelelő általános mű
veltséggel is bírtak, a csendőrkerület-parancsnok ajánlhatta a Ludovica Académia
szabadságolt állományú tisztképző tanfolyamára, vagy a tiszti vizsga letételére. Okét
a honvédelmi miniszter —• a képzés idejére — hadapródokká nevezte ki, majd az
eredményes vizsga letételét követően léptette elő. 31
Azok a jelöltek, akik főgimnázium, főreáliskola, vagy ezekkel egyenjogúsított
más tanintézet eredményes elvégzését nem igazolták, felvételi vizsgát voltak kötelesek
tenni. A felvételi vizsga tárgyai voltak:
„Magyar nyelv,
földrajz;
Magyarország történelme ;
mennyiségtan ;
természettan ; és pedig azon mérvben, mint ezen t a n t á r g y a középiskolák V I I I . osz
t á l y a részére meg vannak határozva." 3 2

30 Uo. 1027—1028. o.
31 Uo. 1029—1031. o.
32 Uo. 1026. o.
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A csendőrtisztek pótlására még egy lehetőséget jelentett a Monarchia fegyveres ere
jében szolgálatot teljesítő tisztek átvétele. Csendőrtisztté történő kinevezésükhöz kü
lönbözeti vizsgát kellett tenniük, az ún. csendőrségi szakvizsgát.
„A csendőrségi szakvizsga tárgyai a következők:
a) a politikai közigazgatási hatóságok szervezetei és a m. kir. járásbíróságok és tör
vényszékek büntető ügyekbeni hatásköre, de csakis azon mérvben, amennyiben ezek
tudása a csendőri szolgálathoz szükséges;
b) a csendőrségi szervezet és szolgálati utasítás és az azokban foglalt határozványoknak mily módon való helyes és pontos végrehajtása ;
c) a csendőrkerület-parancsnokság által e célra kijelölt törvények, rendeletek és
csendőrségi szolgálatra vonatkozó oktatólagos parancsnok ;
d) a szakasz-, illetőleg szárnyiroda vezetése;
e) a magyar nyelvben való fogalmazási képesség; erre nézve írásbeli feladatul szol
gálhat pl. a közcsend, a rend, vagy biztonság megzavarását előidézett oly rendkívüli
esemény felőli jelentéstétel, melynek folytán közbelépett csendőrséggel szemben ellen
szegülés fordulván elő, a fegyver használata válik szükségessé;
f ) a hazai büntetőtörvények általános ismerete ;
g) a katonai büntetőtörvények, a katonai bűntények és katonai vétségek, továbbá
az állam hadereje ellen elkövetett bűntényekről szóló részek, éspedig csakis általános
ságban ezen büntető események jellegére nézve ;
h) az élelmezési, tömeg- és elszállásolási rendszer, valamint az anyagkönyvi ügy
azon mérv szerint, amennyiben azt a szárnyparancsnoknak tudnia kell." 33
A bizottságnak jegyzőkönyvben kellett rögzítenie javaslatát a csendőrségi szak
vizsgán résztvevőkről. Kétféle javaslatot tehettek „alkalmas" minősítés esetén a m.
kir. csendőrséghez való átvétele, „nem alkalmas" esetén pedig a fegyveres testületbe
történő átvétel elutasítása. Az alkalmas minősítéshez a vizsgázónak minden egyes
tantárgyban legalább jó eredményt kellett elérnie. Követelmény volt még, hogy a je
lölt beszélje azt a nyelvet is, ami a leendő szolgálati helyén a lakosság többségének
anyanyelve. A csendőrtiszti szakvizsgát minden esetben a m. kir. csendőrségénél el
töltött fél éves próbaszolgálatnak kellett megelőznie.
A színvonalas szakmai képzés mellett, a m. kir. csendőrség személyi állományának
szolgálatellátását biztosító anyagi-technikai felszerelés is korszerű volt.
1868-ban, amikor az Osztrák—Magyar Monarchiában a csendőrség egyenruháját
módosították, az erdélyi X. és a Horvátországi VIII. számú csendőrparancsnokság
egyenruhája is módosult. Ekkor rendszeresítették a vadászkalapot és a korábban
kétsoros kabát helyett az egysoros gombolású kabátot.
Ez volt az öltözéke a magyarországi csendőrségnek 1876-ig. Ekkor csupán annyi
ban módosították, hogy a császári címerú gombokat a m. kir. honvédség gombjaival
váltották fel és a vadászkalap sapkarózsáját — mely lángoló gránátot ábrázolt — ma
gyar címerrel cserélték fel, valamint a m. kir. honvédségnél használt zsinórzatot rend
szeresítették, így tehát a m. kir. csendőrség ruházata — a gombok és a zsinórzat, va
lamint a sapkarózsa kivételével — azonos volt a császári csendőrség egyenruhájával.
Kisebb módosítást jelentett, hogy 1910-ben rendszeresítették az ujjas vállgallért,
valamint, hogy a szürke bőrkesztyű színét barnára változtatták és megengedték a
nyaksál viseletét, külön a tisztek számára barna lábszárvédőt a legénység részére pe
dig — a tisztekéhez hasonló, a korábbinál díszesebb kivitelű — sapkát rendszeresítet
tek. 1912-ben vezették be a rejtett gombolású zubbonyt.

33 ü o . 1036. o.

— 70 —

A háború alatt a m. kir. csendőrség egyenruházatának pótlását nem tudták megol
dani, így először a tábori csendőrség, majd a teljes m. kir. csendőrség személyi állo
mánya a cs. és kir. hadsereg csukaszürke egyenruháját viselte.34
Szíjazatként 1868-tól fekete lakkszíj volt rendszeresítve, ezt 1904-től barna színű
vel cserélték fel. A m. kir. csendőrség szolgálati felszerelése egyszerű volt. Gyalogosok
nál karabélyból, kardból, járőrtáskából, kézibilincsből és jegyzetfüzetből állt, mely lo
vasoknál a nyereggel és lószerszámmal egészült ki. 35
A haditechnika fejlődésével természetesen a m. kir. csendőrség fegyverzetét is több
ször módosították. 1868-ban új hátultöltő puskát kapott a csendőrlegénység, melyet
azonban már 1876-ban Erühwirth-típúsú karabéllyal cseréltek fel. 1887-től a moder
nebb Kropatschek-féle karabélyt rendszeresítették, melyet 1906-ban Mannlicher ka
rabéllyal váltották fel. Ehhez 1913-ig ún. béketöltényeket használtak. A béketölté
nyeket még füstös lőporral töltötték, míg a haditöltényeket már a — maihoz hason
lóan — füst nélkülivel. A Mannlicher karabélyokhoz külön csendőrségi szuronyokat
készítettek. 1912-ig a kard mellett oldalfegyverként forgópisztollyal látták el a m.
kir. csendőrség személyi állományát. 1912-től a forgópisztolyt a Frommer-féle önmű
ködő pisztollyal váltották fel.36
A csendőrtisztek rendfokozata megegyezett a honvédtisztekével. A csendőrkerület
parancsnokok ezredesi, a kerülettörzsben dolgozók, valamint a kikülönített törzs
tisztek alezredesi és őrnagyi, a szárny- és szakaszparancsnokok pedig századosi, illetve
főhadnagyi rendfokozatot kaptak.
A legénység rendfokozata több ízben változott. Kezdetben a közcsendőr tizedesi
rendfokozatot viselt. Az őrsparancsnokok őrmesteri rendfokozatot kaptak. 1900-tól
rendszeresítették — elsősorban az alacsonyabb gazdászati beosztásokhoz — a törzsőrmesteri rangot. 1901-től a Monarchia fegyveres erejétől a m. kir csendőrséghez ke
rült őrmesterek és szakaszvezetők címezetes őrsvezetői rangot kaptak, melyet 1904től az öt évet szolgált csendőrök is megkapták. 1903-tól a járásparancsnokok részére
rendszeresítették a járásőrmesteri rendfokozatot. A nagyváradi Országos Magyar Ki
rályi Csendőriskola felállítását követően, illetve 1913 után a Magyar Királyi Csendőr
Továbbképző Altiszti Iskolán kimagasló eredménnyel végzők címzetes őrmesteri ran
got kaptak. 37
A határszéli csendőrség kialakulása
A magyarországi sajátos gazdasági és társadalmi fejlődést tükröző államigazgatási
modellbe illett és annak csendőrségi fejlődési folyamatához kapcsolódott a határőrizet
fejlődése is. E téren a fejlődés következő lépcsőfoka a határszéli csendőrség szervezése
volt. A határszéli csendőrség szervezése előtt is felhasználták a határmenti csendőri
erőket a határőrizetben, de még csak esetenként. Ilyen volt pl. 1884-ben a romániai
marhavész és kolerajárvány idején a határ lezárása, melybe a m.kir. csendőrségen kí
vül a m. kir. honvédség egyes alakulatait is bevonták Háromszék, Fogaras, Brassó és
Hunyad vármegyékben. Ekkor a kolozsvári csendőrkerület brassói és nagyszebeni
szárnyai ajtósi, hosszúfalui padzsmiási, sánci, bodzái, sárkányi, szitabodzai, belényesi,
aísó-árpási, felső-tömösi, predeáli, bereckei, sósmezői, törcsvári, fogarasi, uzoni, borozsnyai és kovasznai négy-tíz fő között mozgó határszéli őrseinek létszámát 50—
100%-kal emelték.38
34 Uo. 1038. o.
85 Kövesdi Károly: A Magyar Királyi Csendőrség története békében, háborúban, emigrációban. Toronto, 1973
36 CSZSK 1916. 242—245. o.
37 Preyszli: i. m. 102. o.
í S OL BM Á i. 1884. 1 796. sz. A csendőrségi ügyosztályvezető jelentése a BM-nek.
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A határszéli csendőrség kialakulása a magyar—román határegyezményhez vezet
hető vissza. Az 1888-as magyar—román határegyezményt megelőzően még nem volt
a mai formában alkalmazásra kerülő, pontosan kitűzött és térképen rögzített határ
vonal Magyarország és Románia között. Erdélynek a Török Birodalomhoz kapcsolódó
határa több ízben módosult. A határokat az 1699-es karlócai és az 1718-as szisztovai
békekötések határozták meg. A béketárgyalások során a határvonal többször válto
zott. A Temesi Bánságot először a Török Birodalomhoz csatolták, majd Magyaror
szághoz. A Havasalföldnek az Olt és a Duna közötti területét — korabeli szóhasz
nálattal élve az ún. Kis-Oláhországot — először Erdélyhez, majd Törökországhoz,
rendelték.
A békekötések nyomán létrejött határvonal nem egyezett meg minden esetben az
adott területen gyakorlatilag kialakult települési és tulajdonviszonyokkal. Emellett
helyenként a szerződések szövege is eltérő módon volt értelmezhető, hiszen geodéziailag kitűzött államhatár akkor még itt nem keletkezett. Ez a helyzet Románia és Ma
gyarország között apróbb határ villongásokhoz vezetett. Több ízben megkísérelték
— vegyesbizottságok formájában — a határszakaszokat — mindkét fél megelégedésé
vel — rögzíteni, de sikertelenül. Ilyen tárgyalások folytak 1804-ben, 1839-ben és 1868ban, valamint 1869-ben, illetve 1881-ben. Az 1882-es tárgyalás hozta meg végül is az
eredményt, mely alapján az Osztrák—Magyar Monarchia Romániával közös ha
társzakaszát teljes egészében felülvizsgálták 1883-ban és 1884-ben. Bécsben a közös
külügyminisztérium hathavi tárgyalás után — Romániával közös megegyezéssel —
elfogadta a kitűzött határokat, melyeket az 1887. december 7-én és november 25-én
kelt nemzetközi egyezménybe foglalták. A magyar országgyűlés a magyar—román
határt 1888. április 30-án emelte törvényerőre az 1888/XIV. törvénycikkel.
A határrendezés során 1185 holdat Magyarországhoz 11 665 holdat pedig Romániá
hoz csatoltak. A határ vonalkiigazítás legsarkalatosabb pontjait a Zágony község kö
zelében levő területek hovatartozásának kérdése jelentette. A 2 624 holdnyi terület
emberemlékezet óta a zágonyiak birtokában volt, de az 1792. évi határrendezés Ro
mániának juttatta ezen területet. Az elcsatolást azonban gyakorlatilag sohasem haj
tották végre.39
A magyar kormánynak teljes egészében birtokában voltak az 1871. évi békeszerző
dés nyomán keletkezett okmányok. Román részről az okmányok csak hiányosan álltak
rendelkezésre. A tárgyalások során a román kormány képviselői — a korábbi béke
szerződésekben foglatakra hivatkozva — megközelítőleg 5500 holdnyi területet köve
teltek maguknak, melyek hovatartozását okmányokkal is bizonyították. Követelé
sük többi részét nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani.40
Az Osztrák-Magyar Monarchia képviselői nem fedték fel a — magyar—román ha
tárvonalakra vonatkozó — birtokukban lévő okmányokat, bár tudták, hogy a román
részről benyújtott igény túlzott követelés, mely 2 876 holddal meghaladta a békeszer
ződések adta lehetőségeiket.
A Monarchia képviselői — bár tudták, hogy a román területi igények túlzottak —
nem vitatták az igényelt területek átadását, csupán térítési díjat kértek a tulajdo
nosok részére. Sikerült elérniük, hogy a román kormány kötelezte magát az elcsatolt
területek megvásárlására. A kötelezettségvállalás alapján — a tulajdonosok eladási
szándéka esetén — a kérdéses földterületet a román kormány a forgalmi érték
kétszeresén, azaz 15 Ft helyett 30 Ft/hold vételáron vásárolta meg. Azon tulajdono
sok, akik a határrendezés során nem éltek a kedvező eladási lehetőségükkel, a későbbi
ek során ettől elestek. A kérdéses földterületen lévő birtokok tulajdonosainak válto-

39 OL min. ein. i. 1889. 189. BM levele a miniszterelnöknek.
40 OL min. ein. i. 1887. 1 883 sz. közös KÜM átirata a magyar miniszterelnöknek.
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zása esetén, a román kormánynak — a mindenkori forgalmi értéknek megfelelő vé
teláron — elővásárlási jog volt biztosítva. 41
A határvonal felmérését úgy hajtották végre, hogy a román—magyar közös határt
hat részre osztották és az egyes szakaszokon egyidőben végezték el a méréseket. A ha
tárkitűzési okmányokat külön kontrollbizottság vizsgálta felül. Magát a kitűzést a
román és magyar kormány, illetve a cs. és kir. hadsereg képviselői hajtották végre.42
Román részről szerették volna, ha a pontosított határvonalak már a törvényhozó tes
tületek jóváhagyása előtt életbe léptek volna. A magyar kormány azonban ezt a ké
rést elutasította. 43
A határok kiigazításában részt vevő vegyes bizottságok képviselőit magas szintű
kitüntetésben részesítették. Pencovici román királyi tábornok és Mikó Bálint, Csík
vármegye főispánja a Lipót-rend lovagkeresztjét kapta. A magyar kormány elisme
résében részesült Beczó Antal, Csík vármegye alispánja, valamint gróf Bethlen András,
Brassó és Szeben vármegyék főispánja, királyi biztos, valamint a nemzetközi bizott
ságba a m. kir. belügyminisztérium részéről delegált Farkas Lajos miniszteri taná
csos. A méréseket végző csoportvezető mérnökök egy része nemességet kapott. 44
Ezen határrendezés nyomán alakult ki először a terepen a dualista Magyarországon
a mai fogalmainknak megfelelő határvonal. Ez a határ már a kor színvonalának meg
felelő, műtárgyakkal ellátott, geodéziailag kifogástalanul kitűzött, folyamatosan kar
bantartott és ellenőrzött határ volt.45
,,A határ egész terjedelmében Bukovina felől határkövekkel, Magyarország felől
fából készített határoszlopokkal fog megjelöltetni. Úgy e határkövek, mint a határ
oszlopok a határvonallal párhuzamosan mindkét illető ország kezdőbetűivel láttat
nak el, jelesül a határkövek az egyik oldalon »B« (Bukovina), a másik oldalon »R«(Románia), a határoszlopok pedig az egyik oldalon »M.o.« (Magyarország) a másik olda
lon »R« (Románia) betűkkel fognak megjelöltetni. A betűk alatt folyó számok fognak
alkalmaztatni, melyek Bukovina, Magyarország és Románia között fennálló »Triplex
konfinium«-nál kezdődnek. Ezen a ponton egy három oldalú kőlabor fog felállíttatni
és oldalain a fenti módon a három ország kezdőbetűivel és egyes számmal megjelöltet
ni...
A kettős határkövek és határoszlopok azonos folyószámokkal és azon országok kez
dőbetűivel jelöltetnek meg, melyek területén állanak. A róna-földön, vagy fennsíkon,
hol a természetes határvonal a terület alakulásánál fogva ki nem vehető, a határkövek
és határoszlopok közötti földhalmok, vagy kőrakások emelendők és pedig oly távolsá
gokban, hogy egyik a másiktól látható legyen. Ezen határhalmok alapjukban 2 m át
mérőjűek, középen pedig egy méter magasak lesznek.
Ott, hol a határvonal erdőkön vonul át, mindkét oldalon négy méter, összesen tehát
nyolc m széles átvágások fognak eszközöltetni. A határkövek ós határoszlopok felál
lítási pontjai a hatértérképen megjelöltetni, s ahol lehetséges a környék három vagy
négy állandó pontjára való vonatkoztatása által feltalálhatókká tétetni fognak."46
Az új modern határvonal és az ahhoz tartozó műtárgyak védelmére a belügyminisz
ter külön rendeletet bocsájtott ki. A rendelet alapján a rongálókat 100 korona pénz
bírságra és 15 napi elzárásra ítélhették. 47
A határszéli csendőrség kialakulása elengedhetetlen volt, mert az új határvonal őri
zetét a m. kir. pénzügyőrség erői már nem tudták megfelelő módon ellátni. Ennek oka
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az volt, hogy a műtárgyakkal, erdőátvágásokkal stb. ellátott határszakasz ellenőrzé
se, gondozása nagyobb erőket igényelt, mint amivel a határ menti pénzügy igazgat ósá
gok rendelkeztek. Az új határkitűzésével 11 683 holdnyi területet Romániához, és
1 185 holdnyi területet Magyarországhoz csatoltak. Ennek következtében kettős bir
tokosok és a határ által kettészelt rokoni kapcsolatok jöttek létre, melyek a csempé
szést jelentősen elősegítették. Nehezítette a határforgalom ellenőrzését a kettős birto
kosok speciális helyzete is. Részükre a román és magyar hatóságok által érvényesített
igazolványokat bocsátottak ki, melyek egy évig voltak érvényesek. Ők a határ mind
két felén elterülő birtokaikra illetékmentesen járhattak. A szabályos határforgalom
mellett erőteljesen növekedett az illegális ki- és bevándorlás is.
Az eredményesebb határőrizet kialakítását szolgálta az 1891. július 15-én kelt közös
miniszteri utasítás, melyet hat tárca minisztere — gróf Szapáry Gyula miniszterelnök
és belügyminiszter, báró Fejérvári Géza honvédelmi miniszter, Szilágyi Dezső igaz
ságügyi miniszter, Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter, Wekerle Sándor pénz
ügyminiszter — írt alá. Az új rendelet megosztotta a feladatokat a határ mentén talál
ható államigazgatási szervek között. Az utasítás 5 fejezetből állt:
— az első fejezet a határvonal épségben tartására és a határforgalomra;
— második fejezet a határvizek tekintetében az egyezményben foglaltak betartá
sára;
—- a harmadik fejezet az erdőátvágások tisztán tartására;
— a negyedik fejezet az állategészségügyre ;
— az ötödik fejezet pedig a m. kir. pénzügyőrség szolgálatára vonatkozott. Az uta
sítás első és leglényegesebb fejezetében foglaltaknak a végrehajtása hárult a m. kir.
belügyminisztériumra. Az első fejezet első paragrafusa rendelte el a határszéli csend
őrség szervezését.48
A határszéli csendőrség szervezésekor az 1. sz. — kolozsvári székhellyel bíró —
csendőrkerület 29 őrmesterrel, 159 őrvezetővel és 797 csendőrrel, összesen tehát 985
fő legénységgel rendelkezett. Az új csendőrőrsök szolgálati helyét, működési terüle
tét a m. kir. homvédelmi és m. kir. belügyminisztérium közös bizottsága tervezte,
melynek Török Ferenc altábornagy volt a vezetője. Az átszervezés során egy új csend
őrkerületi szárnyat, két szakaszt és 12 őrsöt állítottak fel. Ezzel a kolozsvári csend
őrkerület alárendeltségében öt szárny, 11 szakasz és 134 őrs, valamint négy különít
mény működött. Az új szárny 66 fős volt, három tiszttel és 63 fős legénységgel. A sze
mélyi állomány rendfokozat szerint egy fő I. osztályú százados szárnyparancsnokra,
egy fő főhadnagy, ill. hadnagy szakaszparancsnokra, három őrmesterre, 12 őrsvezetőre
és 48 csendőrre tagozódott. Az új határszéli csendőri erők 1893 júliusában kezdték el
szolgálatukat .49
A határszéli csendőrség feladata volt a határvonalra, annak berendezéseire felügyel
ni, az illetéktelen beavatkozásokat meggátolni és ezen szabálysértést elkövetőket alővezetni. Az ő feladatuk volt továbbá a határsértések megakadályozása, a határsértők
elfogása. Az elfogott határsértőket a határszéli csendőrség a területileg illetékes határ
menti szolgabírói kirendeltségeknek adta át. A szolgabírói kirendeltségek pedig — az
alispánon keresztül — minden határsértésről kötelesek voltak értesíteni a belügymi
nisztert. A határőrizeti tevékenységet folytató m. kir csendőrség munkáját, a belügy
miniszter a honvédelmi miniszterrel egyetértőleg szabályozta. A határőrizetet is vég-
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ző m. kir. csendőrség feladatát elsősorban járőrözéssel látta el. A határőrizeti szolgá
lat szakirányításával a csendőrkerület törzsében egy tiszt foglalkozott.50
A m. kir. csendőrségnek határőrizeti szolgálatot teljesítő része — határőrizet tekin
tetében — a főbb hágók mellett szervezett határmenti szolgabírói kirendeltségek alá
rendeltségébe is tartozott. Ezen szolgabírói kirendeltségek voltak a magyar—román
határszakaszon a határőrizet felelős végrehajtatói. Ellenőrizték és szükség szerint
irányították a m. kir. erdőfelügyelőségnek, valamint az állami és járási erdőtiszteknek
az erdőátvágások karbantartására irányuló munkáját. Részt vettek az időnként meg
tartott közös román—magyar bizottságnak a határvizek ellenőrzésére irányuló mun
kájában. Betartatták az állategészségügyi előírásokat és a m. kir. pénzügyőrség ha
tárőrizeti szolgálatát is ellenőrizték.51
A határmenti szolgabírói kirendeltségek egyik speciális feladata volt — az illetékes
román hatóságok képviselőivel közösen — a határvizek ellenőrzése is. Ennek során
,,a kiküldött bizottságok feladata a folyókon, patakokon fennálló gátak, torlaszok ha
tásait egyrészt a megállapított határvonal, másrészt a szomszéd állam és azok polgá
rainak érdekeire való befolyásuk szempontjából megbírálni, azon vízmüveket, melyek
akár a határ megállapított vonalára, akár a szomszéd állampolgárok érdekeire ká
rosnak találtatnának, megjelölni, illetőleg azok további sorsa iránt javaslatot tenni
kötelesek.52 A határvizeken meglévő vízi építményekről a vármegyék alispáni hivatatala ún. „vízikönyvet" is vezetett.
A csendőrségnek az útiokmányok intézését és a toloncügyek végrehajtását is el
kellett látnia ott, ahol a közelben szolgabírói kirendeltségeket nem létesítettek. 53
A határszéli csendőrség fejlődése
A századelőn a m. kir. csendőrséget átszervezték, melynek során kilenc csendőrkerü
let felállítását rendelte el az 1903/VIII. te. Az átszervezést kezdeményező törvényja
vaslat indoklásában jelentős helyet kapott a határőrizet is. ,,A (kolozsvári) I. sz.
csendőr kerület-parancsnokságnak nagyszebeni székhellyel való mielőbbi felállítását
a helyes vezetés, hathatós ellenőrzés, s a fegyelem fenntartásának érdekén felül, még
különösen azért is felette kívánatos, mert ezen csendőr kerület-parancsnokság elsősor
ban a határszéli, közbiztonsági és határőrizeti feladatok intenzívebb ellátására, vala
mint a határrendészeti teendők teljesítésére hivatott állami közegek hathatós támo
gatására lenne hivatva." 54
A határszéli csendőrség 1906 után a m. kir. határrendőrség felállítását követően is
funkcionált. A m. kir. határrendőrség felállításakor megszüntetett szolgabírói kiren
deltségek helyét határrendőr-kapitányságok és -kirendeltségek foglalták el. Az új
fegyveres testület, a m. kir. határrendőrség felállításával a határszéli csendőrség, —
határőrizeti tekintetben — veszített jelentőségéből. Határőrizeti vonatkozásban a
helyi csendőri erők egyértelműen a m. kir. határrendőrségnek voltak alárendelve.
A határrendőri őrségek felállításával a határőrizetből a m. kir. csendőrség csapatai
nak fokozatos kiiktatási folyamata figyelhető meg.
A folyamat 1912-ben szakadt meg. Szerbia és az Osztrák—Magyar Monarchia kö
zött egyre feszültebbé váló viszony növekvő mértékben befolyásolta a szerbiai határ
vonal őrzését. Mindkét részről előfordult, hogy tüzeltek egymásra a határőrizeti jár
őrök. A szerb ajkú lakosság körében a magyar hatósági közegekkel szemben ellen50 A m. kir. csendőrség szolgálati körére vonatkozó jogszabálygyűjtemények. (Szerk. : Aldóssy József) Bp., 1901.
260. o.
51 MRT 1891/50 431. sz. közös miniszteri utasítás.
52 Uo.
53 Uo.
54 MTT 1903/VII. te.
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szenv volt tapasztalható. Ilyen körülmények között a kis létszámú m. kir. határrend
őrség erői nem tudták eredményesen ellátni a határ őrzését. A m. kir. csendőrség erői
is kevésnek bizonyultak, pedig a szegedi csendőrkerület-parancsnokság legénységé
nek nagy részét a határra irányította. Az őrsök sűrűsége itt jóval nagyobb volt, mint
a kerületnek az ország belsejében lévő működési területén. E sűrűség ellenére a szerb
határon elhelyezkedő 42 csendőrőrsöt, 52-re emelték. így a szerb határon szolgálatot
teljesítő csendőrök száma 149-ről 310-re emelkedett.55
Ebben az időben Erdélyben újabb marhavész pusztított, melyet a Romániából be
csempészett állatok idéztek elő. A Magyar Gazda Szövetség és a m. kir. földművelés
ügyi minisztérium erélyes hangú levélben hívta fel a belügyminiszter figyelmét a ro
mániai határszakasz ellenőrzésére. A román határszakaszon előfordultak erőszakos
bűncselekmények is. Egész csordát is elhajtottak a csempészek. A túloldali lakosság
elbitangolt jószágát az erdélyi nyájakból szakította ki. A kormányzatot az is aggasz
totta, hogy erőteljes Monarchia-ellenes propagandatevékenységet fejtettek ki az er
délyi románság körében. 1905-ben „.. .egy juhász gyanús viselkedése nyomán Szebenés Fogaras-vármegyékből több métermázsa Romániából eredő izgató nyomtatvány
és képes ábrázolás került a brassói m. kir. ügyészség bűnjel raktárába." 56
A határőrizet erősítése céljából az Erdély romániai határszakaszán működő csendőrőrsöket 107, a 117 főnyi legénységet pedig 728 főre emelték. Ezeket a csendőri erőket
azonban nemcsak a határ őrizetének erősítésére kívánták felhasználni, hanem a nem
zetiségi lakosság ellen is. Ezt a szándékot jól tükrözte a BM V/b. csendőrségi alosz
tályának a határszéli csendőrség módosítására irányuló tervezete. A m. kir. belügy
minisztérium vezetői úgy látták, hogy a határ mentén ,,.. .az Európa minden nemzeti
ségéből összeverődött famunkások ezrei, itt minden kultúrától messze eső helyen,
kovácsolják nemzetiségi és szociális eszméik megvalósítását. Egyedül a csendőr itt a
tilalomfa."57
A szerb határ mentén állomásozó csendőrség megerősítésének egyik fő célja a határ
őrizet eredményesebb ellátása mellett a mintegy 50 000 főnyi határmenti szerb lakos
ság felügyelete lett volna.
Ebben az időben felvetődött annak a gondolata is, hogy a m. kir. határrendőrséget
erősítik, azonban jobbnak látták a m. kir. csendőri erők növelését. A m. kir. csendőr
ség ebben az időben már bevált apparátus volt. Az aratósztrájkok és más megmozdu
lások esetében is eredményesen vetették be a tömegek ellen. A m. kir. csendőrség fej
lesztésének meg voltak az alapjai a meglévő szárny- és szakaszparancsnokságok, va
lamint őrsök formájában, melyet csak növelni kellett. A m. kir. határrendőrség fej
lesztése sokkal többe került volna. A m. kir. csendőrség fejlesztése mellett szólt az a
tény is, hogy a csendőrkerületek létszámát rövid idő alatt át lehetett csoportosítani a
szükséges helyekre. A csendőrség nem határőrizeti jellegű jogai, mint pl. a fegyver
használat is, jóval kiterjedtebbek volt a m. kir. határrendőrségénél.58
Az 1906—1912-ig terjedő időszakban került sor a m. kir. határrendőrség és a határ
széli csendőrség közti profiltisztításra.
A m. kir. határrendőrséget azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar határőrizet
komplex irányító és részben végrehajtási tevékenységét is gyakorolja. Feladata az volt,
hogy a magyar határőrizetben ekkorra kialakuló részterületeket: a határ őrzését, a
tranzit és távolsági, valamint kishatárforgalom ellenőrzését, a személy- és áruforga
lom egészségügyi szűrését, a határrend biztosítását, továbbá a határ- és határrend
sértésekkel kapcsolatos nyomozati tevékenységek végzését irányítsa, ellenőrizze
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MRT 1912/58 320. sz. BM rendelet,
OL BM R i. 1911. 8 198. sz. A brassói csendőrkerület-parancsnok jelentése a BM csendőrségi ügyosztályvezetőnek.
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és végrehajtsa. Ezek a feladatkörök azonban — a dualista Magyarország határőrizeté
nek fejlődése során — nem egyidőben, egyszerre jelentkeztek. Az egyes tevékenységek
iránti igény — legalábbis tömeges méretekben — viszonylag új keletű volt, mint pél
dául a határrendsértéssel kapcsolatos nyomozati tevékenység, különösen az egész Ma
gyarország területére kiterjedő hatállyal. A határőrizet más részterületeinek, például
a, határ fegyveres őrségek által történő őrzésének, már jelentős múltja volt.
A magyar kormányzat nem tartotta szükségesnek a teljes határőrizet új alapokra
helyezését. Azt az utat választotta, hogy a magyar határőrizetben résztvevő szerve
zetek határőrizettel kapcsolatos feladatkörét meghagyta. Az összhatárőrizeti tevé
kenységből azonban csupán azt a részt tette az egyes szervezetek határőrizeti munká
ba bekapcsolódó részeinek kötelességévé, amely a szervezet alaptevékenységéhez kö
zel állt, illetve amit az adott testület szervezeti felépítésével, személyi állományá
nak felkészültségével, felszereltségével meg tudott oldani. Az alapvetően új struktú
rát, felkészültséget és felszerelést igénylő feladatokat nem hárította a meglévő szer
vezetekre. Az újonnan jelentkező — elsősorban rendőri, illetve állambiztonsági jel
legű — határőrizeti részfeladatok végrehajtására alakították ki a m. kir. határrend
őrséget. A m. kir. határrendőrség nem létszámából, fegyverzetéből következően, ha
nem a határőrizeti feladatkörben betöltött kulcspozíciójának birtoklásából adódóan
lehetett a magyar határőrizet vezető szerve.
A határőrizeti rendszer ezen szisztémája gazdaságosabbnak is bizonyult, mint ha
minden — a határőrizettel kapcsolatos — tevékenységet egy szervezetre hárítottak
volna. A mérsékeltebb anyagi ráfordítások mellett a koncepció további előnyeként
jelentkezett az is, hogy ily módon gyorsabban mutatkozott a gyakorlati eredményes
ség is, hiszen nem vont el időt a személyi állomány képzése, a felszerelés kialakítása
stb.
A határőrizet ilyen formában történő gyakorlása egyben rugalmasságot is biztosí
tott. Amennyiben a körülmények indokolttá tették valamely határőrizeti tevékeny
ségi terület erősítését, nem vált szükségessé a határőrizetben résztvevők teljes átszer
vezése. Csupán azt a szervezetet kellett fejleszteni, mely az adott részterületgazdája
volt. Ilyen jellegű változtatásokra került sor, amikor az őrzési feladatok erősítése ér
dekében módosították a határszéli csendőrség struktúráját 1912-ben.
Az új helyzet, mely szerint országos testületek határmenti részei határőrizeti rész
feladatokat is végeztek, felvetette ezen szervezeti egységek helyzetét az anyatestü
letben, illetve viszonyukat a m. kir. határrendőrséghez. Mivel a m. kir. határrendőr
ség a határmenti szolgabírói kirendeltségek utóda volt, a már korábban kialakult
együttműködési gyakorlat, valamint az új fegyveres testület felállításakor kibocsá
tott szabályozás elégségesnek bizonyult. Egy területen vált a helyzet — átmeneti
jelleggel — feszültség forrásává, a határszéli csendőrség esetében.59 A m. kir. csend
őrség vezetői ugyanis nehezményezték, hogy a m. kir. határrendőrség — a határszéli
csendőrség határőrizeti feladatai tekintetében — a magyar csendőri testület ezen ré
szének szinte kizárólagos irányítójává vált. Az egységes m. kir. csendőrség szétszaka
dásának veszélyét vélték felfedezni és nem tartották helyesnek azt, hogy a m. kir.
csendőrség egy része kettős alárendeltségbe került. Más társ határőrizeti szervek
tekintetében ilyen aggályok nem merültek fel. Miután a m. kir. belügyminiszté
rium — a korábbiaknál részletesebben — szabályozta a határszéli csendőrség határ
őrizettel kapcsolatos kötelmeit és ezen szolgálati tevékenység vezetését az illetékes
csendőrparancsnokságokra bízta, a kérdés megnyugtató módon tisztázódott. A m.
kir. határrendőrségnek ugyanis nem az volt az érdeke, hogy alárendelt testületévé
változtassa a határszéli csendőrséget. A m. kir. határrendőrségnek csupán a határ
széli csendőrcsapatok őrzési tevékenységére volt szüksége. A határszéli csendőrség
59 OL BM K. i. 1908. 885. sz. határrendőrfőnök jelentése a belügyminiszternek.
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határőrizeti szolgálatának döntő többségét továbbra is az őrzési feladatok ellátása
képezte. Emellett azonban részt kellett vennie a határőrizet valamennyi résztevékeny
ségében, azonban csak olyan jellegű feladatok ellátását határozták meg a szervezet
számára, mely a közbiztonsági őrtestület jellegével összhangban állt.60
Lényegében azért nem lehetett a magyar határőrizet vezető testületévé fejleszteni
a határszéli csendőrséget, mert ha az azzal járó feladatoknak meg akart volna felelni,
elvesztette volna eredeti jellegét. A magyar határőrizeti struktúra kialakítása tekin
tetében a praktikus szakmai szempontok egybeestek a politikai megfontolásokkal.
A magyar politikai vezetés ugyanis nem szívesen látott volna az ország határőrizeté
nek élén egy katonai, vagy katonai jellegű szervezetet. A hadügy közössége, illetve az
uralkodó kiterjedt hadügyi jogai nem ösztönözték arra a magyar kormányt, hogy a
hadügy hatáskörébe helyezzék a magyar határőrizetet. A katonai határőrvidék felszá
molását követően az Osztrák—Magyar Monarchia fegyveres erejének a magyar ha
tárőrizetben 1914-ig nem volt szerepe. A határőrizeti feladatok ellátását különböző
— nem a véderő kötelékébe tartozó — szervezetek vették át. Mivel a hadügy amúgy is
a politikai élet neuralgikus pontja volt, ahol a dualizmus csak mérsékelten jelentke
zett, a magyar határőrizetnek a kapitalista fejlődés igényeihez való felfejlesztése so
rán nem a katonai jellegű orientáltságot szorgalmazta a politikai vezetés. A polgári
jellegű határőrizeti struktúra kialakítását segítette elő a századfordulóra már kiala
kult helyzet is a határőrizeti szervek jellegét illetően.
Az a helyzet állt elő, hogy a dualizmus kezdetén felszámolt katonai határőrvidék
helyett a magyar határőrizet végzésére fokozatosan polgári szervezetek jöttek létre.
A magyar határőrizet békében levált a hadügyi feladatoktól. Természetesen fegyve
res konfliktus esetére a magyar kormányok nem zárkóztak el attól, hogy a háborús
időszak határőrizetében a Monarchia hadereje vezető szerepet játsszon és a polgári tí
pusú határőrizeti szervezeteket is alárendeltségébe helyezze a hadműveleti területe
ken, illetve a határvédelem érdekében hasznosítsa azokat.
A magyar belügyi vezetés figyelemmel kísérte az örökös tartományok határőrize
tét. Az ottani tapasztalatokat hasznosítani igyekezett a magyar határőrizetben.
Az 1912. évi átszervezést megelőzően három csendőrtisztet tanulmányútra küldtek
az osztrák örökös tartományokba és az annektált Boszniába, hogy az ottani csend
őrség határőrizeti módszereit tanulmányozzák. Ezt követően kezdték meg az átszer
vezést, melynek keretében a m. kir. határrendőrségi őrségek személyzetét beolvasz
tották a m. kir. határrendőrségi kirendeltségek és kapitányságok személyi állományá
ba, így az ún. külszolgálatok — amit ma járőrszolgálatnak nevezünk — a csendőrség
hatáskörébe kerültek. A csendőrség az 58 320/1912 BM körrendelet alapján határőri
zeti külszolgálatot önállóan látott el. Emellett a helyi csendőri erők átvették az útle
vélvizsgálatot a m. kir. határrendőrségtől a vodicai, verestornyi, predeáli, sósmezői,
gyimesbükki és gyergyó tölgy esi határkapuknál (határátlépő állomás). Az útiokmá
nyok ellenőrzése mellett a határszéli útiigazolványok kiállítását is a határszéli csend
őrség végezte Vulkánban, Szurkokon, Bodzakrasznán, Ósáncon és Gyergyóbékáson.
Azon határállomásokon, ahol a m. kir. határrendőrség továbbra is útlevélvizsgálatot
végzett, minden érkező és induló vonatnál, valamint hajónál a csendőrség ügyeleti
szolgálatot volt köteles adni. 61
A határszéli csendőrség feladatait az 1912-es csendőrségi utasítás tartalmazta.
A feladatok hét csoportra oszthatók.

60 BK 1912/58 320. sz. BM-rendelet.
61 BK 1912/48 999. sz. BM-körrendelet és az 1912/58 320. sz. BM-körrendelet melléklete.
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1. A határ őrzésével kapcsolatos teendők
„— A csempészet megakadályozása és az erre hivatott közegek támogatása;
— A tiltott kivándorlás megakadályozása, a kivándorlásról szóló 1909/11. te. és a
vonatkozó 57 000/1909. sz. BM végrehajtási utasítás rendelkezései betartásának el
lenőrzése, valamint a törvény megszegése által elkövetett büntettek, vétségek és ki
hágások feljelentése."62
2. A határforgalom-felügyeleti teendők
„— Azon határvonalakon, ahol útlevél kötelezettség áll fenn, és ahol ez kifejezet
ten a csendőrségre bízatott, az útlevelek vizsgálata, bélyegtelen határátkelési igazol
ványok kiállítása ;
— Kitiltott, rendőrileg kifogás alá eső és magukat igazolni nem tudó gyanús szemé
lyeknek az állam területére szándékolt belépésének megakadályozása;
— Hadköteles egyének kiszökésének megakadályozása ;
— Az útlevélszabályok áthág ctSctj eb tiltott visszatérés által elkövetett kihágások
feljelentése ;
— Fegyverek, lőszerek és hadiszerek ki- és bevitelének ellenőrzése, valamint tila
lom esetén ilyenek, és más tiltott tárgyak kivitelének és behozatalának megakadá
lyozása."63
3. A határrend fenntartásával kapcsolatos teendők
,,— A szomszédos állam lakói részéről személyek és tárgyak ellen jöhető erőszakos
támadás meggátlása;
— Katonai védművek, az ország határainak megjelölésére szolgáló határjelek, jel
zők, megrongálásának, megsemmisítésének megakadályozása és feljelentése ;
— Katonai, vagy polgári hatóság által felállított földmérési jelek megváltoztatásá
nak, megsemmisítésének megakadályozása, a tettesek kinyomozása és az illetékes ha
tóságnak átadása." 64
4. Határmenti bűnüldözési és megelőzési teendők
„— Nyomozott, vagy valamely büntetett cselekménnyel gyanúsított és a törvé
nyek, vagy a fennálló szabályok értelmében előzetesen letartóztatható egyéneknek a
határszélen való elfogása;
— Kerítés, (nőcsempészet, leánykereskedelem) meggátlása és feljelentése."65
5. Határmenti igazgatási rendészeti teendők
„— Külföldiek bejelentésére és lakhatására vonatkozó szabályok végrehajtásának
ellenőrzése, az 1912. évi 48999/V-a. és 58320/V-a. sz. belügyminiszteri rendeletben
meghatározott mérvben" 66
6. Határmenti közbiztonsági teendők
„— A határszéli vasúti és gőzhajó állomásokon az államrendészeti és közegészség
ügyi szabályok betartásának ellenőrzése ;
— A határ szélén lévő szállodák, vendéglők, kocsmák, kávéházak és egyéb nyilvá
nos helyek ellenőrzése;
— tolonezoknak a határon átkísérése."67
7. Határmenti állambiztonsági teendők
„— Kémkedés megakadályozása, esetleg a kémek elfogása és az illetékes hatóságok
nak való átadása;
— Idegen politikai ügynökök megfigyelése ;
— Az államellenes nyomtatványok becsempészésének megakadályozása és felje
lentése ;
62
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— A határon átkelők figyelemmel kísérése, a határmentén felmerülő — államren
dészeti szempontból fontosabb — mozzanatokról és eseményekről tájékozás szerzése
és az észlelteknek az illetékes hatósággal való közlése."68
A határszéli csendőrség fejlesztésének egyik útja lehetett volna — az 1903-as át
szervezéshez hasonlóan — új csendőrkerület felállítása a szerb határ mentén is. Ezt
azonban elvetették és a meglévő csendőrkerületek keretében növelték az őrsöket és a
legénység létszámát, oly módon azonban, hogy a helyi csendőrkerületi irányító appa
rátusban egy új elemet szerveztek, a kikülönített törzstisztet, aki a csendőrkerület ha
tármenti erőit irányította határőrizeti tekintetében. A határszéli csendőrség irányí
tására a hetedik brassói és a második szegedi csendőrkerület-parancsnokságokon már
korábban rendszeresítettek egy-egy törzstiszti beosztást. E két határőrizeti szaktiszt
alárendeltségébe kerültek a kikülönített törzstisztek. Ilyen beosztást hoztak létre :
— a II. Csendőrkerületnél Pancso ván a pancso vai, orsovai és karánsebesi szárnyak ;
— a VII. csendőrkerületnél Nagyszebenben a nagyszebeni és petrozsényi,
— valamint Brassóban a brassói és sepsiszentgyörgyi,
— továbbá Marosvásárhelyen a marosvásárhelyi, besztercei és csíkszeredai szár
nyak munkájának irányítására.
A törzstisztek mellé egy századost, mint segédtisztet, egy-egy járásőrmestert, mint
irodai segédmunkást és egy polgári irodaszolgát rendszeresítettek. A kikülönített
törzstisztek felügyeleti területe kiterjedt Beszterce-Naszód, Maros-Torda, Csík-Há
romszék, Brassó, Fogaras és Szeben vármegyére, valamint Hunyad, Brassó, Szörény,
Temes és Torontál vármegyék déli részére.69 A kikülönített törzstiszt felügyeleti terü
letén önállóan intézkedett az alábbiak szerint :
„1. A fegyelem kezelése.
a) Minden fegyelmi fenyítő ügyek elintézése, melyet a szolgálati szabályzat I. rész
667. pontjának 1. bekezése szerint az osztályparancsnok jogkörébe eshet.
b) A saját hatáskörbe el nem intézhető ügyek, és az összes bűnvádi feljelentések vé
leményezése és azoknak a csendőr kerület-parancsnokságokhoz való előterjesztése.
2. A szolgálat felügyelete és az erre vonatkozó mindazon ügyeknek elintézése, me
lyek természetüknél fogva magasabb helyre való előterjesztést nem igényelnek.
3. A beosztott tisztek, tisztjelöltek, rangosztályba nem sorolt havi díjasok és a le
génység képzésének vezetése és felügyelete.
4. A szárny-parancsnokságok által az altiszti iskolába javaslatba hozott alkalmas
csendőröknek a kerület-parancsnokság által meghatározott számban való kiválasz
tása.
5. A szolgálati szabályzat alapján beérkező kérelmek és panaszok elintézése, amenynyiben azok hatáskörébe tartoznak.
6. Szabadságok engedélyezése a Szolgálati Utasításban (szervezeti rész) meghatá
rozott mérvben, s a szükséghez képest a szabadságoltaknak helyettesítése iránti intéz
kedések megtétele.
7. A laktanya szabályok betartásának, az öltözködés, felszerelés és iroda vezetésé
nek felügyelete, s az esetleges talált hiányoknak a megszüntetése, amennyiben azok
felsőbb intézkedést nem igényelnek.
8. Az alárendelt tiszti alosztályoknak, járás, őrs- és különítmény-parancsnoksá
goknak a szemle-utasítás határozmányai szerint való megszemlélése.
9. Az alárendelt tisztek és járás-parancsnokok szemle utazásainak ellenőrzése, a
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szemleletek felülvizsgálása és az azokban esetleg felfedett hiányok felszámolására
szükséges intézkedések megtétele, ha csak azok felsőbb intézkedést nem igényelnek,
10. A rangosztályba nem sorolt havidíjasok és altisztek minősítvényi táblázatainak
véleményezése.
11. A legénység áthelyezése iránti javaslattétel.
12. A Katonai Határőrizeti Utasításban foglalt teendők ellátása és irányítása." 70
A határszéli csendőrség keretében új szerkezeti elem volt a nyári őrs. A nyári őrsö
ket elsősorban Erdélyben a havasokban állítottak fel a hó elolvadása és leesése kö
zötti időszakban. A nyári őrs legénysége azon őrs tagjaiból került ki, melynek műkö
dési területén funkcionált. Ezen őrs parancsnokának is volt alárendelve, valamint el
látását is innen kapta. A nyári őrsök sajátos elemet jelentettek a határszéli csendőr
ség szolgálatában. A szolgálati alapelvek itt teljesen megegyeztek a többi, nem idő
szakos őrsével. A nyári őrsök feladata volt a magas hegyek között, a Duna árterületén
a járható utak, ösvények, szurdokok és hágók ellenőrzése. Itt a járőrözés a hegyes,
illetve mocsaras terep miatt nehezebb volt, mint másutt. Az e szolgálat végzésére ki
választott csendőrök napi 40 fillér pótlékot kaptak. Ez viszonylag jelentős összegnek
számított, mert egy csendőr őrmester évi fizetése 2 336 korona, járásőrmesteré 2 769
korona, hadnagyé 3 632 korona, főhadnagyé 4 152 korona, századosé 5 372 korona,
őrnagyé 9 296 korona, alezredesé 10 296 korona, ezredesé 12 096 korona volt. 71
A határszéli őrsök szolgálata is módosult az 1912. év előtti állapothoz viszonyítva.
Korábban őrjárati beosztást alkalmaztak, melynek az volt a lényege, hogy a kijelölt
tereppontokon meghatározott ideig kellett a járőrnek figyelést végrehajtania és a te
reptárgyak közötti menetvonal és menetidő is előre tervezett volt. Az 1912-es át
szervezés nyomán a külszolgálatot úgy hajtották végre, hogy a tereptárgyakon a tar
tózkodási időt és két figyelési pont között a menetidőt és menetvonalat nem határoz
ták meg. Csupán a fontosabb tereptárgyak érintését, átkutatását írták elő a járőrök
nek.
Az őrsparancsnok csupán az átkutatandó tereptárgyakat és a külszolgálat idejét
állapította meg.
A szerbiai és romániai határszakaszon a határszéli őrsparancsnokok kötelessége volt
az őrs működési területének a szomszédos őrs működési területével érintkező ún.
csatlakozási területére járőrtalálkozókat szervezni ezen terület fokozott ellenőrzése
céljából. E szolgálati tevékenység megbeszélése miatt az őrsparancsnoknak rendsze
resen fel kellett keresnie a szomszédos őrsök parancsnokait. 72
Magyarországnak a Monarchián kívüli országokkal közös határán szolgálatot tel
jesítő csendőrség fegyverhasználati jogát kiterjesztették. 73
A határszéli csendőrség az 1912-ben kialakított új struktúrával és szolgálati elvek
alapján végezte feladatait az első világháború kitöréséig, amikor a békeidőszak határ
őrizetét a katonai határőrizet váltotta fel, melyet a Monarchia fegyveres ereje való
sított meg.
A határszéli csendőrség operativ jellegű feladatai
A határszéli csendőrség operatív munkája két fő részre osztható. Egyes teendőket
a m. kir. csendőrség határőrizeti csapatai önállóan végeztek, míg más feladatokat a
Monarchia felderítő szolgálatának közreműködésével hajtottak végre.
70 Uo. 316. o.
71 Országos Levéltár belügyminisztériumi elnöki iratok 1901 392. sz. A brassói csendőrkerület-parancsnok jelentése
a csendőrségi ügyosztályvezetőnek.
72 UCS 469—472. o.
73 Uo. 338. o.
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Az önállóan megvalósulásra kerülő szolgálati munka részét képezte a határforga
lom figyelemmel kísérése azzal a célzattal, hogy a határon átkelők közül elsősorban
azokat a személyeket szűrjék ki, akikről feltételezhető, hogy fegyvereket, robbanósze
reket, államellenes nyomtatványokat kívánnak ki- illetve becsempészni. Kém
gyanús magaviseletnek tekintették a csendőrök azon utasok viselkedését, akiknél azt
tapasztalták, hogy:
„...ha az illető egyén idegen élethivatást színlel, vagy meg nem szokott ruházatot
visel ;
— ha valaki fölötte elővigyázatos, a nyilvánosságot titokzatosan kerüli, vagy ép
pen vakmerő bátor fellépést tanúsít ;
— ha következetesen keresi az olyan személyekkel való érintkezést és ismeretsé
get, akik katonai titkokat őriznek, vagy megszerezhetnek. Az előkelőbb állású ily ké
mek a tisztekkel, mások ismét altisztekkel, írnokokkal, küldöncökkel, magasabb pa
rancsnokságok hivatalszolgáival, kantinosokkal és csapatszállítókkal keresik az össze
köttetést ;
— ha valaki ismeretlen módon szerzett nagyobb pénzösszeggel rendelkezik; feltű
nő pénzkiadás és ragaszkodás a könnyű életmódhoz ; ha valaki oly dolgok iránt érdek
lődik, melyek állítólagos foglalkozásától távol állnak és katonai viszonyokra vonat
koznak ;
— ha valaki meg nem állapítható okból tartózkodik az őrskörletben ; ha va laid
gyakran tesz utazásokat külföldre ;
— külföldiek — különösen külföldi tisztek — gyakori utazása hazánkba." 74
Az ilyen magatartást tanúsító utasokat — a körülményektől függően — már a ha
táron letartóztatták, vagy pedig csupán figyelemmel kísérték tevékenységüket és az
ország belsejében szolgálatot teljesítő rendfenntartó közegeket értesítették a meg
figyelés alatt álló egyének továbbutazásáról. A letartóztatásokat és az őrizetbe vettek
szállásának átkutatását minden feltűnés nélkül, a lehető legdiszkrétebben hajtották
végre, nehogy a feltételezett megbízók tudomást szerezzenek róla.
Az idegen hírszerzők jelentéseinek felderítése érdekében a határszéli csendőrségnek
figyelemmel kellett kísérnie azt is, hogy ki kapott külföldről postagalambot, kik vé
geztek a galambokkal gyanús reptetési gyakorlatokat. A légtér figyelése során az ide
gen légi járművek személyzetét igazoltatniuk kellett ha azok az őrs működési terüle
tén leszálltak, ha nem szálltak le, akkor a repülési irányról tájékoztatniuk kellett az
ország belsejében szolgálatot teljesítő csendőröket. A határszéli csendőrségnek figye
lemmel kellett kísérnie az esetleges optikai távjelzéseket, valamint azokat, akik a ha
tár mentén rajzokat készítettek és fényképeztek.
Ha a megfigyelés alkalmával gyanúba került személyeket a csendőrség előállította
és megfelelő bizonyítékok kerültek napvilágra, akkor a m. kir. ügyészségnek adták át
a bűnjelek és részletes jelentések kíséietében. Ha a bűnjelek a vádemeléshez kevés
nek bizonyultak, de a hatóságok megalapozott gyanú birtokába kerültek — további
nyomozás céljából — a m . kir. határrendőrségnek adták át az ügyet. Ha a gyanússá
vált személyek letartóztatása nem vált időszerűvé, de a titkos megfigyelést a m. kir.
csendőrség már nem tudta biztosítani, a megfigyelési teendőket az m. kir. határrend
őrség vette át. A határszéli csendőrörsök ezen teendőket önállóan végezték ugyan, de a
kémkedéssel kapcsolatos ügyekről folyamatosan tájékoztatniuk kellett a területileg
illetékes kikülönített törzstisztet. A társ fegyveres szervekkel és a m. kir. ügyészségek
kel is a kikülönített törzstiszt személyén keresztül léphettek érintkezésbe. Ez alól csak
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a rendkívül sürgős esetek jelenthettek kivételt, de ilyenkor utólagos jelentési kötele
zettségük volt a kikülönített törzstisztek részére. 75
Az ellenséges hírszerzés megelőzése érdekében az információknak a határon törté>
nő rejtett átjuttatása szempontjából kulcsfontosságú személyeket, tárgyakat nyilván
kellett tartaniuk, és azokat folyamatosan ellenőrizniük is kellett. E rendszer kereté
ben a határszéli őrsöknek nyilvántartás kellett vezetniük az őrskörletben lévő:
a) összes postagalambtulajdonosról ;
b) kémkedésben gyanússá vált és a kémkedés miatt elítélt egyénekről ;
c) az őrs működési területén lévő azon ingatlanokról, melyek idegen állampolgárok
tulajdonában voltak, illetve amelyeket külföldiek béreltek ;
d) valamennyi — a vízihatár mentén található — vízijárműről, még a vízimalmok
ról is, és az o t t lakó ül. dolgozó hajósokról;
e) a hegyvidéki határszakaszon működő őrsöknek a havasi vezetőkről és azokról,
akik kiváló helyismeretükből adódóan a hegyi vezetésre alkalmasak voltak ;
f) mindenkiről, aki nem az Osztrák—Magyar Monarchia alattvalója volt;
g) végezetül azokról, akikről feltételezhető volt, hogy fegyveres konfliktus esetén
a mozgósítási előkészületeknek valamiképpen ártalmára lehetnek. 7 6
Nemcsak defenzív, hanem offenzív jellegű tevékenységet is végeztek a határszéli
csendőrőrsök. Ennek keretében az ellenséges katonaszökevényeket részletesen és ala
posan kikérdezték az általuk ismert katonai adatokról. A h a t á r túloldalán lévő határ
őrizeti szervek elhelyezkedéséről, létszámáról, fegyverzetéről feljegyzést készítettek,
melyet naprakészen vezettek. Fontos feladatot jelentett a szomszédos ország viszo
nyainak megismerése. Az őrsök rendelkeztek a túloldali határmenti területek részletes
térképével is. Elsősorban a helyi katonai, rendőri, közigazgatási és gazdasági viszo
nyokról kellett ismereteket szerezniük. Ezen belül is különösen fontos volt megismer
niük a h a t á r túloldalán lévő helyőrségek fegyvernemeinek létszámát, fegyverzetét,
szellemét, a katonai raktárak készleteit és a parancsnokokra vonatkozó fontosabb
adatokat. Figyelmüknek ki kellett terjednie a mozgósítási elgondolások előkészítései
re, a lakosság hangulatára és a politikai mozgalmak jellegére, valamint a határmenti
szállítási lehetőségekre, az erődítések állapotára.
Minden szomszédos államra vonatkozó lényeges információ beszerzését a kikülö
nített törzstisztnek kellett jelenteniük. A kikülönített törzstisztek az őrsöknek az ope
ratív munkához tartozó defenzív és offenzív tevékenységét regisztráló jegyzeteit, ki
mutatásait stb. rendszeresen ellenőrizték. A szomszédos ország területéről azonban
csupán figyeléssel nem lehetett a kellő adatokhoz hozzájutni. Ezért alkalmazták az
utasok, csempészek stb. kikérdezésének módszerét is. A minél részletesebb és ponto
sabb adatgyűjtés érdekében az őrsöknek törekedniök kellett besúgók alkalmazására.
H a a besúgó pontos a d a t o t szolgáltatott, az őrsprancsnok felterjeszthette őt külön
jutalmazásra az illetékes cs. és kir. hadtestparancsnokság vezérkari osztályának fel
derítő főállomására. 77
A határszéli csendőrség az önállóan végzett felderítő jellegű munka mellett a Mo
narchia állambiztonsági szerveivel közösen is hajtott végre hírszerzői szolgálati teen
dőket. A dualizmus időszakában a mai értelemben vett állambiztonsági feladatok
nem a m. kir. belügyminisztérium hatáskörébe tartoztak, hanem a cs. és kir. hadse
reg feladatát képezték. A korabeli hírszerző szolgálat feladata kettős volt:
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,,a) egyrészt értesüléseket szerezni az idegen államok mindazon viszonyairól, me
lyek az államot hadviselés szempontjából érdeklik;
b) másrészt megakadályozni azt, hogy idegen államok saját viszonyainkat kikém
leljék." 78
A hírszerzés vezető apparátusa Bécsben székelt. Ez a szerv, a vezérkar nyilvántartá
si irodája (Evidenzbureau des Generalstabes) irányította a Monarchia állambiztonsá
gi apparátusát. Közvetlenül alárendelt szervei a „hírszerző főállomások" voltak, ame
lyek a cs. és kir. hadtestparancsnokságok vezérkari osztályainak kebelében működtek.
A ,,hírszerő főállomások" ún. „hírszerő mellékállomásokat" telepíthettek egyes hon
védparancsnokságokon, valamint — javaslatuk alapján — a m . kir. belügyminiszter
hozzájárulhatott ahhoz, hogy egyes csendőrkerület-parancsnokságokon is létrehozza
nak „hírszerző mellékállomásokat".
Ezen a rendszeren keresztül kapcsolódtak be a hírszerzői m u n k á b a a határszéli
csendőrség erői. A hírszerzést termesztésen a teljes m. kir. csendőrségnek támogatnia
kellett, de legkiterjedtebb és konkrétabb formában ezt a határszéli csendőrség való
sította meg. A m. kir. csendőrség a többi alakulatánál sokkal általánosabb jelleget
öltött a hírszerzők operatív munkájának segítése. A felderítő és elhárító munka segí
tése természetesen nem csak a csendőrség feladata volt. Támogatnia kellett a hírszerző
fő- és mellékállomások munkáját a rendőrségnek, a m. kir. pénzügyőrségnek, a köz
igazgatási apparátusnak, a postai és távirdai szerveknek, valamint az állami erdé
szeti hatáságoknak és közegeknek.
A hírszerző szolgálat „megbízottak" útján szerezte be információit. A megbízott lé
nyegében a mai ügynök fogalmának a megfelelője. Egyik alapelv volt a megbízottak
folyamatos és észrevétlen figyelése, melyben esetenként a határszéli csendőrség is
részt vett. A határszéli csendőrség parancsnokainak szigorú kötelessége volt, hogy
amennyiben szükségessé vált a megbízottakkal a személyes érintkezés, azt csak titok
ban, tanúk nélkül valósíthatták meg. Szigorúan tilos volt továbbá az egyik megbí
zottról bármiféle felvilágosítást adni a másik megbízottnak.
A határszéli csendőrség a megbízottakon kívül, az adatokat szolgáltató személyek
vonatkozásában, három fő kategóriát különböztetett meg. „Bizalmi egyének"-nek
nevezték azokat, akik — korabeli szóhasználattal élve — alacsonyabb néposztályhoz
tartoztak, de önként, javadalmazás nélkül — esetleg kisebb ellenszolgáltatások fejé
ben — a tudomásukra j u t o t t értesüléseket á t a d t á k a m. kir. csendőrségnek. Ilyenek
voltak a községi elöljárók, kocsmárosok, kiszolgált csendőrök stb.
A „besúgók" alkották a másik kategóriát. Ők javadalmazás ellenében szolgáltatták
ki ismereteiket. Végül a harmadik kategóriába tartoztak azok, akik állásukból, vagy
társadalmi, vagyoni helyzetükből adódóan — pl. nyugalmazott katonatiszt, földbir
tokos, p a p stb. — a nép hangulatáról, valamint a megbízhatatlannak ítélt személyek
ről tájékoztatták a m. kir. csendőrséget.
A megbízottakat a hírszerző főállomások, a besúgókat pedig a határszéli csendőr
ség javadalmazta. Minden, a hírszerzéssel kapcsolatos ügyet szigorú titokként kellett
kezelni. A legénységi állomány csak a legszükségesebb mértékben szerezhetett arról
tudomást. Csak a határszéli csendőrőrsparancsnokok és a kikülönített törzstisztek is
merhették teljes részleteiben a reájuk vonatkozó felderítési feladatokat. Valamennyi
írásos anyagot elzárva kellett tartani. A besúgók, bizalmi egyének és megbízottak ne
ve a legszigorúbb titkot képezte.
H a sürgős esetben szükségessé vált a hagyományos szolgálati ú t mellőzése, a hír
szerző főállomásoknak levélben jelentették az eseményeket. A levelezések alkalmával
dupla borítékot kellett használni. A külsőre a területileg illetékes cs. és kir. hadtest78 Uo.
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parancsnokság vezérkari osztályának címét írták, a belső borítékra pedig a „hírjelen
tés sajátkezű felbontásra" címzést írták.
A jelentésben sem volt szabad név szerint az a d a t o t szolgáltató megbízott nevét
szerepeltetni, helyette a fedőszámát kellett használni, mely egy törtszámból állt, ahol
a számláló a cs. és kir. hadtest hadrendi számát, a nevező pedig a megbízott sorszámát
jelentette.
A határszéli csendőrségnek elsősorban a külországokban megszerzett információk
nak a határon történő átjuttatásában volt szerepe. E feladatra „közvetítő küldöncö
k e t " szerveztek. A közvetítő küldöncök személye szigorú t i t k o t jelentett. E feladatok
nak általában a határvízi hajósokat, csempészeket, hegyi vezetőket nyerték meg.
A feladatok eredményes végrehajtása érdekében a határszéli csendőrőrsparancsnok
és — ha szükséges volt — a kikülönített törzstiszt kioktatta a közvetítő küldöncöt a
közvetítendő irat célszerű elrejtéséről, vagy annak gyors megsemmisítéséről. A köz
vetítő küldöncök — bár békeidőben is alkalmazták őket — a legtöbb m u n k á t , a há
ború kitörése u t á n , a határzárak bevezetését követően végezték. 79

A határszéli csendőrség helye, szerepe
a dualista Magyarország
államapparátusában.
A határszéli csendőrség, mint a m. kir. csendőrség része, rangos helyen állt mind az
államhatalmi struktúra egészét, mind a határőrizeti szervek rendszerét tekintve. A m.
kir. csendőrség intézménye a dualista Magyarországon az államapparátus elit részé
nek tekinthető. A személyi állománnyal szemben magas követelményszintet támasz
t o t t a k , mely fokozott anyagi, erkölcsi megbecsüléssel párosult. A személyi állomány
képzettsége a korabeli magyarországi társ fegyveres testületek színvonala felett
állt. Az eredményes szolgálatellátás személyi és anyagi feltételei — a kor követelmé
nyeit figyelembe véve — szinte optimális mértékben biztosítottak voltak. A határszé
li csendőrség a m. kir. csendőrség egészéhez viszonyítva is kedvezőbb képet muta
t o t t . A határszéli csendőrséghez beosztásra kerülőket a csendőrségen belül is gon
dosan válogatták. A határszéli csendőrök részére külön pótlékot folyósítottak és szol
gálati idejüket, nyugdíjjogosultságukat is kedvezőbben állapították meg, mint az or
szág belsejében szolgálatot teljesítő csendőrökét. Speciális határőrizeti feladataik el
látásához kapcsolódóan nagyobb jogkörrel rendelkeztek, például a fegyverhasználat
tekintetében is. 80
A határőrizetben résztvevő szervek: vagyis a m. kir. vámhivatalok (251 fő), a m.
kir. pénzügyőrség (649 fő), a m. kir. vesztegintézetek (39 fő), a m. kir. határrendőrség
(480 fő) közül a legnagyobb létszámmal rendelkezett a határszéli csendőrség (1357
fő). A h a t á r őrzését 1912-től m á r szinte kizárólagosan a határszéli csendőrség végezte,
de ugyanakkor korlátozott határforgalmi teendőket is ellátott.
A határszéli csendőrség a közigazgatási és igazságszolgáltatási struktúrának nem
volt alárendelve. Csupán egyes feladatok ellátására vehette igénybe a határszéli csend
őrséget a vármegye apparátusa szolgabírótól felfelé, illetve a területileg illetékes m. kir.
ügyészség, vagy m. kir. bíróság. Az igények jogosultságát az állományilletékes pa
rancsnok, a kikülönített törzstiszt döntötte el. Döntése helyességéért csak szolgálati
elöljáróinak tartozott felelősséggel. A határszéli csendőrség tiszti k a r á t lényegében a
kikülönített törzstisztek alkották. Az ő társadalmi presztízsük a városi rendőrkapi
tányokéval, illetve a katonai rendfokozatok tekintetében az őrnagyi rangot viselő
tisztekével volt azonos. A legénység helyzete, társadalmi elismerése a Monarchia had79 Uo.
80 Preyszli; i. m. 163—167. o.
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seregének altisztjeivel volt megegyező. A városi, de az állami rendőrségek legénységi
állományánál is magasabb társadalmi elismerésben részesültek.81
A határszéli csendőrség költségeiről korabeli statisztikai eddig még nem került elő.
Természetesen az államapparátus egy határmenti megyéjének, vagy akár a csendőr
ség valamely kerületének költségei is jóval magasabbak lehettek a határszéli csend
őrségénél — már a méretekből adódóan is. A m. kir. határrendőrség költségvetésé
nek összehasonlítása a határszéli csendőrségével szintén nem lenne helytálló, mert mé
reteivel, létszámával a két szervezet hasonlított ugyan egymásra, de feladatai és el
helyezkedése tekintetében már olyan mérvű az eltérés, hogy vizsgálódásunk nélkü
lözné az objektív alapot.
A határszéli csendőrség alapeleme az őrs volt, bár a határszéli csendőrség őrseinek
költségvetése jelenleg még nem ismert, mégis megállapítható — becslés útján — az
eltérés egy határszéli csendőrőrs és egy átlagos csendőrőrs között.
A határszéli csendőrőrsöket több soros drótakadályrendszerrel, valamint futóárok
kal és kiépített tüzelőállásokkal kellett körülvenni. Az őrs működési területén lénye
gében még egy őrsépületet — teljes felszerelésével — kellett fenntartani: az ún. nyári
őrs objektumát. A többletköltséghez sorolható még a nyári őrs funkcionálásának ide
jén a fenntartási költségek ill. az őrs személyi állományának határőrizeti pótléka. To
vábbi ráfordítást jelentett az őrsöknek telefonnal, illetve távíróval történő ellátása,
illetve ezen hírközlő eszközök kiépüléséig azún. optikai távjelző készülékek beszerzése.
A jelzett költségek egy átlagos csendőrőrs vonatkozásában nem jelentkeztek. A spe
ciális, a határőrizeti szolgálat eredményes végzésével összefüggő felszereltség biztosí
tása mindenképpen többszörösére növelte a határszéli csendőrőrs fenntartási költsé
geit egy átlagos csendőrőrshöz viszonyítva.82
A román, illetve szerb határszakasszal rendelkező csendőrkerület-parancsnokságok
őrseinek 20—30%-a a kikülönített törzstisztek alárendeltségében mint határszéli
csendőrőrs funkcionált. Ha figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy a határszéli csend
őrőrsök létszáma az átlagos csendőrőrs létszámát mintegy 20—25%-kai meghaladta,
akkor látható, hogy a Habsburg Monarchián kívüli országokkal közös határral ren
delkező m. kir. csendőrkerületek személyi állományának közel 1/3-a a határon telje
sített szolgálatot.83
Magyarországon a csendőrség 1913-ban 12 507 fővel teljesített szolgálatot. A sze
mélyi állomány 10,8%-a, 1357 fő végzett kifejezetten határőrizeti tevékenységet*
A folyamatosan határőrizeti feladatokat ellátó határszéli csendőrség mellett a m. kir.
határrendőrség hatósági területén állomásozó csendőrcsapatok is bevonhatók voltak
esetenként határőrizeti feladatok végrehajtásába. Ez további 2040 főt jelentett.
Összesen a m. kir. csendőrség 16%-a volt mobilizálható határőrizeti akciók végrehaj
tására.84
Megállapítható tehát, hogy bár országos jelentőséggel nem bírt a határszéli csend
őrség, de provinciális vonatkozásban a szerb, illetve román határ mentén a legnagyobb
létszámot magában foglaló belügyi szervezet volt.

81 Csendőrségi Lapok, Bp. 1904—1914-ig
82 UCS 407—413. o.
83 CSZSK 1913. 103—129. o.
84 Parádi József : A dualista Magyarország határőrőrizete. Bölcsészdoktori disszertáció (kézirat) Egyetemi Könyv
tár. 131—132. o.
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A határszéli csendőrség tevékenysége
a katonai határőrizetre történő áttérés időszakában
A katonai erőknek a magyar határőrizetben az országnak az Osztrák—Magyar
Monarchián kívüli országokkal közös határszakaszán volt szerepe fegyveres konflik
tus esetén. A katonai határőrvidék polgárosításával, békeidőben, a Monarchia had
erejének határőrizeti tevékenysége lényegében megszűnt.85 A hadsereg a kérdéses ha
társzakaszokra csak háború esetén települt ki, azonban békeidőben is előfordult, hogy
— elsősorban a m. kir. honvédség alakulatait — bevonták egyes határőrizeti felada
tok megvalósításába, de csak alkalomszerűen, egy-egy speciális, nagyobb létszámot
követő feladat végrehajtására.86
A háború kezdeti időszakára vonatkozó határőrizeti elképzelések a század elején ala
kultak ki. A terveket a Császári és Királyi Hadsereg területileg illetékes hadtestpa
rancsnokságainak vezérkari osztályain dolgozták ki. A temesvári és a nagyszebeni
hadtestparancsnokságok által kidolgozott katonai határőrizeti terv a dualista Mo
narchia haderejében egységes elvek alapján, a helyi sajátosságok figyelembe vételével
készült.87 A tervek kidolgozása után a hadtestparancsnokságok illetékes tisztjei a m,
kir. honvédség és a m . kir. pénzügyőrség helyi szervezeteinek képviselőivel bejárták a
kérdéses határmenti terepszakaszokat és a helyszínen beszélték meg a háborús felada
tokra történő áttérés lehetőségeit.88 Itt pontosították a terveket a helyi adottságok
figyelembe vételével.
Hogy a háborús határőrizetre történő áttérésről az őrsöket gyorsan lehessen ér
tesíteni, illetve hogy — esetleges fegyveres harc esetén — ne legyenek a külvilágtól
elzárva, úgynevezett optikai távjelző készülékekkel látták el azokat ; ezek színes zász
lókból és lámpákból, valamint lencsékből, illetve tükrökből álltak. Ezen eszközök be
szerzésére 1600 koronát biztosítottak. Alkalmazásukra a legénységet a m. kir. hon
védség kijelölt tisztjei képezték ki, a tiszti állományt pedig meghívták a területileg
illetékes honvéd magasabbegység tiszti továbbképzéseire, ahol ezt a témát a tovább
képzésükbe beütemezték.89
A háború esetére két időszakot különböztettek meg. Az első a hadüzenettől a moz
gósítás befejezéséig tartott, a második a mozgósítás utáni időszakot ölelte fel. A moz
gósítást követően a határon reguláris katonai erők alkalmazását tervezték a kor had
tudományi követelményeinek megfelelő védelmi, illetve támadó állásban. Ez már ki
fejezetten hadászati jellegű tevékenység lett volna. A mozgósítás befejezése előtti
időszakot átmeneti folyamatnak tervezték, melynek során a határon funkcionáló
fegyveres testületek elhelyezkedése, szolgálata módosul, a vezetést pedig —- katonai
erősítéssel egybekötve — a haderő tisztjei vennék át. A mozgósítás befejezése után —
melyre 26 napot szántak — a helyi fegyveres testületek tagjai népfölkelő állományba
mennének át az illetékes katonai parancsnokság alárendeltségében.90
A tervezet két magyar minisztériumot érintett: a m. kir. pénzügyminisztériumot
és a m. kir. belügyminisztériumot. A m. kir. pénzügyminisztériumnak a tervezet ellen
nem volt kifogása, mert a XIX. sz. végén életben lévő új véderőtör vény megszüntette
n pénzügyőrök honvédelmi kötelezettség alóli mentességet. A m. kir. belügyminiszté
rium azonban — mivel valószínűleg nem akarta elveszíteni a határmenti csendőri
erőit — a kezdeti beleegyezés után a határ őrzésére alkalmazott csendőrök helyett ka
tonákat kért a megerősített szolgálat ellátására. Végül a kérdés úgy dőlt el, hogy a ha
tármenti csendőrök szolgálati helyükön maradtak a mozgósítást követően is és az
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ország belsejében szolgálatot teljesítő csendőrök állományából 637 főt irányítottak a
határra, akik helyét a tartalékos állományból behívottakkal töltötték fel. A csendőri
erők ilyen átcsoportosításával gyorsabban tudtak erősítést juttatni a határra, mint ha
a tartalékosokat közvetlenül a határmenti őrsökre irányították volna.91
A tervezetek szerint a határőrizetben a háborús időszakra történő átmenet kezdetét
a „katonai határőrizet életbelép" telefonüzenet, vagy távirat kiadásáról számították.
A távirat, ill. távmondat kézhezvétele után azon csendőrőrsöknek, illetve pénzügyőr
szakaszoknak, melyeken telefonkészülék vagy közvetlen közelükben távíró állomás
volt, a legsürgősebben értesíteniük kellett a tervezetben megjelölt pénzügyőr csapa
tokat és csendőrőrsöket. Az átmeneti időszakban a határőrizetben elsősorban a csend
őri erőkre számítottak. A helyi pénzügyőr szakaszoknak a határszéli csendőrőrsökre
kellett vonulniuk, és a csendőrségi parancsnokok alárendeltségébe kerültek. A határ
menti pénzügyőr legénységet már békeidőben úgy válogatták össze, hogy mozgósítás
esetén azonnal hadrafoghatók legyenek. Ennek biztosítása érdekében a m. kir. hon
védség fegyver- és egyéb gyakorlatain is kötelesek voltak részt venni. A m. kir. pénz
ügyőrség sekély merülésű motoros bárkáit is bevonták a katonai határőrizetbe, mert
bár az Osztrák—Magyar Monarchia hadereje számára motoros bárkákat is beszereztek
a század elején, azok mély merülésük és nagy terjedelmük miatt csak csapatszállításra
voltak alkalmasak. A határmenti pénzügyőrség személyzete a katonai határőrizetbe
történő belépésekor népfölkelő állományba került. Ebben a minőségben is köteles volt
azonban szolgálatát a pénzügyi elveknek megfelelően teljesíteni. A m. kir. pénzügy
őrség katonai határőrizetben részt vevő tagjainak illetményét felemelték és különböző
pótlékokkal kiegészítették. A m. kir. pénzügyőrség helyi csapatainak a területileg il
letékes csendőrőrs-parancsnoknak az alárendeltségébe kerülésével nagyjából egyidőben az érintett csendőrkerületek működési területéről csendőrlegénységi erősí
tés is érkezett a határmenti őrsökre, majd néhány nap múlva az ország belsejéből át
csoportosított csendőrök is megérkeztek.
A nagyszebeni hadtestparancsnokság nem tervezte új őrsök felállítását, a temesvári
hadtestparancsnokság azonban a Duna mentén új őrsök felállításával is számolt ter
vezetében. Az erdélyi terv a meglévő csendőrőrsök határvonalát szakaszolta, meghatá
rozva, hogy mely irányban hány főnek kell szolgálatot teljesítenie. A nagyobb létszám
befogadására a csendőrőrsöknek békeidőben kellett felkészülniük és már akkor meg
kellett teremteniük az elhelyezési körletek védelmének a feltételeit. Egy esetleges raj
taütésszerű támadással szemben tüzelőállásokat, futóárkokat kellett kiépíteni, illetve
részben a helyüket kijelölni és védelmi tervet készíteni. 200 lépésen belül az őrs körle
te körül a szabad kilövést biztosítani kellett. Azokon a helyeken, ahol — a tervezett
létszámnak megfelelően — a háború kitöréséig még nem tudták kibővíteni az őrsöt,
ott a közelben lévő tágas épületet, iskolát, stb. kellett lefoglalni és megerősíteni.
A pénzügyőri és a csendőri erők megérkezése után vonult a határra a fegyveres
erőnek békeidőben is fegyverben álló tagjaiból a kijelölt személyi állomány. A pa
rancsnokságot abban az esetben vette át a csapatokkal érkező katonatiszt, amennyi
ben rendfokozata magasabb volt a helyi csendőrparancsnokénál. Teljes egészében a
vezetést a fegyveres erő tisztjei akkor vették át, amikor — a mozgósítás befejezésével
— a katonai alakulatok teljes létszámmal felvonultak a határra. 92
A háborús tevékenységet közvetlenül megelőző időszakban nem csak a létszám vál
tozott meg a határszéli csendőrőrsökön, hanem a szolgálat jellege is módosult. A szol
gálatot továbbra is járőrözéssel és figyeléssel látták el, de a járőrök sűrűsége és lét
száma is nőtt. Három-hat fős járőrök voltak vezényelhetők. Valamennyi járőrcsapat
ban egy fő helyi ismerettel bíró csendőrnek kellett szolgálatot teljesítenie. Egy-egy
91 OL BM E i. 1907. 387. sz. A belügyminiszter levele a honvédelmi miniszternek.
92 Utasítás a katonai határőrizet tárgyában. Bp., 1909. 68—76. o.
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meghatározott, fontosabb irányban — folyamatosan, a nap bármely szakában —
két-három járőrcsapatnak kellett tartózkodnia. Fő feladatuk volt az ellenség fel
derítő tevékenységének megakadályozása. A Duna menti határőrizeti csendőrök
feladatát képezte a vízijárművek fokozott gonddal történő őrzése is. A határőrizeti
erők feladata volt még a túloldalon észlelt csapatmozgásokról a katonai parancsnok
ság tájékoztatása. A határátkelőhelyek döntő többségét lezárták, csendőri szárnyan
ként csupán egy-két átkelőhelyen engedélyezték a forgalmat.93
Mielőtt a reguláris katonaság felvonult volna a határra, a mozgósítás során behívottakból is kaptak erősítést a határszéli csendőri erők. Határvédelmi szolgálatra
elsősorban a megbízhatónak ítélt határmenti lakosokat hívták be, akik nagy hely
ismerettel rendelkeztek. Előnyben részesítették azokat, akik saját lóval, kerékpárral
rendelkeztek, őket lovastól, ill. kerékpárostól hívták be. A határvédelmi szolgálatra
tervezett tartalékosoknak a mozgósítás elején be kellett vonulniuk a felszerelő
bázisokra, majd innen kerültek vissza a kijelölt állomáshelyeikre. A határszéli csend
őri erőknek kötelességük volt a hozzájuk behívásra tervezett tartalékosok figyelem
mel kísérése, és a helyzetükben beállt változásokról (elköltözött, lovát eladta stb.)
az illetékes katonai parancsnokság értesítése.
Az őrsparancsnoknak a szolgálatot úgy kellett megszerveznie, hogy jusson idő
elsősorban a fegyverfogások és a célzott lövés gyakorlására is. Erre lényegében a tar
talékos állomány megérkezése után kerülhetett sor. A m. kir. csendőrségnél a tarta
lékosok megérkezése után, a határ mentén húzódó vasútvonalak és az azok mellett
kiépített távíró vonalak biztosítására, vasúti biztosító osztagokat hoztak létre.
Minden vasútbiztosító osztag meghatározott vonalért felelt. Az osztagok pályaudvari
őrségekre, vasútiműtárgy-őrségekre és vonalszakasz-tartalékra oszlottak. A csendőrőrs-parancsnokoknak a vasútbiztosító osztagokkal maximális együttműködést kellett
megvalósítaniuk. Szükség esetén az osztagokat mindenben segíteniük kellett.
A szomszédos országok fegyveres csapatainak betörése esetén az írásos dokumen
tációkat a parancsnoki állománynak meg kellett semmisítenie, és ha volt rá lehetőség,
védeni kellett az őrs körletét. Amennyiben a védelem reménytelennek látszott, les
állások beiktatásával kellett visszavonulniuk. Alkalmas helyeken, az ellenséges me
netoszlopok elől elrejtőzve, 2—300 m-ről össztüzet kellett zúdítani rájuk, majd a ka
varodásban az új lesállási helyet elfoglalniuk. A lehetőségekhez mérten meg kellett
zavarniuk az ellenséges hadtáposzlopok meneteit, az éjszakai táborhelyek nyugal
mát és a magányosan, vagy kis csoportokban haladó katonákat meg kellett semmisí
teniük, illetve információszerzés céljából foglyul ejteniük. A szomszédos őrsöknek
— a saját határszakaszuk őrzésének veszélyeztetése nélkül — segítséget kellett nyúj
taniuk. 94
A határszéli csendőrség a katonai határőrizetre való áttéréskor teljes egészében
a cs. és kir. hadsereg átalárendeltségébe került. Helyzete bizonyos mértékig eltért
a dualista Magyarország belügyminisztériumának vezető határőrizeti szervéétől, a
m. kir. határrendőrségétől. A m. kir. határrendőrség — mivel az ország teljes határ
szakaszán funkcionált — nem került teljes egészében katonai felügyelet alá. A ha
társzéli csendőrség azonban — mivel csak a szerb és román határ mentén állomá
sozott — a kérdéses határszakasz hadműveleti területté válásával a cs. és kir. had
sereg alárendeltségébe jutott.
A m. kir. határrendőrségnek a hadműveleti területre eső kapitányságai és kiren
deltségei megtartották szervezeti integritásukat, a területileg illetékes hadtestpa
rancsnokság közvetlen és ideiglenes átalárendeltségébe kerültek. A határszéli csendőr
ség csapatai az őrsök elhelyezési körleteinek alapvető bázisként való megtartásával
ugyan, de sajátos alegységekként a felvonuló hadsereg hadrendjébe integrálódtak.
93 MRT 1915/3 389. sz. BM-rendelet.
94 ü o .

— 89 —

A m. kir. határrendőrségnek a hadműveleti területre eső szervezeti egységeinél
a belső hierarchia és a szolgálat jellege is döntő mértékben megváltozott.95
A magyar határőrizet a dualizmus időszakában nem volt militarizált tevékenység.
A fegyveres erők csapatai békeidőben nem állomásoztak a határon. A határra fel
vonuló katonai erőknek nem volt helyismeretük. A határszéli csendőrség személyi
állománya azonban széleskörű helyismerettel rendelkezett. Ennek elsősorban a
mozgósítás kezdeti időszakában volt kiemelkedő jelentősége, de a későbbeik során is
jól kamatozott a helyi viszonyok ismerete.
A határszéli csendőrség — a m . kir. csendőrség részeként — békeidőben is közvet
lenebb kapcsolatban állt a cs. és kir. hadsereggel, mint a m. kir. határrendőrség.
Háború esetén a kapcsolat szorosabbá vált, szinte a teljes beolvadás határát súrolta.
Végül a háború döntötte el a háttérben mindvégig meghúzódó nagy kérdést : integ
ráció, vagy különállás az örökös tartományok határmenti csendőri erőitől ? Melyik
elem fog dominálni a határszéli csendőrség fejlődésében? Békeidőben mindkét ten
dencia érvényesült. Az integráció irányába mutatott a testület létrehozása és kifej
lesztése, hiszen az örökös tartományokban is a csendőrség őrizte a határt. A szolgálati
jelleg, a belső struktúra azonban a kárpát-medencei sajátosságokat tükrözte, a dezin
tegráció irányába hatott.
A háború oldotta meg a dilemmát. A szervezet egy harmadik nagyobb egységbe,
a cs. és kir. hadseregbe integrálódott, hasonlóan az örökös tartományokon belüli
határmenti csapatokhoz.
A Magyar Királyi Csendőrség helye a dualista
Magyarország határőrizetében
A dualista Magyarország határőrizetének fejlődési folyamatában a csendőrség
szerepe változó volt. Hazánkban és a környező országban a hangsúly a politikai ha
tárok őrizetére került. Az átállás formáját az országok belső gazdasági, társadalmi,
politikai viszonyai és külkapcsolataik jellege határozta meg.
Határőrizetünkben a m. kir. csendőrség — hullámzó formában ugyan — de növek
vő jelentőséggel bírt. A testületnek a határőrizetben betöltött jelentőségét elsősorban
a gyarapodó létszáma, valamint a bővülő feladatai biztosították, bár tevékenységé
nek döntő többsége a határőrizeti feladatok közül az őrzési teendőkre koncentráló
dott.
A m. kir. csendőrség 1891-ben kapcsolódott be a határőrizetbe. Ekkorra már ki
alakultak, a sajátos kárpát-medencei fejlődés tapasztalatai a határőrizetben is.
A m. kir. csendőrség ezeket felhasználta szolgálatellátása során, majd a csendőrségi
határszolgálat tapasztalatai is hozzájárultak egy új szervezet — a polgári magyar
állam első határőrizeti szakszervének — a m. kir. határrendőrségnek a felállításához.
1891-től 1906-ig a m. kir. csendőrségnek a határőrizetbe bekapcsolódó csapatai
képezték a magyar határőrizetben résztvevő erők döntő többségét. A m. kir. határ
rendőrség felállításával a határszéli csendőrség határőrzési szolgálatának jelentősége
mérséklődött. Eddig a pontig megegyezik a csendőrség részvételi helyzete a határőri
zetben részt vevő, más fegyveres testületével, pl. a m. kir. pénzügyőrségével. Egyik
szervezet sem volt határőrizeti szakszerv, csupán a testület egy bizonyos része
— a m . kir. csendőrségen belül a határszéli csendőrség — más teendői mellett egyes
határszakaszok őrzéssel is foglalkozott. A határőrizeti feladatokra specializálódott
szakapparátus felállításával jelentőségük csökkent. A határszéli csendőrség azon-
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ban — ellentétben a határőrizetben résztvevő más fegyveres testületekkel — tovább
fejlődött, visszahódított pozíciókat az 1912-es átszervezéskor a magyar határőrizet
ben. Ez már egyedülálló, csak a határszéli csendőrségre jellemző folyamat volt. A ha
társzéli csendőrség feladatköre nem változott, azonban a szervezet tevékenységén
belül, más feladatokhoz képest, dominánssá vált.
A dualista Magyarország határőrizetébe kapcsolódott szervezetek fejlődésében
ezen egyedülálló jelenségnek több oka volt. A magyar határőrizet nem volt katonai
jellegű. Ebben megegyezett az örökös tartományokban alkalmazott formával és el
tért a szomszédos országok gyakorlatától. Az Osztrák—-Magyar Monarchia politikai
kapcsolatai ugyan kielégítőek a Balkán irányában, elsősorban Szerbiával, azonban
Ausztria-Magyarország számára — nagyhatalmi állása miatt — nem vált szükségessé
az ország védelme érdekében közvetlenül a határra telepíteni katonai erejének egy
részét.
A szerb és a román határ túloldalán a határőrizetben részt vevő fegyveresek szá
ma azonban arra inspirálta a vezető köröket, hogy Magyarország súlyának megfelelő
fegyveres létszámot biztosítsanak a határ innenső oldalára is. Erre késztették a ve
zetést azok a levelek is, melyeket a határszéli birtokosok és az államapparátus határ
széli vezetői küldtek, akik a nemzetiségi lakosság hangulata romlásának egyik okát
a magyar határőrizeti erők csekély létszámával magyarázták.
A magyar határőrizetbe mégsem iktattak katonai elemet, mert a magyar kormá
nyok nem kívántak tartós határzárat alkalmazni a szerb és román határokon. A ha
tár mindkét oldalán élők körében — mind a nemzetiségi, mind a magyar lakosság
nál — jelentős volt a szomszédos ország területén élő rokonság. Aktív volt a helyi
árucsereforgalom is. Erdély és a Havasalföld kereskedelmi kapcsolata nagy múltra
tekintett vissza. Jelentős volt a kettős birtokosok száma is. Ebben a helyzetben
a határok lezárása minden bizonnyal több nehézséget okozott volna, mint amennyi
eredménnyel járhatott. A határőrizetben a cél nem az elzárkózás, hanem az erőtel
jesebb ellenőrzés volt. Ennek a célnak felelt meg a határszéli csendőrség mert :
— már nagy tapasztalatokkal rendelkezett,
— az ország belsejéből — szükség esetén viszonylag rövid idő alatt — nagyobb lét
számú csendőri erő volt mobilizálható a határőrizeti feladatok eredményes ellátásá
nak megsegítésére;
— a m . kir. határrendőri őrségek helyett határszéli csendőrség fejlesztésével a
struktúra tekintetében egységesebb képet mutatott a Monarchia határőrizete;
— a határszéli csendőrség — az elsősorban nemzetiségi lakosság által lakott terü
leten — szolgálatellátásának jellegéből, jogosultságaiból adódóan az ország fegy
veres testületei közül a legeredményesebben volt alkalmazható a rend folyamatos
fenntartására.
1891-től 1914-ig, a katonai határőrizetre történő átállás előkészületi szakaszában,
a határőrizetben részt vevő fegyveres testületek közül a határszéli csendőrség volt
a legalkalmasabb az átállás biztosítására. Sajátos módon azonban az a tevékeny
ség — a katonai határőrizetre történő átállás biztosítása —, amely a testület súlyát
ebben az időszakban növelte a határőrizetben, egyben pozícióinak gyengülését is
eredményezte.
A katonai határőrizetre történő áttéréssel ugyanis a határszéli csendőrség súlya
eltörpült a határra felvonuló katonaság mellett. A m. kir. csendőrség a magyar határ
őrizetben többé nem vett részt olyan súllyal, mint a határszéli csendőrség funkcio
nálása idején.
Összességében a m. kir. csendőrség tevékenysége a magyar határőrizet dualizmus
kori időszakában pozitívnak tekinthető. A csendőrség intézményének a határőrizet— 91 —

ben való alkalmazása leglényegesebb eredménye, hogy a kiegyezés után a Habsburg
hadsereg alakulatai helyett magyar fegyveres testület volt alkalmazható határaink
őrzésére és ez a testület már teljes egészében polgári típusú volt, szemben a katonai
határőrvidékkel. További pozitívuma a testület alkalmazásának, hogy létrehozásá
nak és fejlesztésének célja a határmenti kapcsolatoknak az államközi szerződésekben
és hagyományokban nyugvó biztosítása volt. Természetesen a határszéli csendőrség
tevékenysége nem lehetett sem liberálisabb, sem konzervatívabb a kormány politikai
irányvonalánál.
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LUGOSI J Ó Z S E F

ADALÉKOK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ISMÉTLÖPUSKÁINAK
ÉS KARABÉLYAINAK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉHEZ

A puska már a XX. század elején elérte fejlődési lehetőségének tetőfokát. A had
seregek felszerelésében lévő kézi lőfegyverek — bár szerkezetileg eltérőek — felhasz
nálhatóság és minőség tekintetében egyenértékűek lettek.
A háború kezdetekor a hadviselő felek a XIX. század második felében szerkesz
tett puskákkal harcoltak egymás ellen. E fegyverek szerkezetének kialakulásához és
harcászati alkalmazásának megértéséhez vissza kell térnünk az 1870/71-es porosz
francia háborúig.
Ebben a háborúban mindkét fél gyalogságát hátultöltő fegyverekkel szerelték fel.
A háború véres ütközetei kimondták a század- (méginkább a zászlóalj-) oszlopharcá
szat felett az ítéletet : kialakult a csatárlánc harcászat és a katonák a puskák hatásos
lőtávolságán belül futólépésben közelítették meg az ellenség első vonalát.
Az 1890-es évek elején már be is fejeződött a hadseregek ismétlőpuskákkal való
átfegyverzése.
A puska az ismétlőrendszer kialakításával érte el fejlődésének csúcsát, s a további
fél évszázad folyamán végrehajtott javítások lényegét nem érintették.
A puska faburkolata három részből áll: a csövet magába foglaló előágyból, a kö
zépágyból, és a fegyvernek a vállhoz támasztását szolgáló hátsó ágyból, amelyet
közismerten tusának neveznek. Mindhárom rész alkalmas arra, hogy az ismétlőszer
kezetet elhelyezzék benne. Ennek megfelelően az ismétlőpuskáknak három típusa ala
kult ki: előágytáras, tusatáras, és középágytáras ismétlőpuskák.
Az átmeneti időszakban — amikor még az egylövetű puskák tűzgyorsaságának
fokozására törekedtek — egyes hadseregekben szükségmegoldásként a puska olda
lára „kéz alá" tölténytartót szereltek.1
Az egylövetű hátultöltő puskánál tűzgyorsabb ismétlőfegyverek használata na
gyobb töltényfogyasztással párosult, amely viszont a töltényjavadalmazás emelését
tette szükségessé. Altalános vélemény szerint a katonát maximálisan 27—29 kg-os
tömeggel lehetett megterhelni anélkül, hogy harcképességét veszélyeztették volna.
Kiszámították, hogy a katona legfeljebb 4— 5 kg töltényt vihet magával a harcba.
(4—5 kg töltény + 2,5—4,5 kg tártáska és tár + 6,5 kg ruházat + 5 kg fegyver
-f- 4,5 élelem -f- 3,5 kg kiegészítő felszerelés).
A töltényjavadalmazás növelését — a megengedhető 4—5 kg-nyi tömeghatár
változatlansága mellett — csakis a tölténytömeg csökkentésével lehetett elérni.
1. Lugs, Jaroslav: Handfeuerwaffen. Systemischer überlick über die Handfeuerwaffen und ihre Geschichte. Praga1956. II. k. 177. o.
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Az általánosan elterjedt 11 mm-es űrméretű puskáknál 30—40 grammos töltény
tömeg mellett 1 katona 100—120 töltényt tudott a töltény táskában magával vinni,
a 8 mm-es űrméretű puskánál 30 grammos tölténytömeg mellett 130, a 6.5 mm-esnél,
a 25 grammos tölténnyel, 160 darabot.
A hadseregek többsége az új fegyverre való áttérés során a 8—7,62 mm-es fegy
vereket vezette be a kisebb űrméretű, 7—6,5 mm-es fegyverek csekély sebző
hatása miatt. A kis űrméretű fegyvereket (6,5 mm) Japánban, Olaszországban,
Romániában, Görögországban, Portugáliában, Norvégiában, illetve Szerbiában,
Spanyolországban és Mexikóban (7 mm) vezették be.
Az ismétlőrendszerek közül a tusatáras fegyvereket az első világháborúban már
nem alkalmazták. Előágytáras puskákat Franciaországban, Németországban és az
Osztrák—Magyar Monarchiában rendszeresítettek.
Előágytáras fegyverek
Franciaország Lebel előágytáras puskájának keletkezése (amelyből 1914-ben a
háború kezdetén 2,9 millió darab állt a hadsereg rendelkezésére2) az 1877. évi plevnai
csatához nyúlik vissza,3 e csata tapasztalatainak leszűrése után a francia hadvezetés
is sürgette a hadsereg ismétlőpuskákkal történő ellátását. Eleinte az egylövetű
Gras-rendszer továbbfejlesztésével, a Vetterli és Werndl által javasolt átalakítások
kal kísérleteztek. Ezt a puskát „fusil de' Chatellerault modèle 1884"-nek nevezték el,
s 1887-ben már minden alakulatnál rendszeresítették.
1884. május 21-től 8 mm-es fegyverekkel folytattak kísérleteket az elemi lövész
iskolában. A puskát 1886-tól „fusil de Chalons"-nak, majd később, szerkesztőjéről,
a lövésziskola parancsnokáról, Nicolas Lebel ezredesről nevezték el.4 A fegyver mi
előbbi létrehozásában nagy szerepet játszott az akkori éles politikai küzdelem.5
A puskát 1893-ban módosították, füst nélküli lőporú töltényt rendszeresítettek
hozzá (így a puska lövedékének kezdősebessége 430 m/sec-ről 620 m/sec-ra nőtt).
Az 1886/93 M. 8 mm-es Lebel puskánál 6 a töltények adogatása a zárdugattyú
mozgatta adogatóval történt. A puskába ismétlésgátló szerkezetett is építettek, ez
zel a fegyvert egylövetúként is alkalmazhatták.
A Lebel puska Gras-Vetterli rendszerű závárzata forgózárdugattyús, a zárolófején
részarányosán elhelyezett zárolóból és az ütőrugóval szerelt ütőszegből áll. Az ütő
rugó megfeszülése a závárzat becsukásakor önműködően történik, a reteszelt zár
nál az ütőrugót az ütőszegfej hátrahúzásával is meg lehet feszíteni.
A töltény vonó a zárófej fecskefarok alakú vágatában fészkel, a hüvelykivető egy
kis csavar, amely a tok bal oldali falába van becsavarva, úgy, hogy a feje a tok belse
jébe nyúlik és a záródugattyú mozgatása alatt annak hosszhornyába támaszkodik.
A Lebel puska ismétlőszerkezete a Kropatschek rendszerű puskáéval azonos. A pus
ka alsó ágya, amely a puskaágy mellső része, két fő darabból áll. Az előágyban hen2 Die Mobilmachung von Waffen und Munition in Frankreich. Közli a Technik und Wehrmacht, 1921. 11/12. füzet
290. o.
3 Az ismétlőpuskákkal szemben is kezdetben olyan becsmérlő hangok hallatszottak, mint 1866 előtt a gyútüs puská
val szemben. Ismét véres, háborús példa döntötte el a vitát. 1875-ben a szabadságuktól megfosztott balkáni népek fel
keltek az őket leigázó török uralom ellen. A fegyveres küzdelembe Oroszország is beavatkozott a balkáni népek oldalán.
A török hadsereg Plevnáig vonult vissza, ahol az ismétlőpuskákkal (1866 M. Henry-Winchester) felszerelt török kato
náknak sikerült vérbe fullasztani az egylövetű puskákkal ellátott orosz gyalogság megújított rohamait. E plevnai véres
példa döntötte el az ismétlőpuskák hasznossága körül folytatott vitát. Lugs, J. : i. m. 154—155. o.
4 Die Entwicklung der Gewehrfrage in Frankreich. Beschreibung der Französischen Armee-Gewehre M/84, M/85 und
M/86 System Lebel. Hannover, 1888.94. o.
5 Poroszország 1871-ben térdre kényszerítette Franciaországot, amely ezután revansra vágyott. Amikor a francia
hadvezetés tudomására jutott, hogy Németország 1884-ben ismétlőpuskát rendszeresített, meggyorsította kézilőfegy
ver-kísérleteit, sazezekbenszereplő puskát, ,politikai fegyverként" kezelte, különleges védelem alá helyezte. A németek
ennek ellenére szereztek belőle, s ennek következményeként a franciák 1888 szeptember 9-én közzé is tették adatait.
Lugs. J.; i. m. 160. o.
6 Hadtörténeti Múzeum ismétlőpuska gyűjteménye. Leltári száma: 1475/pu. (a továbbiakban: H. M. I. P. GY. L.
sz.) Harcászati-technikai adatait lásd a táblázatban.
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ger alakú üreg képezi a tölténytárat, nyílását fedő zárja le. A Lebel puskához négy
élű döfőszurony tartozott. 7
A Lebel puska karabély 8 változatát 1892-ben rendszeresítették a francia hadsereg
ben.
A német hadseregben 1884-ben rendszeresítettek előágytáras ismétlőpuskát, a
1871 M. 11 mm-es Mauser egylövetű hátultöltő puska átalakításával. A fegyvert
1871/84 M. 11 mm-es Mauser előágytáras ismétlőpuska9 néven vezették be. Működési
elve hasonlít a Vetterli és Kropatschek ismétlőrendszerhez. A fegyver zárszerkezete
forgó mozgású, dugattyúzáras, oldalsó lágyékreteszeléssel.10
Az 1871/84 M. 11 mm-es Mauser előágytáras ismétlőpuskát csak nagyon elvétve
alkalmazták a világháborúban (főként a vasútbiztosító osztagoknál).
Az előágytáras puskát az osztrák—magyar hadseregben szintén a népfelkelő, a pótés egyéb biztosító (vasút) alakulatoknál rendszeresítették. Mindkét típus — az 1872
M. 11 mm-es Fruhwirth 11 és az 1874 M. 11 mm-es Kropatschek 12 előágytáras ismétlő
karabély — az első világháború alatt már korszerűtlen, elavult.
A Ferdinand Fruhwirth szerkesztette puska a Vetterli rendszerhez hasonló, dugatytyúzára azonos szerkezetű az orosz Berdan egylövetű hátultöltő puskáéval, forgó
mozgású. Előágytára 6 töltényes. Ennek a fegyvernek javított változata Alfred
Kropatschek ismétlőfegyvere, amely szintén előágytáras, ismétlőgátlós, forgódu
gattyús, biztosítószerkezettel látták el, sajátos ütőszegkapcsolással szerkesztet
ték. 13
A Fruhwirth és Kropatschek ismétlőfegyverek szerkezetét — némi változtatások
kal — átvette Franciaország az 1878 M. Gras-Kropatschek tengerészpuskánál14,
az 1886/93 M. Lebel puskánál 15 ; Németország az 1871/84 M. Mauser puskánál 16 ,
továbbá Törökország az 1887 M. Mauser puskánál. 17
Középágytáras fegyverek
Az ismétlőrendszerek időrendben legkésőbb kialakult és legtökéletesebb formája
a középágytáras rendszer. A töltények elhelyezése szempontjából ez a megoldás a
legmegfelelőbb, a töltények nem egymás mögött, hanem egymás mellett, vagy egy
más alatt fekszenek, így töltés közben a felrobbanás lehetősége kizárt. A puska súly
pontjának helyzete is kedvezően alakul, a tölténytár ürülésével a súlypont helye
nem változik.
Először a felfüggeszthető, lekapcsolható táras ismétlőpuskák jelentek meg.
Az első hadihasználatra alkalmas középágytárat James Paris Lee szerkesztette
1879-ben.
A Nagy-Britanniában 1889-ben rendszeresített 7,7 mm-es Lee-Metford középágy
táras puska már 10 db töltényt befogadó tárral ellátott fegyver volt. A puskánál
7 Hadtörténeti Múzeum szuronygyűjteménye (továbbiakban: H. M. SZ. GY.) Leltári száma. 1769/Fe.
8 H. M. I. P. GY. L. sz.: 0345/pu
9 H. M. I. P . GY. L. Sz.: 0229/pu.
10 Weiler, W.—Seifert, G.: Das Infanteriegewehr M/71/84. Közli a Deutsches Waffen-Journal (a továbbiakban: D.
W. J.) 1967. 5. sz. 354—357. o.
11 H. M. I. P. GY. L. sz.: 0505/pu.
12 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0528/pu.
13 Lugs, J.: i. m. 156. o.
14 Uo. 157. o.
15 Weller, Walther: Das Lebel Gewehre seine Varianten. Közli a D. W. J. 1969. 10. sz. 774. o.
16 Weller, W.—Seifert, G. : i. m. 355. o.
17 Behrens, Martin: Das türkische Infanteriegewehr Modell 1887. System Mauser. Közli a D. W. J. 19. sz.
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a töltényeket vasbádogból készített szekrénytárban helyezték el, amelyben a töl
tényeket alulról „W" alakú rugó szorítja felfelé. A tárat a puska zárdugattyúja alá,
az ágy középső részébe lehetett erősíteni.18
A Lee-Metford puska forgó mozgású zárdugattyújának hátrahúzása után az ado
gatórugó hatására a legfelső töltény kissé felemelkedik és a zárdugattyú elé kerül.
A zárdugattyú becsukásakor a töltényt a zár a tárból kitolja és a töltőűrbe tölti.
Ismétléskor a kilőtt hüvely kivetése az ismert módon történt. A fegyvert elsősorban
egylövetűnek használták, csak a döntő pillanatokban, a tok bal oldali falán elhe
lyezett ismétlésgátló elfordításával lehetett ismétlőként alkalmazni.
A Lee-Metford puskához 1891-ben vezették be a füst nélküli lőporos töltényt, ezu
tán a fegyver az 1869/91 M. elnevezést kapta. Ennek a puskának a módosításából
keletkezett az 1895 M. Lee-Enfield Mark I P puska, amelynél főleg a cső változott
meg.
A brit hadsereg valamennyi fegyverneme részére egységes fegyvert 1903-ban vezet
ték be, amelyet 1907-ben szintén módosítottak. Az új fegyver az 1907 M. 7,7 mm-es
(7,67 mm-es) Lee-Enfield Mark I I I ismétlőpuska19 elnevezést kapta.

Angol 1907 M. 7,7 mm-es Lee—Enfield

középágytáras

ismétlőpuska

A Lee-Enfield puska zárdugattyúja továbbra is forgó mozgású maradt, a zárszer
kezet előretolásakor feszült meg. A 10 töltény befogadására alkalmas lekapcsolható
szekrénytár 2 db 5—5 töltényes töltőléccel volt tölthető.
1916-ban a brit hadsereg ismét új középágytáras puskát fogadott el: az 1916 M.
7,7 mm-es Lee-Enfield Mark I I P puska20 középágytáras szekrénytára már nem kap
csolható le. 21
A felfüggeszthető, lekapcsolható táras ismétlőpuskákat időrendben a kiálló, alul
nyitott társzekrényes puskák követték.
Ennek a típusnak jellegzetes képviselője az osztrák-magyar hadsereg Mannlicher
rendszerű fegyvere. Az Osztrák-magyar Monarchiában a császári és királyi közös
hadügyminiszter 1880-ban utasította a katonai műszaki és közigazgatási bizottsá
got, hogy a Lee-rendszerű, lekapcsolható táras ismétlőfegyvert alaposan tanulmá
nyozza, a hibáit kiküszöbölve szerkesszen új középágytáras puskát. A kísérletek
közben a Lee-rendszerben több hiányosságot állapítottak meg : a tár a lövés közben
bekövetkező rázkódástól több ízben magától leoldódott; a minden egyes tárban el
helyezett rugószerkezet következtében a tárak túlságosan súlyosak voltak, így a holt
tömeg, a haditáskalőszer rovására, jelentősen emelkedett. Conrad Kromar százados
és Winkler tüzérszergyári művezető a hiányosságokat igen elmésen küszöbölte ki:
az alsó faágyon a töltényűr alatt állandóan megerősített tártokot alkalmaztak, amely
nek oldalt fekvő fedele letolható, a töltényeket 5 darabonként könnyű tárakban-dobozokban helyezték el, melyeket a tártok fedelének nyitása után a tokba lehetett
18 Lugs, J.: i. m. 200. o.
19 H. M. I . P. GY. L. sz.: 0530/pu.
20 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0330/pu.
21 Lorain, Pierre: Le Lee-Enfield le fusil de ľ Angleterre et de son Commonwealth pour les deux querres mondiales.
Közli a Gazette des armes (a továbbiakban: G. d. a.) 1974. 13. sz. 14. o.
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helyezni. Az 5 töltény kilövése után a tártok fedelét letolták, az üres tár a fegyver
oldalra fordításakor kiesett. Ez a szerkezet sem bizonyult tökéletesnek, nagy hátrá
nya volt, hogy a fedél le- és feltolása alkalmatlan és hosszadalmas, a lefelé tolandó
fedélszerkezet a fekvő helyzetben való tüzelésnél nagyon célszerűtlen és kellemetlen.
Mindezt felismerte Ferdinand Mannlicher, s kijavította. Szerkezetét 1885-ben el
fogadták.22 Mannlicher tárába 5 töltény fért, s ha a tár kiürült, a villa alakú tárki
vető felfelé kidobta. Bármilyen célszerűnek is látszott ez a szerkezet, ennek is voltak
fogyatékosságai: a tártok kiürítéséhez külön fogásra volt szükség, a katonának a
kilőtt töltényeket számolnia kellett, nehogy korán, vagy későn ürítsen, s a tártok
kivetése zavarta a szomszédos katonákat.
A feltárt hibákat a Steyr-i fegyvergyár igazgatója, Josef Werndl javította ki:
módosította a fegyvert. Az üres tár az ötödik lövés után magától kiesett a társzek
rényből. (Werndl eltávolította a tárkivetőt, a társzekrény alsó részén nyílást vágott,
azon keresztül esett ki az üres tár.23) Az új puskát 1886 M. 11 mm-es Mannlicher
ísmétlőpuskaként rendszeresítették.24
Alighogy megindult az új fegyverek gyártása, a francia Lebel puska technikai
tökéletesítésének hatására (füst nélküli lőpor) máris korszerűsíteni kellett. Mannlicher
1888-ban átszerkesztette korábbi fegyverét a 8 mm-es töltényre, s egyben kisebb vál
toztatásokat is eszközölt az 1886 M. puskán. 25
Mannlicher 1890-ben ismét módosította fegyverét, a gyérfüstű töltényhez iga
zította, így két típus született: az 1888/90 M.26 és az 1890 M.27 8 mm-es Mannlicher
ismétlőpuska, amelyek azonos szerkezetűek és egymástól csak az irányzék felépí
tésében különböznek. Az 1888-ban rendszeresített ismétlőpuskához az 1886 M. fekete
lőporos 1888 M. töltényt használták, kezdősebessége 530 m/sec volt, az 1890-ben
rendszeresített füst nélküli lőpor bevezetésével a kezdősebesség 720 m/sec -ra nőtt,
a lőtávolság 2500 lépésről 3000 lépésre, ezért volt szükség az irányzék módosítására.
Az átalakítást 1890-ben kezdték, ez a puska kapta az 1888/90 M. elnevezést, míg
az 1890-től gyártott puskákat már az új irányzékkal látták el, s 1890 M. -ként rend
szeresítették.
A két fegyver állandó, 5 töltényes középágytárral rendelkezik. A cső 8 mm-es
űrméretű, anyaga Bessemer acél, a későbbiekben krómacél. A cső hátsó vége az
1888/90 M. puskánál rövidebb, az 1890 M.-nél hosszabb, gyűrű alakú vastagítványnyal készült.
Az 1888/90 M. puska irányzéka a csapóirányzékok csoportjába tartozik. Az irányzékpofa-borítólemezek felső, hátrafelé hajló lapjain 200 lépésenként távolságbeosz
tás látható: a bal oldali borítólemezen 600—1800 lépésig, a jobb oldalin pedig
2000—3000 lépésig. A távolságot jelző számjegyek a távolságnak megfelelő osztó
vonás felett állnak. Az irányzékállások könnyebb ellenőrizhetősége végett a távol
ságok jegyvonalai, valamint néhány számjegy (5, 6, 12, 18 a bal-, és 5, 24, 30 a jobb
oldalon) a borítólemezek külső oldallapjain is jelölve vannak, a számjegyes vonalak
hosszabbak. Az 1890 M. puska irányzéka az 1888/90 M. puskáétól annyiban külön
bözik, hogy borítólemezei nincsenek és a távolságvonások közvetlenül az irányzék pofákba vannak vésve. Használata és kezelése az 1888/90 M. puskáéhoz hasonló.28
Mindkét puskának központi reteszelésű, egyenes húzású dugattyúzára van.
Az egyenes húzású zárnál a katona a dugattyúzárat csupán hátrahúzza, majd elő
retolja és meghúzza az elsütőbillentyűt. A szerkezetnél a zárnak a tokkal való re22
23
24
25
26
27
28

Lovag Mannlicher Ferdinand. Közli a Külügy-hadügy. Budapest, 1915. március 6-i száma. 8—9. o.
Reitmaier, Peter: Mannlicher Gewehre. Közli a D. W. J. 1972. 0. sz. 582—589. o.
H. M. I. P. GY. L. sz. : 0523/pu.
H. M. I. P. GY. L. sz. : 0279/pu.
H. M. I. P. GY. L. sz. : 1480/pu
H. M. I. P. Gv. L. sz. : 0334/pu.
Reitmaier, P. : i. m. D. W. J. 1972. 11. sz. 1108. o.
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Osztrák—magyar

1895 M. 8 mm-es

Mannlicher
középágytáras
metszete

ismétlőpuska

zárszerkezetének

teszelése nem közvetlenül, az egyenes vonalú mozgásnál történik. A zár előremozgása
alatt a zárófej elérkezik a zártok reteszelőfészek magasságába és megáll. Ezalatt
a fogantyúrész folytatja útját és a belső kiszögellése a zarolófejet, menetes pályájánál
fogva, elfordulásra kényszeríti, miáltal a reteszelő szemölcsök bejutnak a retesz
fészkébe és így a zárat reteszelik. A zár hátrahúzásánál a reteszelőfej fordított forgást
végez, s így a zár kireteszelődik.29
Az egyenes húzású zárdugattyú a forgózárhoz képest bizonyos előnyökkel rendel
kezik, lerövidíti a töltéshez szükséges időt. Hátránya a viszonylag bonyolult zár
szerkezet, a nagy zárhosszúság, és a zár kinyitásához szükséges nagy erőkifejtés.
Érdekes találmány volt az 1890 M. Mannlicher puskán az a magyar szabadalom,
amely a tusába építve olyan készüléket alkalmazott (Brauswetter),30 amelynek segít
ségével a puska csak egy bizonyos beszabályozható szög alatt süthető el. A szerkezet
előnye, hogy a hátsó vonalakban levő tartalékok a raj vonal veszélyeztetése nélkül
azok fölött tüzelhetnek és a szóráskúp bizonyos távolságokra szabályozható. A ta
lálmány a gyakorlatban nem vált be.
A Mannlicher puska végleges típusa csak 1895-ben forrt ki, az akkor rendszeresített
ismétlőfegyverek az 1890 M. karabély némileg tökéletesített zárszerkezetét tartották
meg.31 Az 1895 M. Mannlicher zárszerkezet működési elve megegyezik az 1890 M.
puskáéval.
Az 1895 M. Mannlicher-rendszerû fegyverekből három típust vezettek be: a pus-

Osztrák—magyar

1895 M. 8 mm-es

Mannlicher

ismétlőkarabély

29 Merkblätter über eigene und freundländische Hand- und Faustfeuerwaffen. Wien, 1918. 6. o.
30 H. M. I. P. GY. L. sz. : 1191/pu.
31 Jámbor Ferenc: Fegyvertan. Budapest, 1915. 46. o.
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fiepűiőgépelkárítás

1895 M- S mm-es Mannlicher

ismMőpuskákkal

Osztrák—magyar

1S95 M. 8 mm-es

Mannlicher

távcsöves

ismétlőkarabély

részlete

kát, 32 a karabélyt 33 (kerékpáros alakulatok, géppuskások és huszárok viselték)34
a kurtályt. 35 A karabély annyiban különbözött a kurtálytól 36 , hogy a háton kereszt
ben is lehetett hordani.
Az 1985 M. Mannlicher puskát már alkalmazták mesterlövész puskaként is; 37
1916-tól minden hadsereg felszerelésében megtalálható.
A távcsöves puskával, kurtállyal 100—200 lépés távolságról 50% valószínűséggel
el lehetett találni egy emberfej nagyságú célt. Távcsöves puskával 20%-os találat
aránnyal 100 ellenséges katona lelövéséhez 500 db töltény kell, hagyományos pus
kával, szintén 20%-os találatarányt feltételezve, ötezer.
A távcsöves puskával a találati hibák száma jelentősen csökkent. Megbízható ka
tonák kezében 800 lépésről jól használhatónak bizonyult. Alkonyatkor, holdvilágnál,
biztosító és felderítő járőrök kezében, valamint ellenséges lövészek és megfigyelők
távoltartásában eredményesen alkalmazták. A célzótávcsőből nem volt egységes
típus, minden szállító cégnek saját rendszere volt.38
A világháború kezdetén az Osztrák—Magyar Monarchia 2,5 millió fegyverrel ren
delkezett, azonban ennek csak 1/3-a volt 1895 M. (a többi fegyver régebbi típusú
1888 M. és Werndl), 1914 végére a fenti szám 1,5 millióra csökkent, annak ellenére,
hogy 75 ezer 6,5 mm-es Romániának 39 és a 70 darab 7 mm-es Mexikónak szánt40
puskát lefoglaltak, s hogy Németországból és Svájcból összesen 160 ezer Mauser pus
kát kapott a Monarchia, (pl. a Pnanzer-Baltin hadseregnél 3 különböző típusú puska
volt s ez óriási zűrzavart okozott a lőszerellátásnál.41)
1915-től a budapesti és a steyri fegyvergyárak termelése felfutott. A háború alatt
(1917 nyarán) 42 a maximum havi 113 ezer darab volt.
32 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0280/pu.
33 H. M. I. P. GY. L. sz. : 1480/pu.
34 Instruktion über die Einrichtung und Verwendung der Repetierkarabiners M. 95. Wien, 1914. 1. o.
35 H. M. I. P. GY. L. sz. : 2047/pu.
36 Utasítás a 95 M. ismétlőkarabély berendezésére és használatára nézve. Budapest, 1914. 5—34. o., továbbá
Instruktion über die Einrichtung und Verwendung des Repetierstutzens M. 95. Wien, 19Í1. 1. o.
37 Anleitung für den Gebrauch von Zielfernrohrgewehren. Wien, 1916. März 1. o., továbbá A látcsöves puska. Buda
pest, 1917. 2. o.
38 Az osztrák—magyar hadseregnek készített puskatávcsövek mennyisége: Busch 1270 db; Gerard 1400 db, Oigée
1914 db, Fuchs 1445 db, Veigltländer 700 db, Görz 400 db, Hensoldt 250 db. Remenyik László: A czéltávceöves puska
alkalmazása a háborúban. Közli a hadsereg. Arad, 1915. szeptember 10. számában a 13—14. oldalon, továbbá Anleitung
über das Einschiessen und überprüfen von Zielfernrohrgewehren. Wien, 1916.11. o.
39 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0236/pu.
40 Instruktion über die Einrichtung und Verwendung der im Gebrauch stehenden Gewehre M. 14. Wien, 1916.
1. o., továbbá H. M. I. P. GY. L. sz.: 0554/pu.
41 Somoskeőy Zoli n : A központi hatalmak ipara a világháború első évében. Közli a Magyar Katonai Szemle (a to
vábbiakban: MKSZ), Budapest, 1935. 6. füzet, 174. o.
42 Somoskeőy Z.: i. m. 174. o.
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A harcoló alakulatok gyalogságának fegyverzete és a felszerelése az 1895 M. pus
kával megfelelő volt.43 A népfelkelő, vasútbiztosító, és pótalakulatoknál azonban
nagy számban fordultak elő régebbi rendszerű fegyverek: 1886 M., 1888 M., 1888/90
M. Mannlicher ismétlő és 1867 M., 1873/77 M. Werndl egylöveiű puskák,44 valamint
zsákmány f egy verek is.45
Németországban 1884-től folytak kísérletek kis űrméretű puskákkal.
A fegyverkísérleti bizottság először Armand Mieg modelljét vizsgálta meg, aki
puskáját Max Dutternhofer R. C. P. (Rottweiller Cellulose Pulver) füst nélküli lő
porához szerkesztette. Később Mieg zárszerkezetét Schegelmilch porosz királyi főpuskamester tervei alapján átalakították. A cső kialakításánál figyelembe vették a
francia Lebel puska csőszerkezetét, Mieg csőköpenyét és Mannlicher középágytárát.
Németországban 1887. január 2-án hozták nyilvánosságra, hogy az ismétlőpuskákkal
való felfegy verezés megkezdődött. Az 1888-ban rendszeresített puska lényegében — a
köznyelvben — Mauser, a valóságban „bizottsági" puska.46
Az 1888 M. puskát 47 a német gyalogságnál, a vadászoknál, az utászoknál és a vasúti
csapatoknál rendszeresítették. Az 1888 M. karabélyt 48 a lovasság és a szállító alaku
latok kapták meg. Az 1891 M. karabélyt 49 a gyalogtüzérek, a léghajósok és a gép
kocsizok kapták. 50
Az 1888 M. puska csövének szerkezete két csőből áll (a puskacső a belső, a puska
cső burka a külső cső). A burokcső vékony falú acélcső, a puskacsövet úgy fogja
körül, hogy a kettő között levegőréteg van, s a burok belső felülete a puskacső
külső felületével nincs érintkezésben.
A németek az 1871/84 M. puskájuk závárzatát az 1888 M. puskánál némi változ
tatással megtartották. A zárszerkezetnél a becsukott zár a závárzattok henger alakú
előrészébe kapaszkodik, s ebben a helyzetében lövés közben is megmarad. Ebből a cél
ból a závárzattok henger alakú előrészének belsejében lapos, csavarmenethez ha
sonló vájatot véstek, amelybe az előretolt zárdugattyú jobbra forgatásakor az elő
részén két megfelelő alakkal bíró vastagítvány beleakaszkodik. Az újítás következ
tében a závárzattok inkább csak a zárdugattyú vezetését végzi, a tok szerkezete
gyengébb.
A csőburkot azért alkalmazták, hogy a katona akkor is megfoghassa a puskát, ha
a belső cső a lövések folyamán felmelegedett, továbbá a belső cső a puskakarikák el
lenére is szabadon terjeszkedhessek, és hogy a fegyver szabatossága a csőnek ily
módon elérhető szabad lengése (kirezgése) folytán nagyobb legyen.
A német források szerint51 a burok előnyei a csőnél: lövés közben a puskacső kiter43 Hadtörténeti Levéltár (a továbbiakban: HL) 4628. doboz Lőíegyvérkészlet 1915-ben: í. hadseregnél 45 525 db
puska; 2. hadseregnél 87 825 db puska; 3. hadseregnél 59 927 db puska; 4. hadseregnél 118 600 db puska; Kövesscsoportnál 39 941 db puska ; német Déli Hadseregnél 43 676 db puska ; Pflanzer-Baltin hadseregcsoportnál 85 309 puska.
44 HL 4628. doboz. 16 512./eln. 14—1914. Ismétlőpuskák kicserélése. A csendőrőrsöket megerősítő népfelkelő le
génység Mannlicher ismétlőpuskáit kicserélik Werndl puskákra (összesen 1942 db-ot).
45 Az osztrák—magyar hadseregben négyféle zsákmányolt orosz fegyvert alkalmaztak: az orosz 1891 M. 7,62 mm-es
Moszin-Nagant ismétlőpuska (ogivál és hegyes csúcsú tölténnyel), az orosz 1891 M. 7,62 mm-es Moszin-Nagant ismétlő
puska (átalakítva 1893 M. 8 mm-es Mannlicher töltényre), az orosz 1891 M. 7,62 mm-es Moszin-Nagant kozák ismétlő
puska (dragonyos), és az orosz 1891 M. 7,62 mm-es Moszin-Nagant kozák ismétlőpuska (átalakítva 1893 M. 8 mm-es
Mannlicher töltényre.
Instruktion über die Einrichtung und Verwendung der russischen Repetiergewebre und der Zugehörigen Munition.
Wien, 1915. 1. o. továbbá HL 3676. doboz. M. kir. honvédelmi miniszter 2063./eln. 4-a 1917. Az újonnan felállítandó
népfelkelő hadtápzászlóalj hadiállománya. Egy zászlóaljban 162 orosz puskát rendszeresítettek, valamint HL 4745.
doboz 13451./eln. 14—1915., 1915. szeptember 22.
Az 1. honvéd pótzászlóaljnál 317 db orosz puska, 317 000 db töltőlécekbe málházott orosz tölténnyel, a 9. honvéd
pótzászlóaljnál 1585 db orosz puska és 158 500 db orosz töltény.
46 Weller, Walther: Das Gewehr 88 und seine Varianten Közli a D. W. J. 1967.11. sz. 878—881. o.
47 H. M. I. P. GY. L. sz. : 1190/pu.
48 H. M. I. P. GY. L. sz. : 1130/pu.
49 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0176/pu.
50 Ennek a karabélynak érdekessége, hogy 3 fegyverhez volt 1 tisztítóvessző rendszeresítve, úgy hogy minden kara
bély a 3 részes tisztítóvessző egy-egy darabjával volt ellátva. Götz, Hans-Dieter : Die deutschen Miiitärgewehre und
Maschinenpistolen 1871—1945. Stuttgart, 1977. 105. o.
51 Götz, H—D.: i. m. 94. o.
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jedése egyenletesebb, a lövés biztosságát kevésbé befolyásolja a cső rezgése, a túlsá
gosan felhevített csővel az emberi kéz nem került közvetlen érintkezésbe, a cső külső
leg teljesen simára gyártható, mivel azon sem irányzéktőke, sem célgömbtőke nincs,
a sima cső a külserüleseknek kevésbé van kitéve. Az 1888 M. puskának azonban volt
néhány jelentős hátránya is: a cső zárszerkezettel történő lezárása tökéletlenre si
került : a zárolófej csak a zárdugattyú hátramozgásában vett részt (forgásában nem),
a megerősítés kevésbé sikerült, a gázok esetleg hátrafelé is kicsaphattak : az ismétlő
szerkezet tölténytáras tüzelésre berendezett, ennek következtében a szekrény alsó
részén vágott nyíláson át por vagy idegen testek is könnyen behatolhattak; a cső
falak — különösen a töltényűr közelében — igen gyengék voltak, s így gyakran cső
repedés fordult elő, végül pedig az acélburok feleslegesen nehezítette a fegyvert.
A hibákat eleinte tökéletesítésekkel próbálták ellensúlyozni, majd 1898-ban rend
szeresítették azt a puskát, amely az idők folyamán hírnévre tett szert.
Míg Európában két ország — Németország és Franciaoiszág versenyzett egymással
a minél jobb fegyver és a kis űrméret kialakításában, addig Olaszországban nagy
űrméretű puskákat használtak.
Az olasz 1870 M. Vetterli puska átalakítását Bertholdo őrnagy vetette fel és
Vitali százados kivitelezte. A puska az 1870/87 M. 52 nevet kapta. Giuseppe Vetterli
tervei alapján 1890-ben átalakították a füst nélküli lőporhoz, igya puskák középágytárasak lettek.53
Európában először Olaszországban, 1891-ben rendszeresítettek 6,5 mm-es űr
méretű puskát. 54 A puskát Paravicino ezredes a pármai lövésziskola parancsnoka
(a kis űrméret, s az ezáltal fokozható ballisztikai tulajdonságok apostola), Salvator
Carcano vezérőrnagy, a torinói fegyvergyár műszaki igazgatója (az 1867 M. gyútűs
puska szerkesztője) és Ferdinánd Mannlicher, a steyri fegyvergyár főmérnöke szer
kesztette.55

Olasz 1891 M. 6,5 mm-es Mannlicher—Carcano

szuronyos

ismétlőkarabély

Az 1891 M. 6,5 mm-es Mannlicher-Carcano puska 56 zárszerkezete központi retesze
léssel ellátott forgódugattyús zár, a reteszelőszemölcsök a zároló elején részarányosán
vannak elhelyezve, a zárfej a zaroloval összefüggő egészet képez. Az ütőszerkezet
a zár felfelé forgatásakor feszül meg.
Újítás a biztosítószerkezet megoldása, ugyanis a puska becsukott zár mellett is
biztosítható, de ebben a helyzetben az ütőrugó megfeszítése a biztosítószárny keze
lése útján is lehetséges. Ekkor ugyanis a biztosító hüvely a zárdugattyúban eltolható,
s foga a zárdugattyú csavarszerűen forduló kivágatában fogódzik.
Az ismétlőpuskához hasonló szerkezeti megoldású az 1891 M. 6,5 mm-es Mannli
cher-Carcano ismétlőkarabély57, amelynek felhajlítható szuronyos változata58 is volt.
52 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0328/pu.
53 Lugs, J-' i- m. 184. o.
54 Merkblätter über eigene und freundländische Hand und Faustfeuerwaffen... i. m. 15. o.
55 Paravicino a cső és a kis űrméret, Mannlicher az ismétlőszerkezet, Carcano a biztosítószerkezet megalkotója.
Butllar-Elberg: Moderne Infanteriewaffen und ihre Munition. Közli a Wehrtechnische Monatshefte, 1937.1. füzet, 32. o.
56 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0216/pu.
57 H. M. I. P. GY. L. sz.: 0214/pu.
58 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0217/pu.

Romániában az 1893 M. 6,5 mm-es Mannlicher középágytáras ismétlőpuskát59
rendszeresítették, társzekrénye 5 töltényre berendezett, zárszerkezete kisebb elté
réssel megegyezik a német 1888 M. puska forgó zárdugattyújával. 60
A francia hadsereg az 1886/93 M. Lebel előágytáras puska mellett 1890-ben közép
ágytáras karabélyt 61 is rendszeresített, 3 töltényes, alul nyitott középágytárral.
Később, 1892-ben, a karabéllyal azonos szerkezetű, szurony felerősítésére alkal
mas kurtály 62 (Mosqueton) is készült. A fegyvert 1902-ben némileg módosították,
majd a 3 töltényes középágy tár meghagyásával készült az 1907/15 M. 8 mm-es
Berthier ismétlőpuska63, amelynek alkatrészei — a középágytól eltekintve — a Lebel
puskáéval megegyeznek. A fegyver a Mannlicher puskához hasonló tölténytárral
tölthető. 64
A francia középágytáras fegyverek csoportját az 1916 M. 8 mm-es Berthier ismét
lőkarabély65 zárja le.
Oroszországban az ismétlőpuskákkal folytatott kísérletek 1883-ban kezdődtek el.
Hosszú kísérletek eredményeként 1891. április 16-án Szergej Ivanovics Moszin szá
zados puskáját fogadták el az orosz hadsereg új rafelf egy vérzésére. Minthogy a puskán
voltak olyan alkatrészek, amelyeket a bizottság tagjai dolgoztak ki, vagy a belga
Nagant eszméi szerint készítettek el (töltőléc), ezért a típus elfogadása után nevét
nem Moszinról kapta, hanem „1891 M. 3 vonalas 66 gyalogsági puska"-ként rend
szeresítették.67

Orosz 1891 M. 7,62 mm-es Moszin—Nagant

ismétlőpuska

Az első, táras, kisméretű típushoz képest, amelyet 1886-ban vezettek be Francia
országban, az orosz hadsereg számára rendszeresített táras puska időben 5 évet késett.
E kor fegyverszerkesztői — és legfőképpen Moszin — érdemeként azonban meg
kell állapítani, hogy munkájuk eredményeként 1891-ben tökéletes puskát sikerült
kidolgozniuk. Oroszországnak ezután nem kellett új, drága átfegyvérzéshez folya
modnia, mint ahogyan ez csaknem valamennyi országban szükségesnek mutatkozott
(Franciaország az 1886 M-t kicserélte 1907 M-ra, Németország az 1888 M-t 1898 M-ra,
Anglia az 1889 M-t 1914 M-ra, Japán az 1888 M-t 1905 M-ra, stb.).
Moszin egészen eredetien oldotta meg a tölténygátlás kérdését : a függőleges közép
ágytárban alkalmazott tölténygátló — kivető beiktatásával. Ez a szerkezet teljesen
kizárta a kettős töltény adogatás lehetőségét. A megoldás felülmúlta a töltésnek és
a kettős adogatás meggátlásának valamennyi 1891-ben ismert módját a középágy
táras, töltőléccel töltött puskák területén. 68 Csak jóval később lettek ismeretesek
50 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0323/pu.
60 Merkblätter üder eigene und freundländische Hand und Faustfeuerwaffen... i. m. 16. o.
«il H. M. I. P. GY. L. sz.: 0329/pu.
62 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0558/pu.
63 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0672/pu., ls 2043/pu.
64 Lorain, Pierre: Un Lebel à charguer ou la famille des armes Berthier. Közli a G. d. a. 1974. 19. sz. 20. o.
65 H. M. I. P. GY. L. sz.: 2047/pu.
66 1 vonal = 2,54 mm
67 Kopenhagen, Wilfried: Vom Dreiliniengewehr zum Karabiner Šimonov. Közli a Visier, 1980.1. sz. 24. o., továbbá
a Das russische Gewehr, System Mossim-Nagant Modell, 91. Közli a Waffen Rewue (a továbbiakban: W. R.) 1971. 2. sz.
209. o.
68 GoroTchoff, Gérard: Le fusil de trois Lignes (7,62 mm) Modele 1891 (1891—1917) Közli a G. d. a. 1982.112. sz. 24. o.

Orosz roham az első világháborúban 1891 M. Moszin—Nagant

pusMIcM

a legegyszerűbb középágytárak, a töltények sakktáblaszerű elhelyezésével és a lép
csős adogatóval, mint pl. az 1898 M. Mauser puskánál.
A Moszin-Nagant fegyverek tökéletesítésének következő szakasza 1908-tól a he
gyes végű lövedékek bevezetése volt.69
A Moszin-Nagant puska zárdugattyúja forgó mozgású, központosán reteszelt.70
A reteszelést a zárófejen levő zárószemölcsök végezték. Az ütőrugó megfeszítése
a zárdugattyú felfelé fordításakor önműködően történt, ekkor a reteszelőszemölcsök
kikapcsolódtak, megtörtént a kireteszelés és egyúttal az ütőszerkezet felhúzása.
A zárdugattyú a hátrahúzáskor a töltények felett halad át, majd a töltésre soron kö
vetkező töltény kissé felemelkedik. A zárdugattyú visszatolásakor a töltényt, maga
előtt tolva, betölti a csőbe, elfordításakor megtörténik a reteszelés, a fegyver tüzelésre
kész.
Az 1891 M. gyalogsági puskákkal teljesen azonos szerkezeti megoldású71, csupán
méreteiben különbözik azoktól az 1891 M. dragonyos puska 72 és az 1910 M. kara
bély.73
A középágytáras fegyverek eddig tárgyalt szerkezeti megoldásától eltérő csoportba
tartozik az 1895 M. 7,62 mm-es Winchester középágytáras puska74, amely szintén az
orosz hadsereg első világháborús fegyverzetét képezte.
A Winchester puska zárdugattyúja téglalap keresztmetszetű, felső felületébe a
hüvelyvonó, alsó felületébe pedig előre és hátra elmozduló hüvelykivető van ágyazva.
Az ütőszeg a szokásos módon, a dugattyú középső furatában helyezkedik el, hátsó vé
ge a dugattyúból kissé kiáll. A dugattyú mozgatása az emelőkarnak kiképzett sá
torvassal történik. Az emelőkar mozgatásakor a zárdugattyú hátrafelé mozog, útjá
ban hátrafeszíti a külső elhelyezésű kakast, egyben a szekrénytárat szabaddá teszi
a töltésre. Az ágyból kiálló szekrénytár 5 töltény befogadására alkalmas, a töltőlécben
lévő töltények a tok felső felületén kiképzett töltővájat segítségével tölthetők a szek
rénybe. A töltényeknek a szekrényből való kiugrását a szekrény rugózó lemezből
készült, befelé hajló ajkai akadályozzák meg. Az emelő visszaforgatásakor a zárdu
gattyú előre mozog, a maga előtt levő töltényt a töltőűrbe tölti. A hátsó helyzetben
rögzített kakas a billentyű hátrahúzásakor csapódik előre és megüti az ütőszeget,
összességében az orosz hadseregben az első világháború folyamán 10 féle rendszerű
fegyver volt rendszeresítve.75
A belga hadsereget az 1889 M. 7,65 mm-es Mauser ismétlőpuskával szerelték fel.
A belga Mauser puska szerkezete hasonló a német 1888 M. ismétlőpuskáéhoz, kiálló
középágytáras szekrénytára van, töltése azonban eltért a németétől, az 5 töltényt nem
tölténytár, hanem töltőszalag fogja egybe.
A francia 1916 M. puska egyszerű szerkezetű, alkatrészeinek száma nem haladja
meg a 40-et, ugyanakkor az 1888 M. német puska 72 az 1886/93 M. Lebel 56 az 1888

69 Die Leistung der russischen Handfeuerwaffen. Közli a Kriegstechnische Zeitschrift (a továbbiakban : K. Z.) Berlin,
1916. 9—10. füzet, 207. o.
70 Merkblätter über eigene und freundländische Hand und Faustfeuerwaffen... i. m. 12—13. o.
71 Oefele: Die Handfeuerwaffen der Kriegführenden Staaten. Közli a Zeitschrift für das gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. (a továbbiakban : Z. S. S.) 1914. november 15-i 22. száma, 279. o.
72 H. M. I. P„GY. L. sz.: 0572/pu,
73 H. M. I. P. GY. L. sz.: 0175/pu.
74 H. M. I. P. GY. L. sz.: 0559/pu.
75 Az orosz hadseregben az 1891 M. 7,62 mm-es Moszin-Nagant ismétlőfegyvereken kívül használták még az : 1872
M. 11 mm-es Berdan—2 egylövetű hátultöltő puskát, a japán 1905 M. 6,5 mm-es Arisaka ismétlőpuskát (635 000 db)
svájci Vetterli ismétlőpuskákat, az amerikai 1895 M. 7,62 mm-es Winchester ismétlőpuskát (657 000 db), a franca,
1886/93 M. 8 mm-es Lebel ismétlőpuskát (86 000 db), az 1874 M. 11 mm-es Gras ismétlőpuskát (450 000 db), az 1878.
M. 11 mm-es Gras-Kropatschek ismétlőpuskát (205 000 db), valamint német és osztrák—magyar hadizsákmány-puskákat. Manikovszkij Alekszej, Alekszejevics : Die Versorgung der russichen Armee mit Waffen und Munition im Welt
kriege I. Moskau—Leningrad, 1930* 20. o.
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M. Mannlicher 69 darabból állt. A Berthier puska zárszerkezetét 8 alkatrész alkotta,
egyetlen csavar nélkül. A katona szerszámok nélkül szétszedhette.76
A Berthier karabélyból 2 különböző minta volt,77 a vérteseknek és a lovasság
többi részének. A két karabély között annyi az eltérés, hogy a vértesek karabély tusájának más alakja és erősebb hajlása volt, s a tusatalpba két bőrlemezt illesztettek.78
1898-ban Németország új középágytáras puskát fogadott el. A 7,9 mm-es űrméretű
Mauser puska79 szerkezetileg eltér az eddig ismertetettektől, a fegyver újszerűen egye
síti azokat a módosításokat, amelyek az egyes puskáknál részben már korábban
megvoltak. A részeredmények elmés együttes alkalmazása a legelterjedtebb fegy
verek sorába emelte a Mauser puskát. Ezt a rendszert más államok is átvették, s
kisebb módosításokkal számos hadseregben rendszeresítették.80

Német 1898 M. 7,9 mm-es Mauser középcigytáras

ismétlőpuska

A puska középágytárában a töltények nem egymás alatt, hanem sakktáblaszerűen
helyezkednek el. Ezzel a megoldással a szekrény mélysége megrövidült, s nem állt ki
a faagyból. A töltények sakktáblaszerű elhelyezkedését az alul zárt szekrénybe rög
zített adogatószerkezet kiképzése teszi lehetővé. Az adogatórugó felső részén lévő
adogatólemez — amelyre a töltények felfekszenek — nem lapos, mint általában a
többi fegyvernél, hanem lépcsőszerűen kiképzett. Ez a felületi kiképzés eredménye
zi, hogy betöltésekor a töltények egymástól kissé oldalt helyezkednek el.81
Mauser az új puskájánál alkalmazta a belga 1889 M. puskánál már használt lapos
töltőszalagot, valamint a német 1888 M. puskánál is rendszeresített perem nélküli
töltényt, amelynek hüvelyénél a hüvelypalásttal egy síkban levő peremet a hüvely
körbefutó hornya képezte. A vasbádogból, vagy rézlemezből készült töltőszalag az
5 töltényt a pereménél fogva tartotta össze.82
A szekrénytár megtöltésekor — a zárdugattyú kihúzása után — töltőszalagot,
mint a Moszin-Nagant puskánál, a tok megfelelő hornyaiba illesztik, majd az 5 töl
tény ujjnyomással a szekrénytárba lenyomható. A töltények szekrényből való ki
ugrását gátlószerkezet akadályozza meg. Az üres töltőszalag a zárdugattyú becsú
szásakor önmagától leesik.83
Az első 1898 M. Mauser puskáknál még nem volt olyan szerkezet amely figyelmez
tette volna a lövőt a tár kiürülésére. Ennek a hiányosságnak a kiküszöbölésére az
adogatólemezt később úgy képezték ki, hogy üres tár esetén a kihúzott zárdugattyú
elé kerüljön. Az 5 töltény kilövése illetve az utolsó töltény kilőtt hüvelyének kivetése
után, a zárdugattyú előretolását a kiálló adogatólemez akadályozta, ezzel jelezve,
hogy a tár kiürült.
A Mauser-zárdugattyú forgó mozgású, az ütőszerkezet megfeszítése a zár fordítása76
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H. M. I. P. GY. L. sz.: 0227/pu.
H. M. I. P. GY. L. sz.: 1198/pu.
Lorain, Pierre: Un Lebel a charguer ou la famille deä armes Berthier. Közli a G. d. a. 1974. 19. sz. 20. o.
Jarret, Burling: Mausers in History. Közli az Army Ordnance. 1930. január—február, 249. o.
H. M I. P. GY. L. sz.: 0326/pu.
Die Handfeuerwaffen der Kriegführenden Staaten. Közli a Z. S. S. 1914. november 15-i 22. száma, 379. o.
Götz, H—D. : i. m. 134. o.
H. M. I. P. GY. L. sz. : 0326/pu.
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Német 1898 M. 7,9 mm-es Mauser ismétlőpuska

zárszerkezetének és irányzékának

részlete

kor történik. Az elvi megoldás hasonló az egylövetű 1871 M. Mauser puska zárszer
kezetéhez, reteszelését azonban három szemölcs végzi, ebből 2 szimmetrikusan a
zárófejen, egy pedig a dugattyú hátsó végén foglal helyet. A zárófej a zárdugattyú
val együtt egy darabból készült. A zár mozgatása a forgó zárdugattyús megoldások
nál szokásos két mozdulattal történt.
A zártok hátsó vége (a töltényhüvelyek megóvására) felül zárt, előtte, a töltő
szalag megtámasztására, mögötte pedig a zároló hátsó szemölcse részére 1—1 vágat
van, a tokban felül a zároló vezetőléce számára horony, balra, a kivető behelyezésére,
kivágat van. A zár kinyitásakor a zártokhoz erősített kivető a baloldali zárószemölcs
hornyába lép, a töltény vonó által vezetett hüvely fenekére üt, mely jobbra kivetődik.
Hüvely szakadás és csappantyúátütés esetére a hátrafelé kiömlő gázok számára a zár
előrészén két gázelvezető nyílást véstek. A töltényvonó a zároló jobboldalán van.
A fegyvert, nem szándékolt elsütés ellen, biztosítószerkezettel szerelték fel.
Az 1898 M. Mauser puskán 1908-tól 1916-ig nem változtattak. 1916-ban a puska
tusán nyílást vágtak.84 E változtatással kettős célt akartak elérni, egyrészt szállítás
nál a fegyverládákban könnyebben lehetett rögzíteni, másrészt a zsebperiszkóp fel
erősítési helyéül szolgált.
1917 elején a kezelés megkönnyítése céljából mind a puskán, mind a karabélyon
az alsóágyon, az irányzék alatt, vájatok készültek.
1915 és 1918 között az 1898 M. puskák némelyikét ráerősíthető rádiumos világító
irányzékkal látták el éjjeli lövés céljaira.85 6 különböző távcsőrögzítő mintát rend
szeresítettek a puskához. A távcsöves puskák zöme 20 töltényt befogadó tárral volt
ellátva.86 Használtak olyan Mauser puskát is, amelynek fatusáját meghosszabbítot
ták, így a cső a mellvédre volt helyezhető, úgy hogy a lövész nem látszott.
A Mauser puskáknak 2 gránátvető változata is volt, amelyek közül az egyik rész
ben tágított csővel bírt, ehhez nyeles gránátokat használtak, a másikhoz szájrészt
(tromblon) lehetett erősíteni, amelyből a lövedék a gránátot kilőtte. 87
1908-ban ismét új Mauser karabélyt rendszeresítettek,88 amely egyesítette a puska
és karabély előnyös tulajdonságait. Valamivel hosszabb volt az 1888 M. puskánál;
a németek „Kar 98"-nak nevezték.89
Érdekes és különleges fegyver volt a német 1918 M. 13 mm-es Mauser tankelhárító
84 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0247/pu.
85 Hadtörténeti Múzeum Műszeranyag Gyűjtemény (a továbbiakban: H. M. M. GY.) L. sz.: 84. 1. 1.
86 Entwurf. Besichtspunkte für die Ausbildung der Reichswehr im Schiessen mit Gewehr, Karabiner, Pistole und
Maschinengewehr. É. n. h. n. 1. o.
.87 Werner EcJcardt—Otto Morawietz: Die Handwaffen des brandemburgisch-preussisch-deutschen Heeres 1640—
1945. Hamburg, 1973. 245. o.
88 Karabiner 98. Berlin, 1912. 7. o.
89 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0907/pu.
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puska, amelyet az angol harckocsik ellen használtak.90 A puska tömege 16,5 kg, löve
dékének tömege 52,5 gr, kezdősebessége 785 m/sec. A lövedék a merőlegestől 30°-ig
volt átütőképes, rézbuiokkal látták el, hogy a puska huzagait kímélje, emellett
ólomburokkal is felszerelték, hogy az, a páncélzatra csapódáskor — mintegy kenő
anyagként — a behatolásnál az ellenállást csökkentse. A lövedék belső magja első
rendű szerszámacélból készült és éles hegyben, csavarodva végződött. Páncélátütő
képessége 20 mm volt.91 1918. szeptember 4-én 4632 db Mauser tankelhárító puska
volt a fronton.92
Az amerikai hadsereg 1903 M. 7,62 mm-es Springfield középágytáras ismétlőpuská
ja 93 az összes fegyvernem részére bevezetett egységes fegyver volt. Az „S" töltényes
középágytár, a Mauser puskához hasonlóan, töltőszalaggal tölthető. Zárszerkezete
nem szimmetrikus reteszelésű, az ütőrugó a zár becsukásakor feszült meg.
Az Egyesült Államokban 1917-ben a brit 1914 M. 7,7 mm-es Lee Enfield No. 3.
Mark I. ismétlőpuskát vették át 1917 M. 7,7 mm-es Enfield középágytáras ismétlő
puska 94 néven.95
Az első világháborúban alkalmazott fegyverek töltényeit vizsgálva a következőket
állapíthatjuk meg.96
A kézi lőfegyvereknél a 8 mm-es űrméretre való áttéréssel egyidőben a töltényeknél
is lényeges változás következett be.
A 8 mm-es űrméretet az új tölténnyel először a francia 1886 M. Lebel puskánál al
kalmazták. Ezt a fegyvert nem a szerkezeti megoldása, hanem újszerű tölténye tette
korszerűbbé a korabeli más puskákkal szemben. A gyalogsági fegyvereknél
ízben ennél alkalmazták a füst nélküli lőport, szakítva az évszázadok óta használt
fekete lőportöltettel.
A régi, fekete lőporral járó füstképződés az ismétlőpuskák gyorsabb tüzelésénél
zavarta a pontos célzást. Szélcsendes időben ki kellett várni, amíg a füst eloszlott és
csak azután lehetett folytatni a tüzelést. Ez a körülmény serkentette a kutatókat arra,
hogy más összetételű lőport készítsenek. Legalkalmasabbnak a nitrocellulóz mutatko
zott. Az új, nitrocellulóz alapú lőport a francia M. Vieille vegyészmérnök alkotta
meg,97 s a ,,B" típusszámmal vezették be a francia hadseregben.
A füst nélküli (gyérfüstű) lőpor katonai célokra történő alkalmazása óriási jelentő
ségű, mivel a nitrocellulóznak nagyobb az energiatartalma, mint a fekete lőporé,
emellett nem rakódik le a csőben, mint a fekete lőpor okozta szennyeződés.
A XIX. század végén a zselatinizáláshoz használt nitroglicerinnel a füst nélküli
lőpor teljesítménye még tovább emelkedett, s ezzel a lövedék kezdősebessége még
tovább fokozódott, a korábbi 430 m/sec-ról 620 m/sec-ra emelkedett.
A XX. század elején a különböző hadseregek gyalogsági fegyverei már kizárólag
90 St. Christophorus. Der Kraftzug im Wirtschaft und Heer. Fachschrift für des gesamte Kraftfahrwesen, Berlin,
1936. 12. sz., 276. o.
91 Vorläufige Anleitung zum Gewehr für Tankbekämpfung (T-Gewehr). H. n. é. n. 5. o.
92 Lachmann, Manfred: Tankgewehr 18. Ursachen der Massenproduktien einer Verlegenheitswaffe. Közli a Visier
1982. 3. sz. 26. o. Lachmann adatai szerint a Mauser gyár 1981 novemberéig 15 800 db Mauser tankpuskát gyártott.
93 Target Range Pocket Book for Use with the Magasin Rifle Model of 1903. cal. 30. Washington, 1917. 3. o.
94 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0706/pu.
95 Lorain, Pierre: Un fusil „Bouche-trou" L, U. S. 11. Közli a G. d. a. 1982. 105. sz. 28. o.
96 A Hadtörténeti Múzeum első világháborús tölténygyűjteménye rendkívül gazdag, az első világháborúban hasz
nált típusokkal szinte kivétel nélkül rendelkezik.
97 A füst nélküli lőport már az 1850-es években ismerték. 1864-ben Eduard Schultze tüzérszázados, majd Német
országban Max Duttenhoífer /1884-ben R. C. P. (Kottweiler Chemisches Pulver) néven állította elő. Vieille új lőporának
gyártása során a gyapotot (pamutot) salétrom és kénsav keverékével kezelték. Ezt nevezték nitrálásnak. Ezután a
masszát forró és hideg vízzel kiöblítették, amelynek hatására pépes, szálas massza keletkezett, a lőgyapot nevű robbanó
anyag. Az így nyert anyagot egynemű, kocsonyás masszává alakították az akohol és éter keveréké-vei történő feloldás
(zselatinizálás) útján. E művelet után a lőpormasszából hosszú szalagot préseltek, majd a levegőn megszárították é.s
feldarabolták, hogy kis lőporkorongokat kapjanak. Müller Hugó: Füst nélkül robbanó lőkészítmények fejlődése és
jövője. Közli a Ludovika Akadémia Közlönyei (a továbbiakban: LAK). Budapest, 1890. 937—948. o.
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füst nélküli lőporú töltényt lőttek. A lőportöltetet 2—3 gr súlyú, tárcsa, szögletes le
mez, vagy csövecske alakúra szabdalt nitrocellulóz lőpor alkotta. 98
A nagyobb teljesítményű lőpor alkalmazása szükségessé tette a lövedék megvál
toztatását is. A huzagok a nagy kezdősebesség miatt a lágy ólomlövedéket nem vezet
ték biztosan, a lövedék keményebb anyagot igényelt, az ólmot keményebb fémköpeny
be kellett burkolni.
Az ólomlövedék a behatoláskor — keményebb tárgyakra csapódva — deformáló
dott, sebességéből sokat veszített. A deformálódás elkerülésére és a behatoló
képesség fokozására fémköpennyel vonták be a magot. Ez a köpeny különböző
anyagból készült: acél, nikkel-acél, rézacél, stb. A burkolatot különböző módon erő
sítették az ólommagra. Az osztrák—magyar hadseregben az ólmot az acélburkolatú
köpenybe sajtolták, s a köpeny fenekét behajtották." Más hadseregekben az ólom
magot kémiai kötés, olvasztás útján a burkolattal egybeforrasztották. A burkolat
további előnye, hogy az ólom a csővel nem érintkezvén, a cső ólmosodása nem for
dulhat elő.
A puskatöltények fejlődésében a következő lépésre 1904-ben került sor. Né
metországban áttértek a könnyebb, hegyes végű „S" (Spitz) Mauser-töltény hasz
nálatára. 100
Hasonlóan a múlt század 50-es éveihez — amikor az simacsövű elöltöltő puska bal
lisztikai teljesítménye jelentősen megjavult Nessler új, félgömb alakú lövedékének
bevezetésével — a XX. század elején a régi, legömbölyített lövedékeket felváltó, új,
hegyes végű lövedék bevezetése is hasonló eredménnyel járt. Mindkét esetben meg
javultak a fegyver ballisztikai tulajdonságai, anélkül, hogy a hadsereg újrafelfegyvezésére hatalmas összegeket kellett volna kiadni.
Az ismétlőfegyverek elért fejlettsége mellett arra törekedtek, hogy a szabad szem
mel való látás határáig, de legalább 1000 m-ig lapos, a terep, illetve irányvonal fölé
alig emelkedő röppályát nyerjenek101, amely röppályán a lövedék minél nagyobb
kezdősebességgel és teljes lőszabatossággal102 haladjon. Ezt a hatást a lőportöltet kér
désének megoldása mellett az űrméret, illetve a lövedékkeresztmetszet kisebbítése, a
lövedék formájának a légellenállást legyőző alakítása és súlykisebbítése által érték el.
11 mm-ről 8, 7, 6, 5, sőt 4 mm-re is leszálltak, de az 5 mm-es volt a legkisebb űrméret,
amelynél pásztázásjavítást értek el.
A kis űrméretű fegyverek harcászati előnye a lapos röppályán kívül az, hogy a hadi
táska-lőszerkiszabat szaporítható. így az olasz és román puskánál a 6,5 mm-es űr
méret melletti kezdősebesség 709 m/sec, illetve 740 m/sec, a haditáska-lőszerkiszabat
140, Romániában 160 töltény. Nagy hátrányuk volt viszont, hogy a sebesülés mértéke
csökkent.103
A kezdősebesség növelését a lövedék tömegének csökkentésével és a töltet tömegé
nek növelésével érték el. A könnyebb lövedék könnyebben mozdult el helyéről és na
gyobb sebességgel hagyta el a fegyvert. Azonban a könnyebb lövedék korábban veszti
el sebességét repülés közben, mint a nehéz, ezt a hátrányt valahogy ki kellett küszö
bölni, ezért a hegyesebb fejrészű lövedék felé fordultak, amely jobban legyőzi a levegő
ellenállását repülés közben.
A kezdősebesség növekedéséből és a kisebb mérvű tömegcsökkenésből a következő
98 Wuich, Nikolas R.—Lankmayr, Ferdinand: Waffenlehre für die k. k. Infanterie—Cadettschulen. Wien, 1889.
39—41. o.
99 Utasítás a 95 mintájú ismétlőpuska berendezésére és használatára nézve. Budapest, 1917. 27. o.
100 Fest szds. : A német 98-as mintájú puska új tölténye. Közli a LAK 1900. 1. sz. 443. o.
101 Lőutasítás, a rnagy. kir. honvéd gyalogság számára. Budapest, 1918. 17—19. o., továbbá Strohoff er Lajos:
Lövészettan. Kolozsvár, 1908. 80—103. o.
102 Lőszabatosság a lövés pontosságát meghatározó fogalom. Kifejezhető a lövéscsoport középső találati pontjának
a cél középpontjához viszonyított helyzetével és a szórás nagyságával. HKL i. m. 221. o.
103 Korzen, Anton—Kühn, Rudolf: Waffenlehre. VII. füzet. Handfeuerwaffen. 1905.16—21. o.
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előnyök származtak: a pásztázó lövés távolsága fekvő katonára — vagyis az olyan
lövés hatásossága, amelynél a lövedék röppályája nem emelkedik magasabbra a ka
tona termetének negyedénél — 300 m-ről, 410 m-re növekedett, a pásztázó tér 2—3szorosára nőtt. A találati kép szintén jelentősen megjavult, az átütőképesség megnöve
kedett valamennyi távolságon, kivéve a legrövidebbet, ahol a lövedék a nagy sebes
ség következtében erősen összenyomódott, elveszítve alakját az eltalált tárggyal való
összeütközés következtében. Az új töltény tömege 14%-kai csökkent.
1904-ben Franciaországban is bevezették a hegyes csúcsú puskalövedékeket. Az
eltérés a német ,,S" lövedéktől annyi volt, hogy a lövedék anyagát megváltoztatták.
Németországban a hegyes csúcsú lövedék ólom volt, acélköpennyel, az új francia
lövedék viszont tömör tombakból (90% réz és 10% cink) készült.104 Körvonala is más
volt, a hegyes fejrészen kívül a hátsó részén is összeszűkült, hogy repülés közben a
levegő áramlása a legkedvezőbb legyen. A tömege szerint a francia lövedék nehezebb
volt a németnél, 12,8 gr, míg a német csak 10 gr, ezért a kezdősebesség is kisebb lett,
700 m/sec. Ez a lövedék, bár kisebb kezdősebességgel repült ki a csőből, mégis jobban
megtartotta a sebességét repülés közben.
Az orosz hadsereg 1908-ban vezette be a hegyes csúcsú lövedéket.105 Néhány eset
ben az orosz katonák fegyverük hatásosságának fokozására a lövedék csúcsát borító
acélburkot bevagdalták, így az, becsapódva, rózsaalakúan szétnyílt és rendkívül
súlyos, erősen vérző sebesüléseket idézett elő.
Ezen új hatás felismerése után az angolok kis űrméretű puskáik hátrányát nagy
kezdősebességű lövedék szerkesztésével akarták pótolni, s az előállítási helyről elneve
zett dumdum lövedékeket készítettek.100 A lövedékek felső részéről az acélköpeny
hiányzott. Felcsapódás alkalmával a puha ólomhegy szétlapult, a lövedék erősen de
formálódott és nagy sebet szakítva sodródott át a lőcsatornán.107
A Rubin-féle lövedék ellentéte volt a dumdumnak. Takarékossági szempontból
csak a lövedék csúcsa volt acélburkolattal ellátva. Ebből az a tulajdonság származott
hogy felcsapódás alkalmával a lövedék burkolatlan hátsó fele az első rész tovahaladásának csökkentése folytán szétlapult, s kalap, vagy gomba alakú formában szétterjed
ve tölcsér alakú csatornát szakított.
E lövedékek borzalmas hatása a közvélemény felzúdulását és a hágai békekonferen
cia azon határozatát eredményezte, hogy a civilizált államoknak olyan lövedékek
alkalmazásától, amelynek köpenye a magot nem borítja, el kell tekinteniük.
A határozat után Anglia törölte felszereléséből a dumdum lövedéket, s a konferen
cia határozatait kijátszva az ún. IV. m. lövedéket gyártotta, amelynek csúcsában
2 mm széles és 8 mm mély furat volt. Ez az üres hegyű lövedék a hágai konferencia
határozatának megfelelt, mert teljesen — furat is — nikkel burkolattal volt bevonva.
A csúcsban lévő levegőréteg a lövedék roncsoló hatását még fokozta, mert a becsa-

104 Csillag Ferenc: A kézi lőfegyverek és a hadművészet Budapest, 1965. 94. o.
105 Zajiic ,Wolfgang: Die Entwicklung der Handfeuerwaffen Kaliber. Közli a D. W. J. 1975. 7. sz. 777—779. o.
106 A dumdum lövedék elnevezését az indiai Calcutta város melletti hasonnevű gyártól nyerte. Az angolok lövedéke
már azáltal dumdum hatású volt, hogy a lövedék súlypontja közel esik a végéhez, vagy ellenállásba ütközve megfordul
és nagy sérüléseket idéz elő. Az angol katonák emellett fegyverük egyik rugójával, amelyet „szivarcsiptetőnek" nevez
tek, a csúcsról a kemény kérget levágták és ezáltal az ólommag elől szabaddá lett. Az összes angol forgópisztoly-lövedék
vége lapos, vagyis dumdum hatású. A franciák az 1898 M. és 1903 M. régebbi lőszereiket alakították át dumdum hatá
súvá. Géppel, vagy kézzel a lövedék hegyét eltávolították és egy 6 mm mély és 5 mm széles üreget fúrtak belé. Az oro
szok különféle szerkezetű dumdum hatású lövedékeket használtak. A lövedék csúcsát lecsípték, letompították, a löve
déket a hüvelybe hegyével befelé helyezték el, az is előfordult, hogy a lövedék a hagyományosnál rövidebb volt, a csúcsa
bevonat nélküli, s belül az üregrészt vazelinnel töltötték ki. A kérgen több nyílást vágtak, ahol a folyékony vazelin,
amikor a lövedék a testbe fúródott, kifröccsent és a sebet még borzalmasabbá tette. Bodó János: Különféle lövedékek
használata és a hadijog. Közli a hadsereg. Arad. 1915. november 10-i 16. száma, 253—254. o.
107 A dumdum lövedékek. Közli a Külügy-hadügy. Budapest, 1914. október 8., 37. sz. 3. o., továbbá Az angol
dumdum lövőszer. Közli a Külügy-hadügy. 1914. november 10., 46. sz. 1. o.
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pódáskor a gyenge köpenyburok beszakadt, s a levegő, összesajtolódván, a lövedéket
úgyszólván szétrobbantotta és egész testrészeket szakított ki.108
Bevágott, burkolatlan csúcsú lövedéket az osztrák—magyar hadseregben is hasz
náltak békelövészeti célokra, az acél hengerburkolatból kilátszó mag 3 részre volt
vágva.109 Kartácstöltényt is alkalmaztak, amelynél a több részből álló ólommag veze
tésre is szolgáló acélpántokkal volt összeabroncsolva. A lövés után az acélpánt szét
szakadt, s az ólomszilánkok kartácsszerűen hatottak. 110
Olaszországnak is volt hasonló kartácstölténye, 9 hengeres alakú töltényből állt,
amelyek a gyenge burkolatba voltak sajtolva.111
Az első világháború kezdetekor a legtöbb hadsereg áttért a hegyes csúcsú lövedék
használatára, a nagyobb államok közül csak az Osztrák-Magyar Monarchia és Olasz
ország maradt kivétel. Az első világháború éveiben a puska tölténye lényegében nem
változott. Azokban az államokban, ahol kevés volt a színesfém, a töltényhüvelyt
sárgaréz helyett vasból kezdték gyártani. 112
A háború végére a központi hatalmakhoz tartozó hadseregekben általánossá vált a
vashüvely használata, illetve az ellőtt hüvelyek újratöltése.113
A németek és olaszok a hüvelyperemet a hüvelyhengerrel egy vonalban gyártották,
s a töltényvonó számára bevágást készítettek. Mivel a töltényvonónak nem volt elég
támaszkodó helye, gyakran megtörtént, hogy a hüvely nem vetődött ki. Ezért mind
a német, mind az olasz lőutasításokba bevetették az ilyen esetekre vonatkozó intéz
kedéseket.
Az osztrák—magyar hadsereg peremes puskatöltényének hüvelyénél ilyen akadá
lyok nem fordultak elő, viszont a perem miatt a csomagolás nehézkes volt.114
A puskatöltények tárázási és töltési módja, valamint számuk is különböző volt,
az egyes tölténytől kezdve a 12 db-ot tartalmazó tárig emelkedett. (Anglia 10, Fran
ciaország 8, Olaszország 6 töltényt töltött a tárba.)
A puskához általában csapó és keretirányzékokat használtak, s egyes országok
Osztrák—Magyar Monarchia, Bulgária, Olaszország az ún. taktikai skálát alkalmaz
ták. Ez azt jelenti, hogy csak annyi irányzékállást rendszeresítettek, amennyi az elő
tér uralására az egyes puskák mélységszórása szerint szükséges. A németek — a töl
tényük nagy lőszabatosságára való tekintettel — irányzékukat 50—50 méteres távol
ságokra osztották be.115
A közepes lövedékek bevezetése után a csőben a huzagok kissé meggömbölyödtek,
mert a régi éles huzagok a köpenyt bevagdalták, ennek következtében a burkolat
a magról levált és szabálytalan röppályák keletkeztek. A huzagok száma a legtöbb
államban 4 lett.116 A gyorstüzelés gyakran annyira felmelegítette a puskacsövet hogy
108 A gyalogsági puskagolyó fejlődése, Közli a Magyar Katonai Közlöny (a továbbiakban: MKK) Budapest, 1909. 9,
sz. 915. o.
109 Hadtörténeti Múzeum Tölténygyűjteménye (a továbbiakban: H. M. T. GY.) L. sz. 78. 455.1.
110 H. M. T. GY. L. sz.: 78. 856.1.
111 H. M. T. GY. L. sz. : 78. 466. 1.
112 HL 4628. doboz 455800. szám/14—1917. 1917. dec. 16. „A 8 mm-es vashüvelyű éles töltények, mint a 93 M.
8 mm-es vashüvelyű éles töltények (8 mm M. 93 scharfe Patronen mit E Hülsen) lesznek rendszeresítve és kiadásuk
egyenlőre a mögöttes országrészekben való felhasználásra elrendeltetik."
113 HL 4628. doboz. 433039 szám/14—1917 Budapest, 1917. november 22. „A harctérről visszaérkezett és újból
helyreállított 93 M. 8 mm-es éles töltények ez idáig nem láttattak el »Rovátkákkal« miért is rendeltetésük csak az ismétlő
puskával való tüzelésre szorítkozott. Az említett mostantól kezdve rovátkával elláttatik, úgy hogy géppuskával való
lövésnél is használható. Tekintettel azonban arra, hogy az újbóli helyreállítás ellenére is ezen lőszernél elcsettenések
előfordulhatnak, ezért csak hátországban lehet használni. Az újbóli helyreállított lőszer tölténydobozai és ládái az aláb
biak szerint jelöltetnek meg: a) rovátkás, újból helyreállított lőszernél: A tölténydoboz fedelén, a címkén, a láda tetején
és a láda homlokfalán: »1917 Wiederhergestellt« felírás; b) nem rovátkás, újból helyreállított lőszernél »Wiederherges
tellt, für MG. nicht verwendbar«".
114 H. M. T. GY. L. sz. 78. 454.1., továbbá utasítás a 95 mintájú ismétlőpuska berendezésére és használatára nézve.
Budapest, 1917.
115 H. M. I. P. GY. L. sz. : 0326/pu.
116 Strohoff er L.: Lövészettan ... i. m. 27. o.
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a célzást megnehezítette. Ez ellen kézóvókat
ás rendszeresítettek.

117

felső ágyat118, sőt acélköpenyt119

Az első világháborús ismétlőpuskák szuronyai a XIX. század második felében
használt szuronyokhoz képest lényegesen nem fejlődtek.120
A rendszeresített szuronyok pengéi két nagy csoportba oszthatók : voltak szögletes
és lapos keresztmetszetűek. A szögletes pengéjű szuronyok 3, vagy 4 sarkosak. A szuronypengék szögletei között hosszanti vajatokat találunk (orosz 1891 M. MoszinNagant döfőszurony121 és francia 1886 M. Lebel döfőszurony)122, amelyeket csator
náknak neveztek és a szurony könnyítésére szolgáltak. A penge iránya és a szurony
hüvely (csöves markolat), vagy a szurony markolata olyan volt, hogy feltűzött szuronynál a penge tengelye kissé a csőtengely irányába mutatott és megegyezett a tusa
nyak közepével. Ezt azért tartották fontosnak, hogy a szuronyütés a penge irányába
hasson. A szurony felerősítése vagy közvetlenül a csőre, vagy az ágyazatgyűrűre tör
tént.
A legtöbb puska szuronyának pengéje lapos, tekintettel arra, hogy a szögletes ke
resztmetszetű szuronyok csak szúrásra alkalmazhatók, viszont a lapos pengéjű szurony
szúrásra és vágásra egyaránt alkalmas. Ennek következtében a lapos pengéjű szurony
fogantyúval van ellátva, amely lehetőséget ad a szuronynak vágóeszközként való
használatára. A szurony fogantyújában pálya van, ennek segítségével a szuronyt rá
húzták a cső végére, vagy pedig a puska alsóágya megfelelő kiszögellésére. A feltűzött
szurony rögzítésére a szurony fogantyúpályájában rugós retesz szolgál.
Az ismétlőpuskák szuronyai — a francia és orosz kivételével — közel hasonlókká
váltak egymáshoz, csupán a méretekben és felerősítésük módjában mutatkozik némi
eltérés.
Altalánossá vált a szuronynak oldalfegyverként való viselése is a korábbi gyalog
sági kard helyett. Erre utal a hosszabb pengéjű szuronynál a kardszurony elnevezés.
Újszerű megoldásokat alkalmaztak a drótvágó szuronynál. A Hadtörténeti Múzeum
gyűjteményében őrzött orosz drótvágó szuronyok két példánya ma már rendkívüli
ritkaságnak számít.123 Használtak drótvágós szuronyt az osztrák—magyar hadse
regben is.124
Az első világháború végén fellépő nagy fegyverhiány miatt a szuronyokat egyszerű
sített kivitelben is gyártották. Ezek a szükségszuronyok gyenge minőségű vasból
készültek és megmunkálásuk csak a legszükségesebb mértékben történt. 125
Az első világháború harcászatában még jelentős szerep jutott a szuronj^oknak. Az
a nézet uralkodott, hogy vele az ellenség ellenállása mindenkor megtörhető.120
Az 1917-ben kiadott szabályzat127 kiemeli a szuronyrohámot : ,,A katona a szu
ronnyal aratja a győzelem babérját, amelyet támadó szellemének és tüzének fölénye
érlelt meg. Az eredményteljes küzdelem feltétele : ügyesség a szálfegyver használatá
ban."

117 Az 1888 M. osztrák—magyar hadipuskának részletes ismertetése. Közli a LAK 1888.11. sz. 852. o.
118 Utasítás a 95. M. ismétlőpuska berendezésére és használatára nézve. Budapest, 1917. 25. o.
119 Korzen, Anton—Kühn, Rudolf: Waffenlehre. Wien, 1904. 118. o.
120 Lugosi J.: Szuronyok Magyarországon a 18. századtól napjainkig. Budapest, é. n. 17. o.
121 Lugosi J. : i. m. 18. o.
122 A francia gyalogsági puska. Közli a LAK 1889. 4. sz. 393. o.
123 H. M. SZ. GY; L. sz.: 82. 39.1.
124 Anleitung über den Zweck und die Verwendung des Drahtzerstörers. Nur für Bajonett M. 95. É. 6. 4. n.
125 Lugosi J.: i. m. 17. o., továbbá HL 4628 doboz 39/eln. 14—1915., 1915. január 3. „Az 1888 M. és 1895 M. puskaszuronyok elfogytával, pótszuronyok rendszeresítendok, amelyek oldalfegyverként nem használhatók, csak a puskára
tűzve. A pótszuronyok a 88/90 M., 90 M., és 95 M. puskáknak megfelelően két mintában élesre fenve, szándékosan csi
szolatlanul homályosan hagyva."
126 Loebell,Egon: Der Nahkampf. Beispiele und Lehren auf Grund der Erfahrungen des Weltkrieges Berlin, 1929.
2. o.
127 Szuronyharc. Budapest, 1917. 7. o.
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FÜGGELÉK

Osztrák—magyar
1888 M. 11 mm-es
Mannlicher
középágytáras
ismétlőpuska

A puska hossza,
szuronnyal (mm)

1514

1514

1550

1526

A puska hossza,
szurony nélkül (mm)

1040

1040

1320

1281

A puska tömege,
szuronnyal (gr)

4020

3700

4890

4770

A puska tömege
szurony nélkül (gr)

3640

2250

4520

4400

A cső hossza (mm)

566

566

806

765

A huzagok száma

4

6

6

4

Az irányzék típusa

keret

keret

csapó

csapó

200—1600
lépés

200—1600
lépés

300—2300
lépés

300—2500
lépés

előágytár 6

előágytár 6

középágytár 6

középágytár 6

Irányzékállás (leg
kisebb—legnagyobb)
A t á r típusa és a
töltények száma (db)

Osztrák—magyar
1874 M. 11 mm-es
Kropatschek
előágytáras
ismétlőpuska

Osztrák—magyar
1886 M. 11 mm-es
Mannlicher
középágytáras
ismétlőpuska

Osztrák—magyar
1871 M. 11 mm-es
Fruhwirth
előágytáras
ismétlőpuska

ISMÉTLŐPUSKÁK T E C H N I K A I ADATAI I.

A töltény hossza (mm)

74

74

74

76

A lövedék tömege (gr)

28

28

28

15,8

436

436

436

620

döfő

döfő

tőr

tőr

A lövedék kezdősebessége
(m/sec)
A szurony típusa

Osztrák—magyar
1895 M. 8 mm-es
Mannlicher középágy
táras ismétlőkarabély

O sz trák— magyar
1895 M. 8 mm-es
Mannlicher középágy
táras ismétlőkarabély

Osztrák—magyar
1890 M. 8 mm-es
Mannlicher középágy
táras ismétlőkarabély

Osztrák—magyar
1888/90 M. és 1890 M.
8 mm-es Mannlicher
középágytáras ismétlő
puska

ISMÉTLŐPUSKÁK T E C H N I K A I ADATAI I I .

A puska hossza,
szuronnyal (mm)

1524

—

—

—

A puska hossza,
szurony nélkül (mm)

1281

1005

1005

1005

A puska tömege,
szuronnyal (gr)

4860

—

—

—

A puska tömege
szurony nélkül (gr)

4490

3290

3060

3130

A cső hossza (mm)

765

498

498

498

A huzagok száma

4

4

4

4

Az irányzék típusa

csapó

csapó

keret

csapó

Irányzékállás (leg
kisebb—legnagyobb)

300—3000
lépés

600—2400
lépés

400—1600
lépés

400—1600
lépés

A t á r típusa és a
töltények száma (db)

középágytár 5

középágytár 5

közópágytár 5

középágytár 5

A töltény hossza (mm)

76

76

76

76

A lövedék tömege (gr)

15,8

15,8

15,8

15,8

A lövedék kezdősebessége
(m/sec)
A szurony típusa

620
tőr

620
tőr
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620

620

tőr

tőr

1518

1820

—

—

A puska hossza,
szurony nélkül (mm)

1272

1307

936

936

A puska tömege
szuronnyal (gr)

3930

4580

—

—

A puska tömege
szurony nélkül (gr)

3650

4181

3084

3084

A cső hossza (mm)

756

800

446

446

4

4

4

4

A huzagok száma
Az irányzék típusa

keret

lépcsőkeret

lépcsőkeret

Francia 1892 M.
8 mm-es Berthier
középágytáras
ismétlőkarabóly

Francia 1886/93 M.
8 mm-es Lebel
előágytáras
ismétlőpuska

A puska hossza,
szuronnyal (mm)

Francia 1890 M.
8 mm-es Berthier
középágytáras
ismétlőkarabély

Osztrák—magyar
1895 M. 8 mm-es
Mannlicher középágy
táras ismétlőpuska

ISMÉTLŐPUSKÁK T E C H N I K A I ADATAI I I I .

lépcsőkeret

Az irányzékállás (leg
kisebb—legnagyo bb)

300—2600
lépés

250—2000
m

200—2000
m

200—2000

A t á r típusa és a
töltények száma (db)

középágy tár 5

előágytár 8

középágytár 3

középágytár 3

ni

A töltény hossza (mm)

76

75

75

75

A lövedék tömege (gr)

15,8

15

15

15

A lövedék kezdősebessége
(m/sec)

620

630

630

630

A szurony típusa

tőr

döfő

—

—
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Német 1898 M 7,9
mm-es Mauser közép
ágytáras ismétlőpuska

Német 1898 M. 7,9
mm-es Mauser közép
ágytáras ismétlőkarabély

A puska hossza
szuronnyal (mm)

1456

—

1750

1479

A puska hossza
szurony nélkül (mm)

1240

955

1250

1110

A puska tömege
szuronnyal (gr)

4200

—

4530

—

A puska tömege
szurony nélkül (gr)

3900

3150

4100

3900

A eső hossza (mm)

740

435

740

600

4

4

4

4

Német 1888 M.
8 mm-es Mauser
középágytáras
ismétlőpuska

Német 1888 M. és
1891 M. 8 mm-es
Mauser középágy táras
ismétlőpuska

ISMÉTLŐPUSKÁK T E C H N I K A I ADATAI IV.

A huzagok száma
Az irányzék típusa

keretcsapó

keretcsapó

negyedelő

íves

Irányzékállás (leg
kisebb—legnagyobb)

250—2050
m

250—1200
m

200—2000
m

—

A t á r típusa és a
töltények száma (db)

középágytár 5

középágytár 5

középágytár 5

középágytár 5

A töltény hossza (mm)

82,5

82,5

—

—

A lövedék tömege (gr)

14,7

14,7

12,8

12,8

A lövedék kezdősebessége
(m/sec)

620

620

760

760

A szurony típusa

tőr

tőr

tőr

tőr
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Francia 1902 M.
8 mm-es Berthier
közópágytáras
ismétlőkarabély

Francia 1907 M.
8 mm-es Berthier
középágytáras
ismétlőpuska

Francia 1907/15 M.
8 mm-es Berthier
középágytáras
ismétlőpuska

Francia 1916 M.
8 mm-es Berthier
középágytáras
ismétlőpuska

ISMÉTLŐPUSKÁK T E C H N I K A I ADATAI V.

1125

1306

1306

1293

A puska tömege
szurony nélkül (gr)

3600

3800

3600

3500

A cső hossza (mm)

663

803

803

772

A puska hossza
szuronnyal (mm)
A puska hossza
szurony nélkül (mm)
A puska tömege
szuronnyal (gr)

A huzagok száma

4

4

4

4

Az irányzék típusa

íves

íves

íves

íves

—

—

—

—

Irányzékállás (leg
kisebb—legnagyobb)
A t á r típusa és a
töltények száma (db)

középágytár 3

középágytár 3

középágytár 5

középágytár 5

A töltény hossza (mm)

75

75

75

75

A lövedék tömege (gr)

15,0

15,0

15,0

15,0

A lövedék kezdősebessége
(m/sec)

630

630

630

630

A szurony típusa

tőr

—

—

—

V

A puska hossza
szuronnyal (mm)

Román 1893 M. 6,5
mm-es Mannlicher
középágytáras
ismétlőpuska

Orosz 1910 M. 7,62
mm-es Moszin-Nagant
ismétlőkarabély

Orosz 1891 M. 7,62
mm-es Moszin-Nagant
középágytáras
ismétlőpuska

Orosz 1891 M. 7,62
mm-es Moszin-Nagant
középágytáras
dragonyos ismétlő
karabély

I S M É T L Ő P U S K Á K T E C H N I K A I ADATAI VI.

—

—

—

1470

1300

1230

1100

1230

—

—

—

—

A puska tömege
szurony nélkül (gr)

4100

3900

3300

4000

A cső hossza (mm)

800

730

505

4

4

4

4

keret

keret

A puska hossza
szurony nélkül (mm)
A puska tömege
szuronnyal (gr)

A huzagok száma
Az irányzék típusa
Irányzék állás (leg
kisebb—legnagyobb)
A t á r típusa és a
töltények száma (db)

keretcsapó

keretcsapó
400—3200
arsin

400—3200
arsin *
középágytár 5

középágytár 5

400—3200
arsin
közópágytár 5

A töltény hossza (mm)

76,5

76,5

76,5

A lövedék tömege (gr)

9,7

9,7

9,7

—
középágytár 5

—
10,33

A lövedék kezdősebessége
(m/sec)

870

870

870

710

A szurony típusa

döfő

döfő

döfő

döfő

•Ai»in=orosz rőf, 0,711 m.
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Olasz 1891 M. 6,5
mm-es MannlicherCarcano szuronyos
ismétlőkarabély

Belga 1890 M. 7,65
mm-es Mauser
kö zépágy táras
ismétlőpuska

Olasz 1891 M. 6,5
mm-es MannlicherCarcano középágytáras
ismétlőkarabély

Olasz 1891 M. 6,5
mm-es MannlicherCarcano középágytáras
ismétlőpuska

ISMÉTLŐPUSKÁK TECHNIKAI ADATAI VII.

A puska hossza
szuronnyal (mm)

1590

—

1255

1479

A puska hossza
szurony nélkül (mm)

1290

915

915

1099

A puska tömege
szuronnyal (gr)

4200

—

—

—

A puska tömege
szurony nélkül (gr)

3800

—

—

3875

A cső hossza (mm)

780

429

429

—

4

4

4

4

A huzagok száma
Az irányzék típusa
A t á r típusa és a
töltények száma (db)

negyedelő

negyedelő

negyedelő

íves csapó

középágytár 6

középágytár 6

középágytár 6

középágytár 6

A töltény hossza (mm)

—

—

—

—

A lövedék tömege (gr)

10,5

10,5

10,5

11,25

A lövedék kezdősebessége
(m/sec)

700

700

700

725

A szurony típusa

tőr

tőr

tőr

tőr

Angol 1903 M. 7,7
mm-es Lee-Enfield
N° 1. Mark III.
középágytáras
ismétlőpuska

Angol 1903 M. 7,7
mm-es Lee-Enfield
N° 3. Mark I.
középágytáras
ismétlőpuska

ISMÉTLŐPUSKÁK T E C H N I K A I ADATAI V I I I .

A puska hossza
szuronnyal (mm)

1567

1600

A puska hossza
szurony nélkül (mm)

1130

1168

A puska tömege
szuronnyal (gr)

4439

4756

A puska tömege
szurony nélkül (gr)

3896

4303

A cső hossza (mm)

640

660

5

5

Az irányzék típusa

—

—

Irányzékállás (legkisebbl—egnagyobb)

—

—

Huzagok száma

A t á r típusa ós a
töltények száma (db)

középágy t á r 10 középágytár 5

A töltény hossza (mm)

77

77

A lövedék tömege (gr)

—

—

746

746

—

—

A lövedék kezdősebessége
(m/sec)
A szurony típusa
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PETNEHÁZY ZALÁN

A MAGYAR HAJÓZÁS ÉS A DUNAI AKNAHARC
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN
A Duna a második világháborúban jó ideig Európa egyik szabadon lélegző tüdő
szárnya volt. így a rajta történő vízi szállítás fenntartásához, illetve annak meggátlásához mindkét hadviselő félnek fontos érdeke fűződött. Ehhez már az utolsó béke
években meg is tették a szükséges előkészületeket.
A németek — mintegy 700 kilométer hosszú Duna-szakaszukkal — helyzeti előny
ben voltak, míg az angol érdekeket két hajózási vállalat — az „Anglo Danubian
Lloyd" (The Blue-River Company Limited, London) es a „Shell Trading" — kép
viselte. Ez utóbbinak a hajóit jórészben Magyarországon építették, érdekeltségük
központja viszont Romániában volt. Francia tulajdonban csak a „Société Navigation
Danubienne" — röviden SND — hajózott.1
1938-ban a magyar folyami erők Vác—Kompkötő-szigeti nagygyakorlatán meg
figyelőként már Erich von Raeder német tengernagy is jelen volt, hogy biztosítsa a
személyes kapcsolatot a fegyvernem és a birodalom hatalmi érdekei között. E cikk
szerzője több ízben is vitte őt hajójával. Értelmes, közvetlen embernek ismerte meg.2
A Dunán az első — 1940-es — háborús esztendőt az angolszászok megélénkülő elő
készületei, s ezzel együtt az európai látóhatár gyors elsötétülése jellemezte. Április
l-jén a románok jelentették, hogy a brailai Watson & Jonell cég 25 fő dunai-kormá
nyost szerződtetett le öt évre, havi 8000 lei fizetéssel.3 Majd megkezdték a hadifon
tosságú nyersanyagok felvásárlását is Romániában és Bulgáriában, hogy ezzel a né
met hadigépezetet létfontosságú alapanyagaitól megfosszák.4
Ugyanezen hónapban a románok az Al-Dunán feltartóztattak egy angol lobogó
alatt haladó hajókaravánt, melynek — mint később kiderült — az volt a rendeltetése^
hogy a Vaskapu csatornát és a zuhatagos szakaszt robbantásokkal és önsüllyesztésekkel eltorlaszolja, s így a román nyersolajnak Németországba szállítását megbénítsa.
1940-től Magyarországon elrendelték a Dunán áthaladó magyar és német hajó
karavánok fegyveres biztosítását. Ez volt az úgynevezett „hajókíséret", melyhez
jórészben a folyami erők tartalékos állományát vették igénybe, kik a gép- és uszály
hajókon határtól határig fegyveres őrszolgálatot teljesítettek.
Ezt követően április és május havában összesen 41 angol és francia gép- és uszály
hajó hagyta el a Dunát és hajózott át Isztambulba. 5 Közülük az utolsó — május 22-én
— a magyar építésű SHELL DANUBE II. volt, melyet — 37 napi várakozás után —
angol személyzettel az egyiptomi Alexandriába vittek tovább. 6
1
2
3
4
5
6

Fába—dr. Weninger: A magyar hajózási vízjogi és folyamrendészeti jogszabályok. Budapest.
A szerző személyes élménye és feljegyzése.
Hajózási Hírlap, 1940. ápr.
Magyar Hajózási Évkönyv, 1941. 127. o.
Hajózási Hírlap, 1940. aug.
Uo.
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A nagy német nyugat-európai támadás megindulásakor a dunai COMOS holland
hajózási vállalat német „védelem" alá helyezte magát, s a hajóit — német érzelmű
személyzete révén — megfelelő előkészítés után Jugoszláviából magyar területre von
tatta át. Menet közben a hajókra a határ átlépésekor felvonták a horogkeresztes lobo
gót, nevüket pedig átfestették. Hollandia kormánya a magyar kormánynál tiltako
zott e kalózkodás ellen.7
A nyár folyamán a Dunán is megindult az üldözöttek menekülése — és menekítése
a magyar kormány tudtával és hozzájárulásával — Európából, nevezetesen Német
országból, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból és Kárpátaljáról. 1939
nyarán a magyar ERZSÉBET KIRÁLYNÉ termesgőzös és a jugoszláv CAR DUSÁN
800 emigránssal hajózott el Budapestről a Duna torkolatához, honnan a NOÉMI
JULIA panamai hajóval utaztak tovább Palesztinába.8 1940-ben utolsó hajóként
a bolgár PENTCHO Pozsonyból indulva haladt át az országon 460 utasával. 9
Szeptember—október havában a Szovjetunió, Románia és Németország kölcsönös
megegyezése alapján Besszarábia és Moldva népi német lakosságát visszatelepítették
a birodalomba. A mintegy 120 000 főt Reni és Kilia kikötőiből bérelt magyar és né
met személy ha j ókkal szállították a Zimony mellett létesített táborokba, s onnan to
vább vasúton a ,,Reich"-be.10
Ez év kevesek előtt ismert epizódja az, hogy a magyar tengerjáró hajók, angol—
francia szolgálatban, e kormányok számára, hadiszállításokat végeztek.
A második világháború kitörésekor — a Duna-tengerjáró hajókon kívül — hat,
szabad hajózást folytató magyar tengeri kereskedelmi hajó volt forgalomban. A had
üzenet után a Magyar Tengerészeti Hivatal hozzájárulásával e hajók közül a CSIKÓS
és a SZENT GELLÉRT a francia Kereskedelmi Tengerészeti Minisztérium tengeri
szállítási igazgatóságának (Directeur des Transports Maritimes Ministère de la Marine
Marchande), míg a CSÁRDA, a KELET, a NYUGAT és a TURUL a brit Hajózási
Minisztérium (Ministry of Shipping) időbérletébe (Time Charter) került. Ezeket a
szerződéseket 1939. november 14-én és 16-án — tehát már a háború kitörése után —
kötötték meg. Franciaországban és Angliában a tárgyalásokon a magyar kormányt
Wulff Olaf ny. vezérfőkapitány, a Magyar Hajózási Szövetség elnöke képviselte.
Ezt követően 1940. január 3-án a Duna-Tengerhajózási Részvénytársaság London
ban csatlakozott a „Black Diamond" néven ismert megállapodáshoz. Ez azt jelentette,
hogy a vállalat saját hatáskörén belül vállalta : német származású, vagy Németország
nak szóló rakományt hajóin nem szállít. így hajói szabad mozgást nyertek a Földközi
tengeren a Levantén, illetve Málta és Egyiptom között. E megállapodást a Brit
Háborús Gazdálkodási Minisztérium ajánlotta a vállalatnak. Az egyezmény megkö
tésére magyar részről Kádár Ferenc hj. tengerészkapitány utazott Budapestről
Londonba.
A két állammal megkötött bérleti szerződések időpontjától kezdve a felsorolt hajók
természetesen a francia, illetve angol hadiutánpótlás szolgálatába állíttattak. Annak
megakadályozása céljából, hogy e magyar tengeri hajókat az arra illetékes magyar
hatóságok rendelkezése alól kivonhassák, 1940. május 6-án a magyar kormány a ma
gyar tengeri kereskedelmi hajókkal való rendelkezés korlátozásáról rendeletet bo
csátott ki. E rendelet szerint magyar kereskedelmi tengeri hajót külföldi államnak,
külföldi állam polgárának, vagy lakosának, külföldön székelő, vagy onnan vezetett
vállalatnak eladni, vagy az arra illetékes magyar hatóságok felügyelete alól kivonni
csak a magyar kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter engedélyével szabad.
7 A szerző személyes élménye és feljegyzése.
8 Hajózási Hírlap, 1940. aug.
9 John Biermann: Odyssey. New York, 1984., valamint a szerző személyes élménye és feljegyzése.
10 Szotyory András MFTR gépüzemvezető naplójából. A szerző tulajdonában.
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A német kormány a magyar külügyminiszternél több ízben is szót emelt az ellen,
hogy a magyar lobogó alatt közlekedő tengeri kereskedelmi hajók a Németországgal
hadiállapotban lévő országok — Anglia és Franciaország — hadiutánpótlásának a
szolgálatában állnak. Ez a helyzet a német nyomás fokozódásával egyre tarthatatla
nabbá vált. Németország Anglia ellen tengerzárat léptetett életbe és meghatározta
azt a zónát, amelyben a semleges hajók ellen is támadást fog intézni, s azokat elsülylyeszti. így került sor az egyik angliai kikötőből az Egyesült Államok felé haladó és a
veszélyeztetett területnek nyilvánított tengerrészen már túljutott, angol bérletben
lévő KELET gőzös 1940. augusztus 19-én 4.15-kor történő megtorpedózására és 14
ágyúlövéssel való elsüllyesztésére.11
E hajó társa, a NYUGAT gőzös, ugyanezen időben a Csendes-óceánon hajózott.
1941 áprilisában a hajót a KÖRTENAER holland torpedó vadász hajó a Timor-tengeren megállította — s bár a hajó magyar, tehát semleges lobogót viselt — Surabaya
kikötőjébe kísérte. Az volt ellene a gyanú, hogy csempészárut szállít. (Valójában
Ausztráliából, Melbourne-ből lisztrakománnyal futott az akkori kínai vörös hadsereg
részére). A hajó az 1942-es japán harci cselekmények kapcsán pusztult el Surabaya
kikötőjében.12
1941. december 15-én az Egyesült Államokban rekedt magyar tengerésztiszteket —
szám szerint hetet — rendőri felügyelet alá helyezték.
Érdekes, hogy közel egy évvel a második világháború kitörése előtt Magyarország
törvénybe iktatta a kereskedelmi hajók ellen fellépő tengeralattjárók magatartásával
kapcsolatos nemzetközi szabályokat, s e tényt közölte az angol kormánnyal is. A KE
LET elsüllyesztésénél közreműködött német tengeralattjáró e nemzetközi egyez
mény második pontját — nevezetesen a személyzetről és a hajótöröttekről való köte
les gondoskodást — teljes egészében megszegte és figyelmen kívül hagyta! 13
Az 1941. év tavaszán Jugoszlávia és a Balkán ellen megindított német hadművele
teknek is voltak dunai vonatkozásai. A Jugoszláv Királyi Duna-Flottilla a Dunát
Bezdánnál, Apatinnál, Opatovácnál, Szalánkeménnél és Zimonynál a Tiszát pedig
három helyen kb. 500 darab 35/R. típusú, cseh gyártmányú Skoda aknával elzárta.
Ezeket a lebegő rendszerű aknákat azonban részint a Duna árhulláma és uszadéka,
részint pedig a magyar aknaszedők megsemmisítették. A megszerzett aknazártervek
és a helyszínen hagyott kitűzőjelek munkájukat jelentősen megkönnyítették. 14
Komolyabb ellenállásra került sor a Vaskapu-csatorna és a Duna úgynevezett
zuhatagos szakszának az elfoglalásakor. A jugoszláv folyami erők már 1941 márciu
sában felkészültek a folyamrész használhatatlanná tételére, nevezetesen az itteni —
sziklába robbantott — hajózócsatornáknak elsüllyesztett hajókkal való eltorlaszo
lására, a hajóforgalom jelzőállomásainak és a vaskapui hajóvontató vasút szétrom
bolására.
Az 1941. április 6--án hajnalban meginduló német támadással egyidőben a jugoszláv
VITÉZ tűzharcra felkészített motoros vontató két cementtel terhelt uszállyal a Vas
kapu csatorna felső bejáratához hajózott, hogy ott vontáját és önmagát elsüllyesztve a
hajóutat eltorlaszolja. A heves német tüzérségi tűzben azonban a hajó vontatókötelei
elszakadtak, s így uszályai a jobb part helyett a bal parthoz sodródtak. Ott időzített
töltetük felrobbant, a hajók elültek. A léket kapott és már alig kormányozható
VITÉZ-t a folyam erős sodra először a jobb parthoz csapta, majd onnan a Vaskapu
csatornán át lesodorta a Kladusnica-szigethez, ahol véglegesen megfeneklett.
Ezzel a vállalkozással egyidőben a németek rohamcsónakokkal átkeltek a folyamon,
11 A Magyar Közlekedési Miniszter 1946/35. 286/11. fö. sz. rendelete; Potzner Frigyeshj. tengerészkapitány mentő
csónak-naplója. Mindkettő a szerző birtokában.
12 Szikra Károly jugoszláv hj. tengerészkapitány szíves közlése.
13 1938. évi X X X I I . te.
14 Hajózási Hírlap, 19 J1. nov.
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heves kézitusában a csatorna jelzőállomását elfoglalták, s anm>,k távíróvezetékét el
vágták. Elkeseredett ellenállás kezdődött, melyben a közeli Sip falu lakossága is részt
vett. A falusiakat a németek, mint partizánokat, a helyszínen felkoncolták.
A jugoszláv partvédő parancsnokság még a hadicselekmények megindulása előtt
úgy rendelkezett, hogy:
„...azon a helyen, ahol az elsüllyesztésnek (VITÉZ motoros és uszályai) meg kell
történnie, fel kell tépni a hajóvontató mozdonyok pályájának sínjeit olyképpen,
hogy a rajta futó mozdonyok a Dunába forduljanak. Három nehéz, hegyi vontató
mozdonyt kell erre a célra felcsatolni és azonnali indulásra kész állapotban tartani.
Ezekkel kell a megadott jelre a csatorna medrébe rohanni..."
A mozdonyok valóban fel voltak fűtve, s azokat a nagyszabályozóra kötött kötéllel
az óvóhelyről bármelyik pillanatban el lehetett indítani. E tervet azonban a németek
túlereje és váratlan lerohanása meghiúsította!
A Vaskaputól függetlenül a jugoszlávok a Juc és a Grebeni csatornákat is el akarták
hajórobbantásokkal zárni.15
A dunai harcok során, április 11-én 15 óra körül, egy német zuhanóbombázó Dunacsébnél a folyamon Belgrád felé menekülő DRÁVA monitort a hajófar jobb oldalán
bombával eltalálta és elsüllyesztette. A monitor viszont lelőtte az őt támadó repülő
gépet. A hajót 1943-ban kiemelték és felvontatták Budapestre. A roncsban megtalált
halott tengerészeket az újpesti katonai temetőben a magyar folyami erők temet
tették el az előírt katonai díszpompával. A monitor újjáépítésére már nem került
sor, mert a folyami erők fegyvernemi parancsnoka, Hardy Kálmán altábornagy ki
jelentette :
,,.. .nem kívánom a német hadigépezetet ezzel a nagy tűzerejű, ütőképes harcegy
séggel erősíteni... " 1 6
A háború befejezte után a DRÁVA testét Üjpesten ismét vízre tették, s 1951-ben
felvontatták az Esztergom feletti Táti-sziget nílllé, ahol kiapasztották és ócskavasnak
szétverték.17
A délvidéki Duna- és csatornahidak megsemmisítését angol robbantókülönítmények
végezték el. Ugyanők és ugyanekkor a Jonell-féle csoport kiegészítésére újabb folya
mi kormányosokat is toboroztak, kiket később dunai aknatevékenységre Angliában
aknadobó pilótákká képeztek ki. Köztük több magyar származású hajósról tudunk.
A Szovjetunió elleni német hadműveletek megindulása lényeges változást hozott
a dunai víziszállítások jellegében. Ezeknek ugyanis ettől kezdve a németek két kö
vetelését kellett kielégíteniök, nevezetesen:
1. az aldunai és fekete-tengeri hadi- és nyersanyagszállítások lebonyolítása oda és
vissza.
2. a megszállt szovjet területek természeti kincseinek és hadi fontosságú anyagai
nak elszállítása víziúton, a vasutak tehermentesítése céljából Ukrajna-Fekete tengerDuna útvonalon. Erre a célra a dunai, s a csatlós államok bevonása val megalapították
a „Transkarpatia Kereskedelmi Társaságot". 18
A szállítások fokozottabb biztosítása érdekében előzetesen 1941 április havában
folytatott német—magyar kereskedemi tárgyalások alkalmával a német kormány kí
vánsága alapján a magyar kormány hozzájárult ahhoz, hogy a Duna-Tengerhajózási
Részvénytársaság két hajóját — a TISZÁT és a KASSÁT — a német hadvezetőségnek
bérbe adja. A szovjet—német hadműveletek megindulása után még további két
hajót — az UNGVÁRT és a KOLOZSVÁRT — adták át a német hadvezetőség bér15
16
17
18

Zeitschrift für Binnenschiffahrt, 1941. jún.
Néhai Zobory István folyamőr mérnökkari őrnagy szíves közlése.
KPM 7740/IV. 29. 22—4/1950. sz. rendelet.
A társaság iratanyaga a szerző birtokában.
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létébe. Az UNGVÁR-nak 1941. november 9-én bekövetkezett elsüllyedése után,
ennek pótlására, a B UDAPEST nevű hajó is a német hadvezetőség bérletébe került.
A vonatkozó bérleti szerződéseknek 1942. március hó 20-án bekövetkező lejárta előtt
a németek részéről felmerült az a kívánság, hogy a DTRT-tel kötött magánjogi szer
ződés helyett — amelyben a háborús kockázatokkal kapcsolatban a bérlő a legtelje
sebb mértékben vállalta a kártérítési kötelezettséget és amely a DTRT-re nézve elő
nyös feltételeket tartalmazott — a magyar kincstár bocsássa a hajókat a közös had
vezetőség céljaira, a német haditengerészet rendelkezésére. A minisztertanács hozzá
járulásával a hajókat ezután a Honvédelmi Minisztérium vette bérbe a DTRT-től és
bocsátotta a német hadvezetőség rendelkezésére. E szerződést egy évre kötötték meg
és azt 1943. március hó 20-án újabb egy évvel meghosszabbították úgy, hogy az volta
képpen 1944 márciusi 20-án elvileg lejárt.
E hajók közül a KOLOZSVÁR nevű hajót 1943. január 22-én Szulina előtt légi
torpedótalálat érte. A hajó fara elpusztult, de a felszínen maradt. Többé hadiszolgálat
ba nem került. Hasonló sors érte a MAGYAR VITÉZ-t és a MAGYAR TENGERÉSZ-t is. Mindkét hajó elsüllyedt.19
E hajók mozgási területe meglehetősen korlátozott volt, s a Fekete-tengernek csak
egy kis részére szorítkozott: Szulina, Constanta, Várna, Herszon, Szevasztopol, az
Azovi-tenger, s a románok által az anyaországokhoz csatolt Transistria fővárosa,
Odessza. A hajókat fölfegyverezték, német tüzérszemélyzetet kaptak, s a legtöbbször
hadianyag-szállításokat végeztek .2o
Tudnunk kell, hogy a szovjet hadsereg visszavonulásakor a Dnyeperen és a Dnyeszteren minden hajót megsemmisített, felrobbantott és elsüllyesztett. Ezekből a néme
tek mintegy 150-et kiemeltek és üzemképessé tettek a herszoni hajógyárakban. Ezen
felül a szükséges szállítások biztosítására a Dunáról is átirányítottak három, illetve
hat deciméter szabad oldalmagassággal tengerképessé tett folyami hajókat. Ezeknek
az úszóegységeknek a zöme Németországból, Romániából, Horvátországból, Hollan
diából, Franciaországból és Görögországból származott. 21
A magyarok — bár részesedést vállaltak a Transkarpatia meglapításában —
mindössze csak három, úgynevezett görög uszályt, az 1010, 1011 és 1012 sorszámút
alakítottak át tengeri hajózásra, a ZAGYVA nevű 350 lóerős csavaros vontatógőzös
sel együtt 1942 novemberében. Később azonban az uszályokat visszarendelték, így
alkalmazásra sem kerültek.22 A ZAGYVA pedig a román átálláskor a bulgáriai Ruszén
rekedt és elsüllyedt. Később a szovjet alakulatok kiemelték, és a szolgálatukba állí
tották, így tehát a fenti hajók közül egyik sem került a Transkarpatiánál alkalma
zásra.23
A Bukarestben székelő Német Dunahajózási Csoport 1942. október 9-i kimutatása
szerint a Dnyeper—Fekete tenger — Duna útvonalú szállítások lebonyolítására a kö
vetkező összteljesítményű hajópark állt a rendelkezésre:
I.

19
20
21
22
23

A Dnyeper—Fekete tenger parthajózási útvonalra:
19 db vontatóhajó, összesen
7150 lóerő
4 db áruszállító motorhajó, összesen
2140 le/14 446 t,
90 db áruszállító uszály, összesen
127 918 t,
18 db tankuszály, összesen
11 938 t hordképességel,

A szerző tulajdonában lé vő jegyzőkönyvmásolatok, ill. összefoglalások.
A szerző korabeli feljegyzése.
Flottenstand der Dnyeper-Kűstenschifíahrt vom 1. X. 1942.
MFTR 1785/hti. 1944. auig. 29. biz. ügyirat.
MFTR 6444/1943/A. I I I . sz. ügydarab.
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II. A dnyeperi folyamhajózásra :
4 db vontatóhajó, összesen
4 db áruszállító hajó, összesen
12 db áruszállító uszály, összesen

1650 lóerő
1120 le/20431
3888 t hordképességel.24

A legérdekesebb esemény volt e dunai víziszállítási folyamatban a tengeralattjárók
átszállítása a Keleti-tengerről a Fekete-tengerre a német haditengerészet részére,
kombinált szárazföldi, vízi, illetve csatorna- és folyami úton. A németek összesen hat
darab II. B. típusú 250 tonnás tengeralattjárót — így az U9, U18, U19, U 20, U 23
és U 24 sorszámút — szállították át a második világháború alatt Európán keresztül
két csoportban 1942. április 18-tól 1943 közepéig a Keleti-tengerről a Fekete-tengerre.
Ezeket az úszóegységeket előzetesen a kiéli arzenálban leszerelték. Gépeiket, akku
mulátoraikat és parancsnoki tornyukat eltávolították. így a hajók súlya kb. 200 ton
nára csökkent. Azután a kiürített testeket a kiéli csatornán átvontatták az Északi-ten
gerre, s az Elbán fel egészen Drezdáig. Innen traueren a Duna melletti Ingolstadtig
utaztak, ahol mellékötött pontonokkal „felkönnyítették" a naszádokat, s leúsztatták
azokat Linzig. Ott a hajógyárban mindent visszaszereltek és most már a saját gépeik
kel végighajózva a Dunán, befutottak a Fekete-tengeri Constantába. Az egész út
tengertől tengerig a hat hajónak hat hónapig tartott. 1944-ben a még megmaradt
tengeralattjárókat, ismét a Dunán át, német területre vontatták vissza.25
E folyami és tengeri víziszállítások biztosításához a német hadvezetőség Werth
vezérkari főnökön keresztül havonta sürgette, hogy a tartalékosokkal együtt össz
létszámban mintegy 20 000 főt kitevő, szakmailag jól kiképzett magyar folyami erők
személyi és technikai állományát bocsássák a rendelkezésükre az Aldunán és a Szov
jetunió folyóin való bevetésre, mert ezt a Birodalom érdeke megköveteli. E kívánságot
Hardy Kálmán altábornagy, a folyami erők fegyvernemi parancsnoka minden alka
lommal visszautasította. így lett ez a fegyvernem az egyetlen, mely az ország törté
nelmi határait a háború alatt el nem hagyta, s a Szovjetunió elleni hadműveletekben
részt nem vett. 26
1943-ban a jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg partizántevékenységét a Dunára is
kiterjesztette, súlyosan veszélyeztetve ezzel a német dunai víziszállítmányok bizton
ságát. A hajóútjelző bójákat elsüllyesztették, megsemmisítették, vagy áthelyeztek;
a jelfényeket kioltották. Kézi- és könnyűfegyverekkel támadásokat intéztek főleg a
gyúlékony és könnyen sebezhető tartályhajók ellen. Kilőtték a kormányosokat és a
hajóparancsnokokat. Éjszaka a magányosan lehorgonyzott hajókat tapadóaknákkal
felrobbantották, vagy egyszerűen a rakományukat zsákmányul ejtették. Ettől kezdve
a németek a hajókat fegyveres kísérettel látták el, s ezek csak biztonságos és védett
helyeken éjszakázhattak. Számukra a Mohács alatti folyamszakasz már partizán
veszélyes víznek számított. 27
A partizánok a Kazán-szorost is el akarták torlaszolni — robbantással — a hajózás
elől. Alagutat fúrtak a hegy alá a sziklába, a töltet elhelyezésére. Tervüket azonban
a németek felfedezték, s így a megvalósításra már nem kerülhetett sor.28
Minderről érdekes leírást ad egy egykori jugoszláv dunai partizán visszaemléke
zése:
„...mint tartalékos jugoszláv királyi korvetthadnagyot 1941 tavaszán a mozgó24 Deutsche Donauschiffartsgruppe. Technische Dienststelle. Schiffe im Dienste der DKS. Bukarest am 9. okt.
1942.
25 Eberhard Rössler: Geschichte des Deutschen Ubootbaus. Der Transport von Ubooten zum Schwarzen Meer, to
vábbá a szerző személyes élménye és feljegyzése.
26 Dr. Hardy Kálmán altábornagy közlése.
27 A szerző visszaemlékezése.
28 Ernst Trost: Die Donau. Wien, é. n.
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sításkor behívtak katonai szolgálatra és a Dunára osztottak be navigálásra. Április
6-án éppen két aknás uszályt vontattam Belgrádnál a Száva torkolatához, amikor a
németek a védtelen várost megbombázták. A harcok befejeződtek, engem pedig le
szereltek.
1943-ban azonban a független Horvátország újból behívott a folyami flottájához
a Szávára, az ott tevékenykedő két öreg monitorra. 1944 július vége felé mint magya
rul és németül jól beszélő fregatthadnagyot — közben ugyanis előléptettek — ki
neveztek a ZAGREB nevű egykori személyhajóra parancsnoknak, melyet közben át
alakítottak angol mágneses aknák elhárítására. így viszonylag kényelmes, emberi
körülmények közé kerültem. Zimony és a Dráva torkolata közti Duna-szakaszon kel
lett dolgoznom.
Kihasználva egy kedvező és kínálkozó alkalmat, a hajót Újvidék közelében — alig
pár száz méterre a német úszóegységektől — a szerémségi parton elsüllyesztettem.
Majd az egész legénységgel, felszereléssel, fegyverrel-lőszerrel és a rádióállomással,
no meg nyolc német hadifogoly matrózzal Titóék vajdasági vezérkaránál a Fruska
Gorában jelentkeztem. így és velem alakult meg az úgynevezett Tengerészeti csapat,
amely a folyam partjáról harcolt a német hajóközlekedés ellen a Dunán. Ennél a
vezérkarnál már ott volt az angol hadsereg egyik összekötőtisztje is, név szerint Keen
őrnagy, aki mikor megérkeztem, gratulált.. .for the splendid work... (azaz magyarul :
a pompás munkáért). 29
Hogy ez a csapat milyen tevékenyen — és eredményesen — működött, azt mi sem
bizonyítja jobban, mint a MFTR KAZÁN nevű vontatógőzös parancsnokának a
jelentése:
„...október hó 11-én reggel 8 órakor vontával a Kóruska pataknál (Szerémség)
erős partizántámadásba kerültünk. A partizánok repeszgránát és kézifegyver tüzelé
sét tűzfegyvereinkkel viszonoztuk. A tűzpárbaj 35 percig tartott, mely idő alatt a gő
zös felépítménye és a hajó teste több 45 mm-es gránát-, valamint számos kézi- és gép
fegyvertalálatot kapott. A hajó parancsnoka megsebesült. A vontatmányon egy né
met katona elesett, négy súlyosan megsebesült..."
„...október 14-én reggel 6 órakor Belgrádba érve, az elaknásítás miatt a Hadi
szigetnél horgonyoztam le. Belgrád és Zimony városok hadifontosságú építményeinek
a felrobbantása közben szovjet repülőgépek támadást intéztek a hajó ellen. Az ellen
ség erőteljes ágyútüze miatt a gőzössel Zimonyba hajóztam át..."
„...október 16-án Nestinnél (Szerémség) újabb partizántámadás érte a hajót.
A partizánok puska- és gépfegyvertüzét a biztosító járműveink ágyú- és géppuska
tűzzel viszonozták. A támadás 45 percig tartott..."
„.. .október 20-án a gőzöst két román vadászgép támadta meg, melyeknek géppuskatüze a gőzösön számos sérülést és sebesülést okozott". 30
A hajók személyzetének és a fontosabb berendezések (kormányállás, gép- és kazán
ház stb.) fokozottabb védelmére elrendelték, hogy ezeket körül kell bástyázni
kaviccsal-homokkal töltött, megfelelő vastagságú és alakú faládákkal, a tartalék
keréklapátokat fel kell tenni a kormányház tetejére, vagy ennek hiányában egysze
rűen homokzsákokból kell golyó- és repeszfogó falat építeni. 31
A támadásba lendülő keleti és nyugati arcvonalakkal együtt a Dunán is megindult
az offenzíva a német hadianyagszállítások teljes megbénítására. 1944 folyamán az
angolok repülőgépekről a Dunába Ómoldova és Pozsony között mintegy 1200 darab
indukciós (mágneses és akusztikus) aknát dobtak. Az erre betanított egykori dunai
29 Szikra Károly jugoszláv hj. tengerészkapitány írásos visszaemlékezése a szerzőnél.
30 Platthy MFTR hajóskapitány 88/1944. sz. jelentése. A szerző birtokában.
31 Rendelkezés a kereskedelmi hajók fokozott védelme céljából. A szerző birtokában.
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vonalkormányosok pontosan tudták, hogy hova, a hírszerzés pedig mindig tudta,
hogy mikor kell az aknazárat telepíteni.32
Ily nagyszámú aknadobással a német hadvezetés nem számolt, s így az elhárításhoz
szükséges eszközök sem állhattak a rendelkezésére. Meglepetésként hatott az is,
hogy ezidáig az aknát, mint defenzív fegyvert ismerték és most mint a legaktívabb,
offenzív fegyver jelentkezett. A bevetett aknáknak sem a szerkezetét, sem pedig az
ellenük való védekezés rendszerét nem ismerte senki. Arról sem a német, sem pedig a
magyar hírszerzés semmifajta tájékoztatást nem adott és nem szerzett be. Élve a vé
letlen adta lehetőséggel, az első aknát a magyar folyami erők műszaki szolgálata sze
relte le, szedte szét és dolgozta ki nagy hirtelenjében az ellene való védekezés első,
primitív megoldását.33
Ezeknek az aknáknak a telepítését az olaszországi Bari és Foggia környékén tele
pült 205. sz. bombázó kötelék hajtotta végre, mely jó részben kétmotoros Wellington
és négymotoros Halifax és Liberator repülőgépekkel volt felszerelve. A zöm Welling
ton típusú gép volt. Az éjszakai vadászkíséretet Mosquito gépek adták. Az ellenőrzést
és felderítést, valamint fényképezést ugyanezek a gépek szolgáltatták, dél-afrikai
személyzettel. Köztük volt Jan Smith, a későbbi dél-afrikai miniszterelnök is.34
A helyzet komolysága és sürgőssége ellenére a magyar hajózási vállalatok eléggé
kétértelműén, s csak késedelemmel reflektáltak. 1944. május 4-én Budapesten a Ma
gyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság részéről feljegyzés készült, mely
ben a következőképpen taglalták és értékelték az akna veszély t :
,,... az importforgalomnak a legnagyobb része Németországból és Szlovákiából
származik, tehát arról a vidékről, mely legalábbis pillanatnyilag akna veszélynek ki
téve nincsen. Míg az importforgalomnak az akna veszélyeztetett — Magyarország
alatti — vizekről érkező része elenyésző hányada az összeforgalomnak. Ezek szerint
kétségen kívül ki lehet mondani, hogy a dunai forgalom ezidőszerint az akna veszé
lyeztetett területeken német érdekekből bonyolódik le. A magyar közgazdasági érdek
alig számottevő..."
,,.. .üzleti szempontból tehát a hajóforgalom fenntartása veszélyes körülmények kö
zött nem indokolt..."
„.. .miután azonban a forgalom fenntartása elsősorban német érdekekből történik,
megvizsgálandó volna, hogy hogyan és milyen mértékben lehetne a vállalatot ért
anyagi károkat a német államra áthárítani..." 35
A magyar kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter pedig tisztes hat heti vára
kozás után kezdett foglalkozni komolyabban ezzel a kérdéssel. 1944. május 17-én
61 208/V számú rendeletében „...ellenséges aknák okozta helyzet és károk megtár
gyalása..." céljából tanácskozást hívott egybe, melyre minden érdekelt felet meg
hívott. A MFTR részéről Roediger Schluga Miklós kereskedelmi igazgató vett részt
az értekezleten.36
Az indukciós akna nem új — második világháborús — fegyver, illetve találmány.
A Royal Navy már az első világháborúban is alkalmazta a belga partok előtti vize
ken. Egy bizonyos Caesar Marshall nevű amerikai állampolgár szabadalmaztatta
1918-ban Angliában. Előtte már más feltalálók is kísérleteztek ezzel a megoldással,
így az elképzelés, illetve megoldás nem volt ismeretlen a „Mine Experimental De-

32 Gerhard von Ledeburg: Die Seemine. 1972. Kiegészítésül: a szerző birtokában lévő egykori aknadobótérképek és
nyilvántartások.
33 Péter Tivadar és Nagy Sándor folyamőr mérnökkari tisztek tevékenysége.
34 Kölked mellett kényszerleszállt aknadobó gép magyar pilótájának elbeszélése.
35 MFTR igazgatósági feljegyzés, 1944. május 4. A szerző birtokában.
36 ZKM 61. 208/V. sz. leirat. 1944. V. 17. Aláírás: Láng, Miticzky. A szerző birtokában.
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partement of H. M. S. VERNON" előtt. (Ez volt az angol Királyi Haditengerészet
aknakísérleti részlegének a neve.)37
A Duna elaknásításának megtervezője és kidolgozója Popper Ottó cseh származású,
egykori cs. és kir. haditengerészeti I. osztályú hajóépítő mérnök volt, ki az első
világháború után országa részéről a Nemzetközi Duna Bizottságnál tevékenykedett.
Egykori bajtársai révén igen jó magyar kapcsolatokkal rendelkezett Budapesten.
Amikor 1940-ben a Nemzetközi Duna Bizottság Belgrádban kimondta saját fel
oszlását, a németek Bécsben egy új bizottságot létesítettek „Beratende Ausschuss
der Donau" néven. Ehhez a testülethez a régi bizottság teljes adminisztratív személy
zetét — az angolok és franciák kivételével — át kívánták venni. Popper Ottó — ki
ekkor a bizottság műszaki osztályán dolgozott — ennek a felszólításnak nem tett ele
get, hanem a magyar származású feleségével és nevelt fiával Belgrádon át Angliába
távozott, magával vive a testület teljes műszaki és folyamhajózái dokumentációját.
Ott azután az Admiralitás számára kidolgozta a Dunának légi úton történő indukciósakna-elaknásítási tervét. 38 Popper a háború után az angliai Milford Ha vénben
telepedett le, s a terveket dolgozószobájának falán tartotta.
E kérdésnek időben sokkal későbbi, de érdekes vetülete az, hogy 1945 után, ami
kor Magyarországon sor került a hajózható vizek aknamentesítésére, az angolok nem
adták ki sem a ledobott aknák számát és helyét, sem pedig az esetleges módszereket
azok veszélytelenítésére.39
A kialakult helyzetet az alábbi kis versike jellemezte a legjobban, melyet egy (fűzfa)poétalelkű ismeretlen aknadobó angol pilóta mázolt rá festékkel egy ledobott
— de a folyam mellé, a partra esett — akna oldalára:
„Mine is not t o run this ship,
The whistle I want [to] blow,
Mine is not t o sayHow far this ship can go,
I a m not allowed t o blow off steam,
Or even ring t h e bell,
B u t let this ship run off t h e track
And see who catches hell..." 4 0

Ezeket az aknákat a felettük elhaladó hajótest remanens mágnesessége, vagy pe
dig csavarj ának-gépének zaja gyújtotta-robbantotta nap és menetszám szerinti vari
ációban — időzítésben és késedelemben — harminc napon belül. Ez utóbbi biztosí
totta azt, hogy az akna mindig a hajó alatt és ne előtte, vagy utána robbanjon.
Az aknatestben elhelyezett indukciós tekercs mérete a következő volt:
Hossza
1900 mm
A vasmag átmérője
24 mm
A tekercs menetszáma
30 000 menet.
A tekercs helyzete az aknának a mederben való fekvésétől függetlenül mindig víz
szintes és folyásirányú volt és így egyformán — és maximálisan — reagált a, felette
elhaladó hajó mágneses mezejére.
Ezen kívül megtévesztésre vegyesen dobtak aknát és kősóbálát is, amivel az elhárí37
38
39
40

His Majesty's Minesweepers. London, 1943.
Dr. Vághó Ferenc MFTE, hajóskapitány visszaemlékezése. Anglia, 1973. Wight-sziget.
A szerző egykori hivatalos ténykedése. 1945.
Kölked mellett kényszerleszállt aknadobó gép kapcsán. A versike magyarul körülbelül így hangzik :
„A kormányt én nem tarthatom,
Nem íújok sípot én,
Nem mondhatom még azt se meg,
Az út véget hol ér,
Nem engedem le én a gőzt,
Nem csengetek, csak épp'
Tudom, ha útjáról letér,
Ki lesz az ördögé..."
— 129 —

tásukra telepített — a helyi viszonyokkal mindenben ismerős és járatos — parti
figyelőszolgálatot olykor teljesen megzavarták. A csobbanasok száma nem egyezett
a felrobbantott aknák számával: az érintett vízfelület gyakorlatilag veszélytelen
volt, de a hajóforgalom számára mégis veszélyesnek kellett nyilvánítani.
Az aknazárakat általában a folyam gázlós és nehezen hajózható, szűk szakaszain
telepítették. Olykor egy-egy értékesebb, vagy felderített nagyobb hajókaraván előtt
és mögött zárták el a Dunát olyan helyen, ahol a parti megközelítés — az át- és kira
kodás — nehézkes, vagy egyáltalán lehetetlen volt.
Az aknák telepítése előtt a kísérő vadászgépek közeitámadásban végiglőtték, vagy
végigbombázták a partot és az oda telepített figyelőállásokat, őket követték az ak
názó gépek, amelyek mintegy 2—300 méter magasságból, bekötött ejtőernyővel, „X' T
alakban dobták le robbanótölteteiket. Az aknát és az ejtőernyőt egy vízben könnyen
olvadó ék kötötte össze. A víz alá süllyedt aknát a vele egybekötött ejtőernyő a víz
sodorirányába húzta, fordította. Az ék elolvadása után az ernyő elúszott, az akna
pedig a helyén maradt.
Ezeket az aknákat csak felrobbantani lehetett, felszedni, hatástalanítani nem.
Ez eleinte meglehetősen kezdetleges eszközökkel történt. Rohamcsónakokkal, hoszszú kenderkötélen fakeretet vontattak, melyekről erősen felmágnesezett acélpálcák
lógtak fésűszerűen a vízbe. Ezzel a szerkezettel a veszélyeztetett vízen le és fel jártak
mindaddig, míg az aknák sorra fel nem robbantak. Az akna hatalmas töltetének rob
banása érdekes módon volt észlelhető a hajóban és a folyam felszínén: hatalmas,
kalapácsszerű ütés a hajótesten, majd felporzott a víz, tompa morajló dörrenés, ma
gasba szökő vízoszlop, amely a partról láthatóan lehúzta a vizet, végül mindez ha. talmas sustorgással összeomlott. A víz felszíne fehérlett a döglött halaktól.
Később az aknák robbantását olyképpen tökéletesítették, hogy fatestű vagy „de
magnetizált" hajókkal megfelelő távolságra erős elektromágnest vontattak a vízen,
melynek a hajóról gerjesztett, megfelelő periódusszámú mágneslökései az akna gyúj
tószerkezetét működésbe hozták és így felrobbantották a töltetet. Az akusztikus
aknák ellen ugyanezek a hajók — legtöbbször az elektromágnessel együtt — úgy
nevezett pörgőbójákat vontattak, melyeknek zaja képes volt az akusztikus akna
gyújtószerkezetét működésbe hozni. Ezek a pörgőbóják úgy működtek, hogy a far
részükre szerelt hajócsavar vontatás közben a víz áramlásától forgásba jött és a bója
üregében lévő súlyos fémgolyókat körbe hajtotta. Ez keltette a robbantáshoz
szükséges hangot.
Repülőgépekre is szereltek gyűrű alakú elektromágneseket a törzs és a szárnyak
alá — angol nevén „wedding ring"-et, azaz jegygyűrűt — az aknák felrobbantására.
Ezek a gépek — általában kettő — a víz felett alacsonyan repülve működésbe hozták
az aknák gyújtószerkezetét. Nemegyszer megesett azonban, hogy az egyik gép — túl
csekély követési távolság esetén — belerepült a másik gép robbantása által feldobott
vízoszlopba és így megsemmisült.
Később a hajókat demagnetizálták. Ez a gyakorlatban úgy történt, hogy a hajó
test mágneses komponenseit bemérték és megfelelő berendezéssel nullára közöm
bösítették. A hajókat általában hathetente újra kellett demagnetizálni. Ennyi idő
alatt ugyanis a vastest a föld mágneses hatása és a gép vibrációja következtében
újra delejeződött. Olykor elég volt egy másik hajóra hosszabb ideig rákötni, s az
egész művelet hatása elenyészett.
A legtökéletesebb megoldásnak a hajónak oly szapora lökésű felmágnesezése bi
zonyult, melyet az aknák jelfogó berendezése, tehetetlenségénél fogva, követni már
nem bírt, tehát így robbanni sem tudott. Ez a berendezés nem állt egyébből, mint
egy hatalmas tekercsrendszerből, amely a hajót a vízvonalával párhuzamosan körül
ölelte. Ebbe vezették bele a szapora áramlökéseket.
A partról is igyekeztek az aknadobásokat meggátolni, vagy legalábbis elhárító
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tűzzel megzavarni. Saját repülőgépeknek tilos volt a folyó felett, azzal egyirányban
repülni. A partról és a hajókról minden ilyen gépre automatikusan tüzet nyitottak.
A parti léggömbgátrendszert csak az év második felében, s csak a folyam egyes sza
kaszain vezették be. 41
Az egyes aknadobásokat központilag — kimutatásban és térképen — nyilvántar
tották. A vízen, s később a parton is bójával, illetve lobogókkal, vagy iránytáblák
kal megjelölték. Az aknadobásokról a hajósokat azonnal tájékoztatták, a legvesze
delmesebb helyeken pedig kalauzoltak.42
Gyakorlati megfigyelés szerint a Közép-Dunán völgymenetben haladó hajónál az
akna a hajó közepe vagy fara alatt robbant; hegymenetben viszont az orr közelében.
Gőzüzemű hajóknál a rombolást még csak fokozta a gőzvezetékek elszakadása ós a
kazánrobbanás.
Aknaveszélyes vizeken közlekedő hajókon a személyzet részére a mentőmellény
viselése kötelező volt. Ezek olyan spanyolgallér-szerű felsőrésszel voltak ellátva,
hogy a fejet ájulás-sebesülés esetén is a víz felszínén tartották. E mentőmellények
felszereléséhez hozzátartozott még egy síp és egy önműködő villanylámpa is, melyek
kel éjjel, sötétben a mentéshez jelezni lehetett. Robbanás esetén a vasfedélzetnek
a sarokra gyakorolt ütésétől sokszor történt gerincsérülés.
Menet közben a személyzetnek tilos volt a hajótestben tartózkodnia. Völgymenet
ben az első részen, hegymenetben pedig a farrészen gyülekeztek. A gépeket felülről
kezelték.43
Az angol haditengerészet a következő típusú indukciós gyújtású, repülőgépről,
telepített aknákat használta a Duna elaknásítására: Mark 1—4. 1000 fontos, Mark 5.
1000 fontos, Mark 6. 2000 fontos, Mark 7. 550 fontos, Mark 8. 500 fontos, Mark 9.
1000 fontos. A Mark 10.-ről nincsenek információk.
41 A szerzőnek, mint egykori aknásztisztnek szakmai ismerete.
42 A szerző birtokában lévő aknanyilvántartások és térképek.
43 A szerzőnek, mint egykori aknásztisztnek szakmai ismerete.
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Az egyes aknák gyújtótípusai: A—H. sorozatú gyújtók mágneses és akusztikus
aknákhoz, K. sorozatú gyújtó mágneses aknákhoz.
Az angolok által használt aknák alakja hengeres volt, felső részén ferdén záródó
lappal. Hosszúk átlagban 2000, átmérőjük pedig 500 mm volt. Az aknák elektromos
gyújtóberendezésének elvi kapcsolási vázlatát a mellékelt rajz adja.44 (131. o.)
A Dunán az első aknadobás 1944. április hó 14—15-re virradó éjszakáján történt
Harta község térségében. Ezen az aknazáron már a következő napon felrobbant
a folyami erők szolgálatában álló magyar BANYFFY MFTR vontatógőzös és a
mindennapos légitámadások elől Pestről 463 gyermeket és anyát menekítő ERZSÉ
BET KIRÁLYNÉ MFTR termesgőzös Kisapostag magasságában. Ez utóbbi hajót
hihetetlen szerencsével az utolsó pillanatban állították meg, rádióparancsra. Amikor
a hajó a parthoz fordult, hogy lehorgonyozzon, a fara mögött történt a robbanás.
A hajó lemezei megnyíltak, belsejét elöntötte a víz, de sikerült még partnak futnia.
Az ijedtségen kívül más baja nem történt senkinek sem!45
Ezeknek az aknáknak a gyújtószerkezete oly tökéletes kivitelezésű volt, hogy egy
1973-ban megtalált példány 30 év után még mindig beindult, csak a telepei voltak
kimerülve.46
A korabeli kapitányi jelentések érdekes leírásokat tartalmaznak a dunai aknaharc
eseményeiről és körülményeiről:
A HARGITA MFTR vontatógőzös jelentése. Titel, 1944. április 22. :
,,...f. hó 10-től 20-ig aknaveszély miatt Zimonynál, a bánáti oldalon álltam kilenc
darab uszállyal. 19-én este parancsot kaptam a német Transportkommandant-tól
a továbbindulásra Újvidékre. E rendelkezés a következő záradékot tartalmazta:
Während der Ausführung dieses Auftrage steht die Bemannung des Schiffes und der
Schleppe unter deutschen Kriegsgesetz! (ezen feladat végrehajtásának az időtar
tamára a hajó és az uszályok személyzete a német hadijognak van alárendelve).
Zimonyban fél nyolcig vártam. Akkor beszállt egy SS altiszt, aki a hajó menetét
irányította. Vontamban három könnyű és kevésbé értékes rakományú szenesuszály
volt, a többit visszahagytam. Az uszályokat egymástól és a gőzöstől 60—80 méter
távolságra kellett felcsatolnom. Kaptunk 50 darab mentőövet. Ezeket a gőzös és az
uszályszemélyzet között szétosztottam. Kérdésemre, hogy mi történjék az uszály
személyzet hozzátartozóival, asszonyokkal, gyerekekkel, kísérőnk azt felelte, hogy
erre nincs utasítása, de a legjobb volna kihajózni őket. Erre azonban már nem volt
idő, de különben az uszályszemélyzet nem is akart ebbe beleegyezni. Ezután azt
a javaslatot tettem, hogy szerezzünk valahol egy nagyobb fadereglyét — tekintve,
hogy mágneses aknákról van szó — és ebbe hajózzuk át az asszonyokat és a gyere
keket. E dereglyét azután a harmadik uszály után hosszúra kötve vontassuk tovább
magunkkal. De sajnos ilyen fadereglyét nem tudtunk hamarjában keríteni. A Tisza
torkolatánál várt bennünket két német aknakutató motoros, de ezek sem tudtak
semmi érdemlegeset mondani..." 47
„MFTR Igazgatóságának: 1944. május 19. Kisapostag-Harta:
...a SZIGLIGET MFTR vontatógőzös május 16-án nyolc óra körül érkezett Kisapostag-Baracs pusztához. Ekkor vontatmányának az első sora alatt akna robbant.
E robbanás következtében a 450 tonna lőszerrel terhelt SBD 150. sz. jugoszláv
uszály — német lobogó alatt — azonnal elsüllyedt. Kevéssel utána a Brailára szóló
44
45
46
47

L. Gerhard von Ledeburg: Die Seemine. H. n. é. n.; továbbá a szerzőnek, mint aknásztisztnek szakmai ismerete;
Hajózási Hírlap, lí)44. jún. Aknanyilvántartás : 30. sorszám.
A szerzőnek, mint. a kitűzőszolgálat vezetőjének élménye.
Mahay MFTR hajóparancsnok 44/1944. sz. jelentése. A szerző birtokában.
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500 tonna szénnel terhelt MFTR 725. sz. uszály merült el. A DGT 9714. sz. gépkocsi
val rakott uszály a robbanástól súlyosan megsérült, de nem süllyedt el, hanem je
lenleg a jobb part mellett áll. A COMOS XVI. tankuszály — fedélzetén ugyancsak
autókkal — annyira megsérült, hogy a hátsó részén lévő raktárak megteltek vízzel.
Az uszály a jobb part mellett, farával elmerülve fekszik.
A rakományokat a Dunaföldváron állomásozó német műszaki SS különítmény ki
mentette és mint német küldeményt azonnal el is szállította.
Hartánál f. hó 14-én a délutáni órákban a KORNEUBURG DGT motoros von
tatóhajó vontájában a 450 tonna lőszerrel rakott J R P 26803 sz. jugoszláv uszály
és az üres DGT 9741. sz. tankuszály futott aknára. Ugyancsak megsérült a 108 ton
na csővel rakott COMOS uszály is. A KORNEUBURG a 26803. sz. uszályt a bal
partra kinyomta. A fenti SS különítmény ebből is kirakta a lőszert. Az üres DGT
uszály teljesen elmerült. A COMOS uszály ugyancsak a balpart mentén van. A csö
vek egy részét a robbanás a vízbe sodorta.
Május hó 16-án 9.50-kor a német Wallner cég KRESCENZ WALLNER nevű mo
toros csavaros hajójának a fara alatt akna robbant. A hajó súlyosan msglékesedett.
A helyszínen lévő KORNEUBURG a motorost ugyancsak a bal part mellé állította.
A hajó hátsó része a víz alatt van.
A roncsok mellett a hajóút szabad. Űj kitűzőjelek kihelyezése szükséges..."48
Összegezve a leírtakat nem érdektelen ismernünk ezen — valamivel több, mint
fél évig tartó — aknaharc eredményeit, illetve annak hatékonyságát.
1944. április hó 15-től ugyanezen év októberéig — tehát a front beérkezéséig —• az
aknákkal veszélyeztetett mintegy 900 kilométer hosszú Duna-szakaszon (Ómoldo vaPozsony) hadicselekmények folytán elsüllyedt összesen 201 hajó, ebből:
aknán
123 hajó
bombatalálattól
35 hajó
önsüllyesztett
43 hajó
Aknarobbanás következtében életét vesztette 174 hajós. Általában hajónként és
robbanásonként egy-négy fő volt az áldozat, többségében a gépszemélyzet. Ember
életben a legsúlyosabb robbanás a Bajor Lloyd REGENSBURG nevű vontatógőzöséé
volt az Ebedi szigetnél, Esztergom felett, ahol a 17 fő személyzetből csak három
maradt életben. A robbanás a hajót kettétörte és a főgőzvezetéket elszakította.
A fenti haj ó veszteségeken túl aknarobbanás következtében még mintegy 200 egyéb
hajó is megrongálódott, de úszóképes maradt. 49 A fenti számokban nem foglaltat
nak benn azok a hajókárok és süllyedések, melyek 1944 októbere és a háború vege
közt keletkeztek.
Ezek az adatok igazolják az angolok (és Popper) elképzeléseinek a helyességét,
aknának, mint támadó fegyvernek az alkalmazását. A Dunán elsüllyesztett
hajóknak több, mint a 75%-a akna-, illetve bombarobbanás következtében pusz
tult el. Átlagban minden negyedik aknára (vagy kősóbálára ?) esett egy elsüllyeszte tt,
vagy megrongált hajó. Ugyanez a szám az elhárítás hiányosságaira is rávilágít!
1944 augusztusában, Bulgária és Románia sikeres kiugrása után, az előretörő szov
jet csapatok szinte napok alatt birtokba vették az Al-Dunát, majd elérték a Tisza
magyarországi szakaszának déli határvonalát. így a német hadvezetőség e térségből
minden hadi és kereskedelmi vízijárművet menekülésszerúen kivonni igyekezett,
vagy a helyszínen felrobbantott.
Augusztus 26-án már az angol és amerikai repülőgépek is támadást intéztek a
48 Dr. Jankó Béla MFTR főtanácsos jelentése. 1944. május 19.
49 A szerző összesítése a birtokában lévő adatok alapján.
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folyam alsó szakaszán utóvédharcokat folytató német ágyúnaszádok ellen — ered
mény nélkül. Később, a zuhatagon való áthaladáskor a flotta vezérhajója, a BECHELAREN ágyúnaszád a bal oldalán elől, vízvonal fölött súlyos tüzérségi találatot
kapott, de üzemképesen úszva maradt és tovább folytatta a harcot.50
1944. szeptember 12-én a HAJDÚ MFTR motoros vontató Prahovónál román
tüzérségi tűzbe került. A hajó parancsnoka, a gépüzemvezető és egy matróz elesett.
A hajó elsüllyedt. A szárazföldön csoportosan visszamenekülő magyar hajósok közül
mintegy 60—70 fő partizánok fogságába került, s csak pár embernek sikerült Belg
rádig elvergődnie.51
Ugyanezen hónap első napjaiban délelőtt 10.15-kor a Belgrádot ért légitámadás
alkalmával a MFTR 651. sz. uszályt is találat érte. Maár János hajóslegény a táma
dás következtében elesett. Az uszály III. számú raktere telitalálatot kapott, de a
benne lévő kokszrakomány felfogta a robbanás hatását. A légnyomás a rakomány jó
részét a Dunába szórta. A repeszek kb. 25 kisebb nagyobb léket hasítottak a hajó
testen. Az uszálykormányos lakása és konyhája kiégett. A támadáskor a személyzet
a partra menekült. Maár a lábán sebesült meg. Borsányi kormányos a sebesültet
a hátára vette és kilométereken át ment vele, míg egy segélyhelyen le tudta adni.
Halálát a légnyomás okozta belső sérülések okozták (egykori jelentésből)52
Tóth Antal folyamőr tiszthelyettes, az újvidéki folyamzárzászlóalj írnoka e nap
ról a következőket jegyezte fel a naplójában:
,,.. .Titel, 1944. október 12-e körül szovjet nyomásra a németek teljesen kiszorultak
a Balkánról, illetve más irányban igyekeztek a német határt elérni. így a hajópark
juk — a Fekete-tengeri és a dunai — lent maradt. Ez a hajópark igyekezett a már
felzárkózott ellenséges vonalon áttörni. Október 12-én este mintha a pokol szabadult
volna rá erre a különben csendes vidékre. Ez a hajópark igyekezett fölfelé! A hajók
összes tűzfegyverei megszólaltak és lőtték a partokat olyannyira, hogy a figyelő
őrseink kénytelenek voltak a Duna partján, a töltés oldalában beásni magukat.
E hajók parancsnokai, úgy látszik, abban a hitben voltak, hogy a Duna mindkét
partja már ellenséges kézen van. Átvonulásuk estétől reggel kilenc óráig tartott..." 53
A visszavonuló németek az általuk felrobbantott magyar hajók parancsnokainak
„igazolást" adtak. Közülök egynek — a DÖMÖS MFTR hajóénak — a szövege:
Kampfkommandant.
Kisköre-Tiszanána

O. U. den. 28. X. 1944.
Bescheinigtmg

Hiermit wird dem Kapitän Ladislaus Karácsonyi bescheinigt, dass seine beiden
Schiffe: Dampfer „DÖMÖS" und das Motorboot „HORTOBÁGY" beide gehörend
der König, ung. Fluss und Seeschiffahrtsgesellschaft Budapest, im Zuge der Kampfmassnahmen auf meinem Befehl an 27. 10.44. 10 Uhr vormittags zwischen Tiszanana
und Kisköre gesprengt wurden.
Stempl.
Unterschrift:
Dienststelle.
Feldpostnummer :
026696.
Major u. Kampfkommandant54
50
51
52
53
54

MFTR 1785/hti. 1944. aug. 29. biz. jelentés. A szerző birtokában.
Fehireáry Árpád MFTR hajósnövendék jelentése. A szerző birtokában.
MFTR belgrádi képviselet 268. sz. jelentése, 1944. szept. 5.
Tóth Antal íoe. írnok tiszthelyettes naplója, a szerző birtokában.
Idézet Karácsonyi László kapitány jelentéséből. (A szerző birtokában.)

— 134 —

Az újvidéki helyzetről az oda forgalomirányítás céljából kiküldött Csikós István
MFTR hajóskapitány október 17-én a következőket jelentette (kivonatosan):
,,...dr. May DGT főtanácsossal a legszorosabb együttműködésben kísérlem meg
az ügyek intézését.
A gőzösök és az uszályok indításánál nagy problémát okoz a személyzethiány, a
szenelésnél pedig a munkáshiány. Az emberek szöknek és menekülnek.
A hatóságok a város kiürítésénél különleges, kivételezett elbánást igényelnek és
ha ezt hajóhiány miatt nem kapják meg, úgy ebben az állami javak elleni tevékeny
séget igyekeznek látni.
Október 2-án a Nemzeti és Szabadkikötő újvidéki kirendeltsége megszüntette a
a működését. 4-én pedig a Fővámhivatal számolt fel.
Október 8-án délelőtt a légiriadó alatt az összes hatóságok kivonultak Újvidékről
és ezzel minden kereskedelmi tevékenység lehetősége megszűnt a városban. Rendőr
ség hiányában a szükséges rakodó és szenelőmunkások nem voltak biztosíthatók.
A Keleti Főiskola, a posta és az ügyészség már saját erővel végezték el a berakodást.
Október 8-án Jávor MFTR felügyelő és Fiedler DGT irodafőnök elhagyták Újvi
déket. Délután a MAV állomás személyzete az utolsó vonattal elhagyta a várost.
Október 9-én 1720-kor megbeszélést tartottunk, amikoris megállapodtunk a viszszavonuló hajók menetrendjében. Két sérült, lőszerrel rakott jugoszláv uszályt a
flottilla ágyútűzzel elsüllyesztett.
Október 10-én a német kikötőparancsnok és May főtanácsos teherautón elhagyták
Újvidéket. Apatinba mentek, de a várost már teljesen kiürítve találták. Innen al
kalmi hajóval Mohácsra hajóztak.
Október 13-án Mohácsról az utolsó vonattal Budapestre indultunk..." 53
1944. október 19/20-án a szovjet csapatok birtokba vették Baja városát, melyet
a folyami erők harc nélkül kiürítettek. Ezzel együtt az előretörő alakulatok a Duna
vonalát itt is elérték. A bajai vasúti és közúti híd még állt, de egy szeptemberi angol
légitámadás súlyosan megrongálta. A híd elleni légitámadás részleteit a BŐS nevű
MFTR motoroshajó parancsnokának — Jankovich kapitánynak — 68/1944. sz.
jelentéséből pontosan ismerjük, ki ekkor a hajóval a híd alatt, a jobb part mellett
mintegy 5—600 méterre horgonyzott. E támadás végrehajtása szinte iskolapéldája
minden más hasonló vállalkozásnak.
A légiriadó 1944 szeptember 21-én 1030-kor kezdődött és 1350-re fejeződött be.
Angol gépek, hét hullámban hajtották végre a vállalkozást, kötelékenként 7—8 egy
séggel. Gépenként általában három nehéz — romboló — bombát dobtak a hídra,
összesen tehát mintegy 150 darabot, viszonylag kis magasságból, melyek a vas
szerkezetet a hasznavehetetlensegig megrongálták. A bombák zuhanása a hajóról
megfigyelhető volt. Nyolc-tíz kilós repeszeik a hajóban is sérüléseket okoztak.
Az egyik 100 méteres mederívét egy bomba átütötte, s robbanásával annyira meg
rongálta a vasszerkezetet, hogy a hidat többé sem vasúti, sem pedig közúti forga
lomra használni nem lehetett. Ezen kívül egy másik robbanás légnyomása az ártéri
áthidalások egyik 50 méteres részét pilléreiről ledobta.
A szovjet csapatok tudtak a németek lent rekedt hajóiról, s azok áthajózását Ba
jánál minden eszközzel meg kívánták akadályozni. így került sor a híd felrobbantá
sára és egy tüzérségi zár létesítésére a hajóállomás környékén. A folyammérnöki
hivatal helyben maradt szakmérnöke a híd alatti nagy vízmélységekre hivatkozva

55 Csikós István MFTR kapitány jelentése. 1944. okt. 17., a szerző birtokában.
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— melyek még a mederbe esett hídroncsok felett is elég lehetőséget biztosítottak
a felettük való áthajózásra — nem javasolta a robbantást 56
A lent rekedt hajók egy részének az áttörését ismét csak a már említett KAZÁN
gőzös parancsnokának a jelentéséből ismerjük :
„.. .október hó 21-én Mohácsra érve tudomásunkra jutott, hogy a szovjet csapatok
Baja városát elfoglalták. Még az nap este a német hadiegységek beérkezésével az ott
lévő hajók parancsnokait értekezletre hívták össze és közölték, hogy az ott lévő
11 gőzös és motoros vontató az uszályokat gépeik teljesítménye szerint arányosan
elosztva vontába veszi és másnap elindulnak, hogy Bajánál áttörjenek.
Ugyanezen hó 24-én este Dunaszekcsőig felhajóztunk, ahonnan éjjel fél egykor
indult el a karaván és 25-én 6 óra 45 perckor érkezett a Sáros partot meghajózva
Baja alá. Hírünk volt a híd felrobbantásáról, de a kedvező vízállás miatt tudtuk,
hogy ez nem fog akadályt képezni a fölötte való áthajózásnak.
A híd alatt és felett szovjet részről erős akna, tüzérségi, nehéz és kézifegyver tűz
ben haladtunk át, amit a német biztosító járművek viszonoztak. Gőzösünk csak
kisebb sérüléseket szenvedett.
Az uszályok személyzete a tűzharctól megfélemlítve csónakon elhagyta a hajóit
úgy, hogy azokat személyzet nélkül kellett tovább vontatni fel egészen Budapestig.
Ezeknek az embereknek a zöme Tolna környéki sváb volt, kik egyszerűen hazamentek a falujukba..." 57
Ezután az áttörés után még több lent rekedt hajó haladt át a bajai záron, de ké
sőbb abbahagyták a kísérletezést, s a hajókat a Bátai sziget mögött és környékén
elsüllyesztették.
A kialakult hadihelyzet további ismertetéséhez magyarázatot kell adnunk a
magyar folyami erők magatartásáról is.
Még szeptember havában Hardy altábornagy a Bácskában állomásozó magyar
kanizsai, titeli, újvidéki és bajai folyamzárzászlóaljaknak — titkos parancsban sze
mélyesen, négyszemközt — elrendelte, hogy a továbbiakban a németekkel minden
nemű kapcsolatot meg kell szakítani, s tőlük többé a hadviselésre vonatkozó paran
csot elfogadni tilos! Állomáshelyeiket hagyják fel és vonuljanak vissza az 1941-33
határok mögé, a Duna jobb partjára, illetve Budapestre. Ezzel a Szeged és Titel
közötti mintegy 120 kilométer hosszú Tisza-szakasz védtelenül, megfigyelés nélküi
maradt, s itt a 46. szovjet hadsereg már október 7—8-án Titelnél, Zsablyánál, Óbecsénél, Zentánál és Magyarkanizsánál átkelt, s megkezdte gyors előrenyomulását a
főváros, illetve a Dunántúl irányába. Kühlwein német tábornok akciója e támadás
elhárítására, vagy akár csak a késleltetésére is már nem volt több, mint elkésett
kapkodás. 58
Inkább érdekesség, hogy az újvidéki folyamzárzászlóalj március 19-i németellenes
helytállása folytán a partizánok magatartása a folyami erőkkel szemben előnyösen
megváltozott. így a későbbi visszavonulásuk is részükről zavartalanul folyt le.
Október 9-én a fővezérség utasítást adott Hardynak, hogy a rendelkezésére álló
összes erőit vesse be a Tisza, illetve a Duna vonalának a védelmére. Ezt a parancsot
azonban Hardy — ismervén a kormányzó kiugrási szándékát (rokona volt), s látván
a további harcok értelmetlen voltát — már nem hajtotta végre. Ezért Szálasi had
bírósága Sopronkőhidán halálra ítélte hazaárulás és az ellenséggel való kollaborálás
címén.
56 Knézy Lászlónak az egykori bajai folyammérnöki hivatal vezetőjének közlése.
57 Platthy MFTK, hajóskapitánynak, a KAZÁN gőzös parancsnokának a jelentéséből. Steinbach János motorgépóz
(Tolna) elbeszélése.
58 Nagy Ernő foe. törzskapitány, II. újvidéki folyamzár zlj. pk. elbeszélése. Tóth Antalívnok tths. naplója, a szerző
birtokában.
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Elgondolkoztató, hogy a Budapest központtal megszervezett október 15-i kiug
rási kísérletet a németek egy akcióval fel tudták számolni, de az ettől majd 300 kilo
méterre eső Hardy-féle bácskai vállalkozás elfojtására már nem futotta erejükből.5*
Az 1944. év végére a Duna magyar szakasza teljes egészében szárazföldi és légi,
majd pedig vízi hadszíntérré változott. 1945 január elején a felkészített M ARCH DGT
motoros áruszállító hajó megkísérelte, hogy a már erősen ködölő és zajló Dunán a
körülzárt Budapestre lőszert és fegyvert jutasson. A Garam torkolatáig eljutott, de
ott a jég zátonyra nyomta és elsüllyesztette.60
Ekkor vált a Balaton is hadszíntérré. Még 1944 novemberében a folyami erők
aknaanyagát — mintegy 250 vízi érintőaknát — hajón Süttőre, onnan pedig gép
kocsin tovább a Balatonra szállították, hol a „Komp I I " hajóról belőlük három ak
namezőt telepítettek a Tihanyi félsziget körül. Mint utólag — az 1945-ös felszedés
kor — kiderült, ezeket az aknákat a telepítést végző folyamőr alakulat szabotáltán,
azaz robbanásképtelen állapotban dobta a vízbe.61
A tavon a magyar folyami erők és a német haditengerészet egymástól függetlenül
egy-egy harci — főleg felderítő — hajócsoportot alakított Balatonfüred és Révfülöp
központtal, ahová a tó egyéb vízijárműveit is összevonták, (kotrókat, uszályokat,
munkagépeket).
1945 március végén, a szovjet hadsereg magyarországi nagy áttörő támadásának
a megindulásakor parancs szerint a tavon minden vízijárművet meg kellett semmisí
teni. De míg a magyar folyami erők a partra futtatott hajókat minimális töltettel
gyakorlatilag csak meglékesítették és belső terüket vízzel elárasztották, addig a
németek a gépeket, gépalapokat szétrombolták és a felépítményeket felgyújtották.
Hasonlóképen jártak a sporthajók még 1944 végén a siófoki kikötőben és a Bajáról
a Sión menekülő vízikaraván a Sió-zsilip alatt. 62
A második világháború befejezésekor Németország amerikai övezetében, neveze
tesen Regensburg, Deggendorf és Passau területén az amerikai hadsereg „Danube
River Field Organization Water Transport Branch Bipartite Controll Office" rész
lege 478 hadizsákmányul ejtett belga, cseh, holland, francia, görög, magyar, olasz,
román és jugoszláv úszóegységet tartott nyilván 228 729 össz-tonnatartalommal,
46 225 lóerővel, 39 066 355 márka összértékben. Ebből magyar tulajdon volt 207
különféle úszó, vontató és szállítóegység 82 129 össz-tonnatartalommal, 27 500 ló
erővel 22 385 500 márka értékben. Ez a legnagyobb tétel a felsorolt kilenc nemzet
közül!63
1945-ben, a harcok megszűntével, az ország területén a folyók és tavak medrében
mintegy 250 darab (a különféle, eléggé megbízhatatlan, korabeli nyilvántartások
egyeztetéséből becsült szám) legkülönfélébb úszóegység, gép és uszályhajó, munka
gép és kikötőponton, kiderített és ismeretlen nemzetiségű elsüllyedt roncs volt. Eb
ből a Dunán 127 volt meghatározott tulajdonú, magyar és külföldi eredetű gép és
uszályhajó.
A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaságnak Vének és Mohács között
59 hajója süllyedt el, alig pár kivétellel kiemelhető, megjavítható és üzembe helyez
hető állapotban.
Egy 1945. április 2-án készült nyilvántartás szerint a Duna Budapest és Mohács
közötti szakaszán mindössze 19 úszóképes úszóegység állt a magyar kormány rendel
kezésére az élet megindításához. Ebből géphajó mindössze kettő, az is üzemképtelen.
59 Az 58. sz. jegyzetben már említett Nagy Ernő törzskapitány elbeszélése szerint.
60 A MARCH DGT motoros parancsnokának elbeszélése.
61 Mosonyi Ferenc aknásztiszt, zártelepítő elbeszélése. A Komp II. sérülési bizonylata. A szerző szedte íel 1945-ben
a zárat. Személyes, hivatalos megállapítás.
62 A szerző személyes helyzetfelmérése 1945-ből.
63 A „Danube River Field Organization" másodpéldányából. A szerző birtokában.
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Az uszályok nagyobb része osztrák, jugoszláv és német, MFTR — tulajdonú mind
össze egy! Az uszályok közül kilenc a bajai nehéz hadihídba volt beépítve.
Ugyanebben az időben a Tiszán 22 elsüllyedt hajót tartottak nyilván, ebből há
rom géphajót. Ezen a folyón ekkor hat hiányosan felszerelt uszály és egy kikötő
ponton volt úgy-ahogy üzemképes, géphajó egy sem.64
1944 őszén a folyami erők, bár kis létszámú, de kiválóan képzett, s Magyarorszá
gon e szakmában egyetlen búvárosztaga, parancsnokának utasítására, visszacsem
pészte és elrejtette a fegyvernem teljes búvárfelszerelését, annak minden tartalék
anyagát, a hajóemelő eszközökkel együtt, majd szerteszóródva, illegalitásban várták
meg a harcok befejeztet. Akkor parancsnokuk hívó szavára, egy emberként fogtak
hozzá az újjáépítéshez. E maroknyi ember kötelességérzetének volt köszönhető,
hogy a hajóroncsok oly rövid idő alatt eltűntek a folyókból és a hidak újjáépítése is
megkezdődhetett .65
S végül a folyami erők egyik utolsó parancsa, amely minden bizonnyal érdemes
arra, hogy szó szerint megörökítsük :
„Magyar Folyamierők Parancsnoksága.
106/1945. szám.
őrnaszád, oszt.
PARANCS
Kapott amerikai és magyar rendelkezések alapján utasítom CZIGLER ARNOLD
kapitányt, hogy addig, míg személyre szóló egyéb parancsot nem kap, beosztási
helyén maradjon (őrnaszád osztály) és ott parancsnokának összes utasításait végre
hajtani köteles abból a célból, hogy a reánk bízott anyag megóvassák, karbantartassék és a kapcsolatos munkák végrehajthatók legyenek. Fegyelmezett, kötelesség
vállaló, önzetlen magatartástól függ, hogy a Németországba (Ausztriába) kihurcolt
és még a kezeink között lévő magyar anyag országunk felépítésére rendelkezésre
álljon.
Kelt Pyrawang, 1945. évi október hó 1-én.
Charles H. Newell
Danube Field Organization.
Water Transport Branch OMGUS68

Trunkwalter vörgy.
a folyamierők parancsnoka

04 A MFTR a KPM a HM, és a BM korabeli felméréseiből. A szerző birtokában.
65 Ugray Károly főmérnök, osztályparancsnok elbeszélése.
66 A parancs másolata a szerző birtokában.

— 138 —

MŰHELY

V E S Z P R É M Y LÁSZLÓ

A KÖVETŐGÉP EGY ELFELEJTETT EMLÍTÉSE A MAGYAR
KRÓNIKÁBAN

A krónikakompozíció 72. fejezetében a következő olvasható:,,... Ungari sceleratissimum Budám
barbatum, omnium malorum intentorem, cuius consilio Petrus Ungariam afflixerat, in frusta
concidentes interfecerunt et duorum filiorum suorum oculos effuderunt. Sebus autem qui oculos
Vazul eruerat, confractis manibus et pedibus peremerunt. Quosdam verő lapidibus obruentes,
alios autem in manganis ferreis vastantes occiderunt"1 Szabó Károly 1867-ben az idézett részletet
a következőképpen fordította: ,,... a magyarok az istentelen szakálas Budát, minden gonoszság
koholój át, kinek tanácsából sanyargatta vala Péter Magyarországot, darabokra vagdalva megölék,
s k é t fia szemeit kiszúrák; Sebösnek pedig, aki Vazul szemeit kiszúrta vala, kezét lábát össze
törték, s úgy veszték el; némelyeket kövekkel verték agyon, másokat fegyverrel pusztítva öldököltek
Ze."2
Az idézet szövegből minket az „in manganis ferreis" fordítása és értelmezése érdekel, mivel ezt
a részletet korábban véleményünk szerint nem fordították jelentésének megfelelően. Erdélyi Lász
ló fordításában (1943) 3 „némelyeket kövekkel borítottak el, másokat vas hengerekkel összezúzva
öltek m e g " ; Geréb László (1959)4 krónika-fordítása szerint „némelyeket megköveztek, másokat
vasrudakkal törtek össze". H o r v á t h János Thuróczy-fordításában (1978) 5 is elődeit követi:
„Egyeseket megköveztek, másokat vascsépekkel törtek össze"; s a hagyományosnak tekinthető
fordításban sem Bollók János (1984, „vasmángorlókkal agyonverve") 6 , sem Bellus Ibolya (1986,
„Egyeseket megköveztek, másokat vasrudakkal sújtottak halálra") nem talál kivetni valót.
A fordítások történetéhez tartozik, hogy a krónikahely, a Thuróczy-krónikára történő hivatko
zással, szerepel Du Cange nagyszótárában (1883—87) 7 , majd azonos jelentésben Bartal Antalnak
a magyarországi latinság szótárában is (1901) 8 . Ez utóbbiból idézzük a manganum szó értelmezé
sét: „bellica machina, tormentum, hajító gép, olaszul mangano, németül Schleudermaschine".
E g y fordításban megmutatkozó bizonytalanságnak mindig tartalmi okai vannak. Rövid átte
kintésünkben t e h á t a következő kérdésre kell választ találnunk: — ismerték-e a manganum típusú
vetőgépet a X I . század első felében; — összeegyeztethető-e a fa vetőgépekkel a „ v a s " jelző; — a
szó későbbi jelentósbővülése használható-e a fordításokban; — hogyan illeszkedik a manganum
a krónika szövegkörnyezetébe.
Térjünk rá a kronológiai kérdésekre! A szakirodalom ugyan nem teljesen egységes, mégis —
elsősorban a kiváló finn tudós, Kalervo Huuri kutatási nyomán — elfogadhatjuk, hogy a torziós
technikájú, hellenisztikus-római vetőgépek a bizánci és arab seregekben folyamatosan haszná1 Scriptores rerum Hungaricarum... (Ed. E. Szentpétery.) Vol. 1. Bp., 1937. 324—325. o. Ezzel megegyező al egújabb Thuróczy-kiadás: Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. I. Textus. (Ed. E. Galántai—J. Kristó) Bp.,
1985.
2 Marci Chronica de gestís Hungarorum ab origine ad annum MCCCIII. producta. (Bee. F. Toldy, versionem Hungaricam adiecit C. Szabó) Pest, 1867. 44. o.
3 Krónikáink magyarul. (Ford. Erdélyi L.) Szeged, 1943. 153. o. Kézai fordításában pedig így ír: „másokat pedig
vasmángorlókkal összetörtek'' Uo. 92. o.
4 Képes Krónika. Bp., 1959.
5 Thuróczy János: A magyarok krónikája. Bp., 1978. 115. o.
6 Képes Krónika. Bp., 1986. (Pro Memória) 97. o., A magvar középkor irodalma. Bp., 1984. (Magyar remekírók)
213., 143. o. (Kézai)
7 Glossarium Mediae et Iníimae Latinitatis. Niort, 1883—87.
8 Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis Regni Hungáriáé. Lipcse—Bp., 1901. 405. o. Itt utalunk a kifejezés
görög nyelvi előfordulásaira: Larnpe, G. W. H.: A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961. 818. o. Számos előfordulása
a harmadik és nyolcadik század között. Ritkán egyszerűen emelőgép értelemben.
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l a t b a n m a r a d t a k . 9 í g y ezek a t e r ü l e t e k j e l e n t e t t é k a z t a f o r r á s t , a h o n n a n i s m e r e t ü k v i s s z a s z i v á 
r o g h a t o t t N y u g a t - E u r ó p á b a . Bizáncban — m i n t ezt számos fennmaradt kézirat bizonyítja — a
k é s ő r ó m a i h a d i - , h a d i t e c h n i k a i k é z i r a t o k m á s o l á s a s e m e n g e d t e , h o g y a z o s t r o m g é p e k i s m e r e t e el
h o m á l y o s u l j o n . M i n d e r r e s z á m o s b i z o n y í t é k f e l s o r a k o z t a t h a t ó , m i n d e n e k e l ő t t A d a B r u h n Hoffm e y e r m u n k á j a alapján.10 Érdekes részleteket t a l á l h a t u n k Prokopiosz Belisar h a d j á r a t á t tárgyaló
l e í r á s á b a n , m i k é n t a K o n s t a n t i n á p o l y a v a r o s t r o m á r ó l (626) t u d ó s í t ó „ C h r o n i c o n P a s c h a l e " is
megnevezi őket (manganika, tetrarea). Bölcs Leó ,,Taktiká"-jában a hadigépeket általában a m a n g a n i k a n é v e n ismeri, m e g k ü l ö n b ö z t e t v e k ö z ö t t ü k a kisebb a l a k a t i o n - t , és a n a g y o b b t e t r a r e a - t . 1 1
Az arabok Észak-Afrikán keresztül ezekkel a hadieszközökkel pireneusi hódoltságuk határáig
j u t o t t a k el, h a s z n á l a t u k r ó l t u d o m á s u n k v a n p l . T o l e d o 7 6 1 . é v i , v a g y N a r b o n n e 7 9 2 . é v i o s t r o m a 
k o r . Valószínű, h o g y a vikingek pireneusi-félszigeti t á m a d á s a i k során i s m e r k e d t e k m e g ezekkel
az eszközökkel, mindenesetre Párizs 885—886. évi ostromakor m á r b e v e t e t t é k őket.12 Erről Abbo
de Saint-Germain 890-ben így í r t : „ ö s s z e e r ő s í t e t t e k egyenlő hosszúságú, k e t t ő s gerendákat,
a m i t közmegegyezéssel m a n g a n a n a k neveztek, s amivel h a t a l m a s sziklákat v e t e t t e k ki."13
A v e t ő g é p e k e t a legkülönbözőbb elnevezéssel illették, l a t i n , görög és a r a b eredetűekkel egy
a r á n t . E g y i k t í p u s n a k a t r a b u t i u m (trébuchet) t e k i n t h e t ő , mire a rögzített ellensúly a jellemző,
m í g a vetőgépek másik t í p u s á t alkotja a m a n g a n u m , mozgó ellensúllyal. E z u t ó b b i a k m é r e t ü k és
horderejűk szerint oszlanak n a g y o b b a k r a (tetrarea v a g y petrarea) és kisebbekre (alakation).
A m a n g a n a t í p u s a z o n o s í t h a t ó a r ó m a i a k o n a g e r ( v a d s z a m á r ) e l n e v e z é s ű g é p é v e l é s a biffa-val.
E m e g k ü l ö n b ö z t e t é s m é g a X I I I . s z á z a d v é g é n is i s m e r ő s v o l t A e g i d i u s R o m a n u s n a k , a m i n t a z t
„ D e r e g i m i n e p r i n c i p u m " c. m ű v é b e n m e g is ö r ö k í t e t t e . 1 4 ö n á l l ó h a s z n á l a t e s e t é n a m a n g a n a a
k i s e b b g é p e t j e l ö l t e . E r r e T y r o s i V i l m o s h o z fel b i z o n y í t ó k o t , a m i k o r „ H i s t ó r i á é r e r u m t r a n s m a r i n a r u m " c. k ö n y v é b e n í g y í r 1 5 : „ M á s o k k i s e b b g é p e k b ő l l ő t t e k k i a p r ó b b k ö v e k e t , a m e l y e k e t
m a n g a n a n a k n e v e z n e k . " H a s o n l ó é r t e l e m b e n í r G u i l l a u m e l e B r e t o n is „ P h i l i p p i a d e " c. m u n k á 
jában.16
A m a n g a n u m szó m e g l e p ő m ó d o n n e m k e r ü l t b e Sevillai I z i d o r e n c i k l o p é d i k u s m ű v é b e , 1 7
m e g t a l á l h a t ó a z o n b a n a X I . s z á z a d b a n ólt l o m b a r d i a i lexikográfus, P a p i a s szójegyzókében.13
V é g ü l l e g y e n elég a szó i s m e r t e b b e l ő f o r d u l á s a i k ö z ü l F r e i s i n g i O t t ó 1 9 é s G i s l e b e r t k r ó n i k á i r a u t a l 
n i . A m a g y a r k r ó n i k á b a n e z e n a z e m l í t é s e n k í v ü l n e m f o r d u l elő, a 89. fejezet m á r „ m a c h i n a e
bellicae" néven emlegeti őket.
P r o b l é m á t j e l e n t h e t a „ f e r r e u s " j e l z ő f o r d í t á s a . A v e t ő g é p e k e t t u d n i i l l i k s z i n t e t e l j e s e n fából
k é s z í t e t t é k ; a z e z e k e t t ö b b n y i r e a h e l y s z í n e n összeállító „ i n g e n i a r i u s " m e s t e r e k e t n e m e g y s z e r
á c s n a k (carpentarii) nevezték.20 A m m i a n u s Marcellinus r ó m a i t ö r t é n e t i m u n k á j á b a n szerencsére
m e g ö r ö k í t e t t e a z o n a g e r (scorpio) t í p u s ú v e t ő g é p f e l é p í t é s é t , a m i a s z a k i r o d a l o m f e l t é t e l e z é s e sze
r i n t azonos a középkori m a n g a n u m ó v a l . K é t összefüggésben említ v a s a l k a t r é s z e k e t : a szerkezet
t e t e j é n v a s h o r g o k t a l á l h a t ó k ( s u m m i t a t i q u e eius u n c i ferrei c o p u l a n t u r ) , a m e l y e n e g y k e n d e r v a g y
v a s h u r o k f ü g g (e q u i b u s p e n d e t s t u p p e a v e i f e r r e a f u n d a , 2 3 . k ö n y v 4 , 5 é s 1 9 . k ö n y v 7,7). P a r s
9 K. Huuri: Geschichte des mittelalterlichen Geschützwesens aus orientalischen Quellen. Helsinki, 1941. Különösen
54—64., 79—93., 212—216. o. Már előtte ebben az értelemben írt: Max Jahns (Geschichte der Kriegswissenschaften
vornehmlich in Deutschland. Bd. 1. München—Leipzig, 1889), vagy Gustav Köhler (Die Entwicklung des Kriegswesens
und Kriegführung in der Bitterzeit, Bd. I I I / l . Breslau, 1887). Különösen: 148—167. o. Az ellentétes véleményt kép
viseli Rudolf Schneider (Die Geschütze des Mittelalters. I n : Zeitschrift für historische Waffenkunde, 5 [1909—11] 231—
236. o.), felújítva a I I I . Napóleon által képviselt álláspontját (Études sur le passé et l'avenir de l'Artillerie. Liège,
1847.) j ó összefoglalása a témának a Pauly—Wissowa-féle enciklopédiában az onager-cfmszó, 399—402. o.
10 Hoffmeyer, A. B.: Military Equipment in the Byzantine Manuscript of Scylitzes in Biblioteca National in Madrid.
I n : Gladius, 5(1966) 125—136. o.
11 Uo. 133. o.
12 Uo. 135—36. o.
13 Meyrick, S. R-: A Critical Inquiry into Ancient Armour, As it Existed in Europe, but Particularly in England
from the Norman Conquest to the Reign of King Charles I I . with a Glossary of Military Terms of the Middle Age.
London, 1842.1. k. 75. o.: Abbo: ,,Conflciunt longis aeque lignis geminatis, Mangana quae proprio vulgi libitu vocitantur, Saxa quibus iaciunt ingentia."
14 Hoffmeyer: i. m. 130. o.; Fino, J.—F.: Machines de jet médiévales. I n : Gladius, 10(1972) 25—43. o.; Gohlke, W.:
Das Geschützwesen des Altertums und des Mittelalters. I n : Zeitschrift für historische Waffenkunde, 5(1909—1911),
197—99., 291—95. o.
15 „Alii vero minoribus tormentis, quae mangana vocantur, minores immitendo lapides" (VIII. c. 9.) Id. Meyrick,
S. R.:i. m. i. h.
16 ,, Interes grossos petraria mittit ab intus/Assidue lapides, mangonellusque minores" (Lib. VII.) id. Meyrick, S. R. :
i. m. i. h.
17 Izidor ismeri, azonban csak általánosan és igen röviden szól a vetőgépekről: „Balista genus tormenti... Torquetur
enim verbere nervorum, et magni vi iacit aut hastas aut saxa..." (XVIII, X. 2.) Etymologiarum sive originum libri
XX. (Ed. W. M. Lindsay) Oxonii, 1911. (reprint).
18 Papias: „tormentum dicitur, quidquid vi torquetur, ut vulgo manganum. Id.: Ľu Gange: 217. o. (manganum
címszó)
19 Freisingi Otto: „Lapidem vi tormentiex balista, quem modo mangam vulgo dicere soient, propulsum". (Gesta
Friderici Lib. 2, c. 21.) Id. Mittellateinisches Wörterbuch. Berlin, 1323. Gislibertusra uo. 1326. o.
20 A faszükségletre és az ácsokra 1. Hoffmeyer, A. Arms and Armour in Spain. A Short Survey. I I . I n : Gladius, 1981.
(Tomo especial) 103—105. o. A ferreus ilyen értelmű használatára érdekes a Nagy Sándor-regény szöveghagyománya,
amelyben a „cum arietibus et instruments ferreis ut murum percutèrent" és a ,,cum arietibus et machinis" vagylagosan fordul elő. Die História de preliis Alexandr i Magni. Hrsg. Bergmeister, Hermann—Josef. Meisenheim am Glan,
1975. 95a.
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pro toto t e h á t a manganumnak lehet ,,vas" jelzője. A mondatrész értelmezése így vas alkatrészek
kel megerősített, megvasalt lehet. S mivel a manganumnak a machina gyakran szinonimája a for
rásokban, a javasolt fordítás a következő lehet: „másokat vasalt gépezeteken pusztítva/kínozva
öldököltek l e . " A kővető azonos célú felhasználására eddig egyetlen X I . századi adatot találtunk,
ez alapján inkább a kivégzés-kínzás helye, mint eszköze a gépezet. (A nyelvtani szerkezet meg
engedné, hogy a kivégzés eszközét lássuk a gépezetben.) 2 1
A fordítók a közkézen forgó szótárak birtokában minden bizonnyal t u d a t á b a n voltak a kér
déses szó jelentésének, ám azt a szövegben értelmetlennek érezvén, valami hasonlóval próbálták
az értelmét megragadni. A fordítások kétféle gyakorlatot követtek, vagy a „ v a s " jelzőhöz keres
tek egy alkalmas főnevet (csép, fegyver, rúd), vagy abból indultak ki, hogy etimológiailag a mán
gorló szó összefügg a manganum-mal. Ez utóbbira először Erdélyi Lászlónál láthatunk példát. 2 2
Mint általánosan elfogadott, a magyar „mángorló" szó német eredetű, s mint a német szófejtő
szótárak valószínűsítik, olyan területen mehetett végbe a jelentésváltozás (vetőgép — mángorló),
ahol a haditechnikai ismeretek fejlődő textiliparral találkoztak. A szó megváltozott értelmében
első adatolt előfordulásaként a Tucher-féle (1464—75) nürnbergi „Baumeisterbuch"-ot említik,
de X I V . század közepi regensburgi említéséről is tudunk. 2 3 A német kereskedők révén a korán
meghonosodott német eredetű szavak között t a r t h a t j u k számon, így megtaláljuk már Zsigmond
Kassának adott német nyelvű privilégiumában is („Mangel-mester", 1411.). 24 A jelentésátvétel
iránya azonban egyértelmű, a vetőgép nevét alkalmazták egy textilipari műveletre és eszközére.
Ennek alapja az, hogy a vetőszerkezet megfeszítéséhez is hengereket alkalmaztak, miként a mán
gorlás műveletéhez.
Nem érdektelen megvizsgálni, hogy kifejezésünk hogyan illeszkedik a krónikás hagyományba.
Gerics József az Aba—Péter kor forráskérdéseivel foglalkozva már határozottan r á m u t a t o t t arra,
hogy az altaichi évkönyvek Aba trónrajutását elbeszélő részlete az Abát támogatók híradását
őrizte meg. A szövegkörnyezet is teljes mértékben igazolja, hogy a Péter tanácsosa, illetve néhány
híve megölésének leírásában az „Annales Altahenses" egykorú magyarországi Aba-párti híradásra
támaszkodott. 2 5 Nem tekinthető véletlennek, hogy a leszámolás képeinek a szóhasználatában a
szerző számos ótestamentumi eredetű kifejezéssel ad nyomatékot mondandójának. Ezzel is su
gallja, a szövegrészlet egyébként jól észrevehető tendenciáját csak erősítve, hogy az Aba-pártiak
jogosan, a bibliában leírt büntetésekhez hasonlóan végeztek ellenfeleikkel. Az „Annales" azonban
nem részletezi a kivégzéseket: Budó halála jogosságának a fejtegetése u t á n csak annyit ír, hogy
„Budót, mindezen gazságok koholóját... megragadván, darabokra tépve ölték meg és két kis
gyerekének szemét vájták k i . "
A magyar krónika éppen a Péter párti előkelőkkel való leszámolás leírásakor az altaichi év
könyveknél is bővebb. (V. ö. a cikk elején Szabó Károly fordításában közölt részlettel). A „quosdam verő lapidibus irruentes, alios autem in manganis ferreis vastantes occiderunt" mondatot is
csak a magyar krónika őrizte meg.
A részletben előforduló ótestamentumi helyek legtöbbjére már Domanovszky Sándor kiadása
gondosan u t a l t : „malorum intentorem"; „in frusta coneidentes"; kiegészítve még: „lapidibus
obruentes" : Exod. 21, 28—29 ;Levit. 20,27; Num. 15, 35—36; Deut. 13, 10—17,5 21,21 22,21 22,24;
„afflixit populum" : Exod. 5,22—23 stb. A manganum ugyan nem fordul elő a Bibliában, azonban
éppen eléggé keresett és ritka kifejezésnek tekinthető. (Jelen ismeretünk szerint ez a szó egyetlen
előfordulása a hazai latinságban. 26 ) A manganum kifejezést, ismert előfordulásai alapján, bizánci
közvetítéssel ismerhettük meg, míg Magyarországtól nyugatra a kereszteshadjáratok mozdíthat
t á k elő terjedését.
Mindezek alapján úgy véljük, hogy az „in manganis ferreis v a s t a n t e s " kifejezést már a korai,
X I . századi szövegezés is tartalmazhatta, s ez m a r a d t fenn a krónika ismert szerkesztésében.
21 A Sambucus-kéziratra Scriptores (1. jegyzet,) I. 174. o. A Sambucus-kódexben előforduló „manganidum" alak
a manganumból romlott (a szótárakban a manganidum változat ismeretlen), míg a ,,confringere" ige a „vastantes"
értelmezésének tekinthető. A Mügéin Chronicon rhythmicumjában megőrzött változat „et plagis diris ceciderunt et
saxis obruebant eos..." azt mutatja, hogy a manganum jelentését a XIV. században már nem értették. L. Scriptores II.
259. o. — A következő hasonló célú felhasználásra 1097-re datálva találunk példát. Ebben Thiemo, salzburgi érseket
kötözik ellenfelei egy kővetőhöz, hogy kivégezzék, („reverendum pontiflcam .. ligaverunt proli pudor ad machinam
extructam quam vulgo mangonem apellant." Passió Thiemonis archiepiscopi. MGH SS 11, 56—58. o. Id. Monumenta
Historica Ducatus Carinthiae. 3 Bd, Die Kartner Geschichtsquellen 811—1202. Klagenfurt, 1904. (reprint 1978.)
201. o.
22 L. a 3. jegyzetet.
23 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Bp., 1970. (mángorol címszó); Kluge, Fr. : Etymologisches Wörter
buch. Berlin, 1957. (Mange címszó); Lexer, M.: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Leipzig, 1872. (reprint 1974).
Ugyanott számos példa a „mangen" eredeti értelmű előfordulására: Oswald v. Wolkensteinnál, vagy Wolfram von
Eschenbachnál. Regensburgra : Stromer, Wolfgang v.: Die Gründung der Baumwollindustrie in Mitteleuropa. Wirt
schaftspolitik im Spätmittelalter. Stuttgart, 1978. (Monographien zur Geschichte de Mittelalters, Bd. 17.) 23. o.
24 Stromer, W. v.: i. m. 180. o., további kassai adat: 194. o.
25 A magyar krónika é3 az altaichi évkönyveknek a korszakra vonatkozó elemzését Gerics József végezte el : Az
1040-es évek magyar történetére vonatkozó egyes források kritikája, I.—II. In: Magyar Könyvszemle, 98 (1982)
180—197., 299—313. o. Az Évkönyvek fordításában felhasználtuk Gerics J. fordítását i. m. 191—182. o.
26 A magyarországi latinság középkori szótárának cédulaanyagát Boronkai Iván és Déri Balázs szívességéből
használhattam.
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FORRASKÖZLEMÉNYEK

ERŐS FERENC—KAPÁS ISTVÁN—KISS GYÖRGY

PSZICHOANALÍZIS A HADSEREGBEN*
1914—1918
A pszichoanalízis, a lelki betegségek gyógyításának egyik gyógymódja, századunk
elején Bécsben született s innen indult világhódító útjára.
Az 1914-ben kitört első világháborút minden hadviselő fél megszenvedte, s külö
nösen sok szenvedés hárult az Osztrák-Magyar Monarchiára, nem csupán katonai,
gazdasági és politikai téren, hanem emberi szempontból is. A háborúk természetesen
mindig megviselték az emberi idegrendszert, de az első világháború — az addigi leg
nagyobb az ilyen kataklizmák közül — hihetetlen mértékben tette tömegessé a lelki
szenvedéseket. Nem véletlen, hogy 1914 és 1918 között figyeltek fel először az idegor
vosok — közöttük a pszichoanalitikusok is — egy sajátos tünetcsoportra, az úgyne
vezett „háborús neurózisokra".
,,A háború tömegesen produkálta az idegbetegségeket, amik magyarázatot és gyó
gyítást követeltek, de az eleddig uralkodó organikus és mechanikus magyarázó mó
dok [... ] teljesen fölmondták a szolgálatot" — mondotta a magyarországi pszichoana
litikus mozgalom megalapítója, Ferenczi Sándor1 az 1918 szeptemberében Budapesten
rendezett V. nemzetközi pszichoanalitikai kongresszuson tartott főreferátumában2.
A pszichoanalitikusok számos olyan tünetet észleltek, amelyek egyértelműen utal
tak a háborús helyzetektől és következményeiktől való félelemre és menekülésre. Idé
zett előadásában Ferenczi így fogalmaz :
„Ha csak mechanikus inzultusról volna szó, akkor e hatásnak legerősebbnek kelle
ne lennie közvetlenül az erőszakos beavatkozás után. Ehelyett azt figyeljük meg, hogy
a külső erőszaktól rázkódott ak gyakran még célszerű intézkedéseket tesznek a mene
külésre, pl. elmennek a kötözőhelyre, és csak miután biztonságba helyezték magukat,
omlanak össze és fejlődik ki náluk a tünet. Egyeseknél a tünetek akkor lépnek fel elő
ször, amikor rövid pihenés után újból vissza kellene térniök a tűzvonalba. A betegek
nek ezt a viselkedését Schmidt joggal vezeti vissza leki momentumokra; ő azt hiszi,
hogy a neurotikus szimptómák csak akkor fejlődnek ki, ha a múló tudatzavar állapo
ta már eltűnt, és rázkódtatást szenvedett egyének a veszélyes szituációt gondolatban
újra átélik. Mi úgy mondanók, hogy ezekkel a sebesültekkel olyasmi történik, mint
azzal az anyával, aki a gyermekét hidegvérrel és halálmegvetéssel menti ki valamely
fenyegető életveszedelemből, és a cselekmény véghezvitele után ájultan esik össze."3
* E tanulmány „A pszichoanalízis és a magyar szellemi élet' ' című, az MTA Soros Alapítvány által támogatott kuta
tás keretében készült.
1 Ferenczi Sándor (1873—1933) 1908-ban csatlakozott Freudhoz és a pszichoanalízis megalapítójának igen invenciőzus híve lett. 1913-ban megalapította a Magyar Pszichoanalitikai Egyesületet, 1918-ban kezdeményezésére tartották
Budapesten az V. nemzetközi pszichoanalitikai kongresszust. Ferenczit 1919 áprilisában kinevezték a Budapesti Tudo
mányegyetem Pszichoanalitikai Klinikájának professzorává. Katedrájától a Tanácsköztársaság bukása után meg
fosztották. Ezután haláláig magánpraxisából élt. A magyar pszichoanalitikus mozgalom világszerte elfogadott és ma is
elismert kutatója, irányítója volt. Életéről, munkásságáról: Linczényi Adorján: Ferenczi Sándorról. In: Ferenczi Sán
dor: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Budapest, 1982. 5—38. o. ; Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyar
országi pszichoanalízis. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása, Bern 1986. 25—130. o.
2 Ferenczi Sándor: A háborús neurózisok pszichoanalízise. I n : Ferenczi Sándor: Lelki problémák a pszichoanalízis
tükrében. Id. kiadás, 199—225. o. Idézet a 200. oldalon.
3 Ferenczi Sándor: A háborús neurózisok pszichoanalízise. I. m. 207—208. o.
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A háborús neurózist a következőképpen határozza meg Ferenczi: „A pszichoana
lízis szerint a háborús neurózisok a neurózisoknak abba a csoportjába tartoznak,
amelynek kifejlődésével nemcsak a genitalis szexualitás — mint a mindennapos hisz
tériánál —, hanem az ún. nárcizmus, az önszeretés is szerepel, hasonlóan, amint a de
mentia praecoxnál és a paranoiánál. Be kell ismernünk, hogy ezeknél az ún. nárciszti
kus neurózisoknál kevésbé szembetűnő a szexuális alap, különösen olyanok számára,
akik a szexualitást még a genitalitással azonosítják, és nem szokták meg a »szexuá
lis« szót a régi platói Eros értelmében használni." 4
A háborús neurózisokról előadást tartó Ferenczi Sándor maga is rendelkezett kato
naorvosi tapasztalatokkal. Katonai pályafutásáról Ernest Jones, Freud életrajzírója
is megemlékezik. Egy 1915-ös levelében — írja Jones — Ferenczi beszámolt Freudnak
arról, hogy analízist végzett parancsnokával, méghozzá lóháton. Meg is állapította,
hogy ez volt az első nyilvántartott „lovas pszichoanalízis".5
A Hadtörténeti Múzeum és Levéltárban megtalált német nyelvű „minősítési le
írás" szerint Ferenczi 1914. október 26-án vonult be a pápai huszárokhoz. Az 1916-ban
készített „minősítés" szerint komoly katonás fellépésű tiszt volt, aki, mint ezredor
vos, elfojtott egy tífuszjárványt. 1916 januárjában helyezték fel a budapesti MáriaValéria barakk-kórházba és az ideg- és elmeosztály vezetésével bízták meg. Érdeklő
dése ekkor fordult a háborús neurózisok felé. Erről a témáról elmélyült ismeretekre
tett szert, hiszen mindennapi praxisában sok ilyen esetet kezelt. Érthető, hogy e té
máról rövidesen előadást tartott a kórház tudományos ülésén orvostársainak. Gyó
gyító tevékenysége nyilván sikeresnek bizonyult, mivel 1916. május 27-én arany ér
demkereszttel tüntették ki. Ferenczi minősítési lapjának magyar fordítását függelék
ben közöljük.)6
Ferenczi Sándor és a többi magyar pszichoanalitikus tudományos tevékenységének
nemzetközi jelentőségét bizonyítja az a tény, hogy a háború utolsó napjaiban Buda
pest fontos tanácskozás színhelye volt. Az V. nemzetközi pszichoanalitikai kongreszszust 1918. szeptember 28—29-én rendezték a Magyar Tudományos Akadémián.
A kongresszus — amelynek fő témája a háborús neurózisok problémája volt — jelen
tős hivatalos elismerésben részesült. Budapest főpolgármestere, Bárczy István szemé
lyesen is üdvözölte a tanácskozást. Jones szerint „ez volt az első kongresszus, amelyen
valamely kormány képviselői is részt vettek, ezúttal az osztrák, a német és a magyar
kormány képviseltette magát. Részvételüket az indokolta, hogy egyre inkább fölis
merték a háborús neurózisok szerepét a katonai tervezésben" 7
Több korabeli tudósítás számolt be a kongresszusról, amelyen mintegy negyven
szakember és számos érdeklődő vendég vett részt.
A Gyógyászat című folyóiratban megjelent tudósítás szerint „a hadügyminiszté
rium részéről Pausz dr. vezértörzsorvos, Valek dr. főtörzsorvos, a honvédelmi minisz
térium részéről Szepessy dr. főtörzsorvos, Németh tanár főtörzsorvos és Hollósy törzs
orvos voltak jelen. A porosz hadügyminiszter Holm dr. és Casten tanár törzsorvoso
kat küldötte ki. Ez utóbbi az ülés folyamán ki is jelentette, hogy „az illetékes katonai
körök nagy érdeklődéssel kísérnek minden oly tudományos törekvést, amely a hábo
rús neurózisok gyógyítására irányul és különös figyelemmel vannak a psychoanalytikai kezelésre, amely irányban ott kísérletek is folynak." 8
A tanácskozás főreferátumát — mint említettük — Ferenczi Sándor tartotta „A
háborús neurózisok pszichoanalízise" címmel. Előadásában kifejtette, hogy e beteg
ség alapvetően pszichogén eredetű és kezelése is csak úgy lehet eredményes, ha pszi
chológiai, elsősorban pszichoanalitikus módszereket alkalmaznak gyógyítására.9
4 Ferenczi S. : i. m. 220. o.
5 Ernest Jones: Sigmund Freud élete és munkássága. Budapest, 1973. 445. o.
6 Az irat levéltári jelzete : HL Akvi. 13—857. (Ezúton köszönjük meg dr. Stephan Hardt segítségét a gót betűs kéz
írás német olvasatának leírásához.)
7 Ernest Jones: i. m. 457. o.
8 Hollós István : Az V. nemzetközi psychoanalytikai congressus Budapesten. Gyógyászat, 1918. 517. o.
9 A kongresszuson elhangzott előadások egy része a következő kötetben jelent meg: Psychoanalyse der Kriegsneu
rose. Internationeler Psychoanalytischer Verlag, Wien, 1919. A háborús neurózisok problémája a háború után, 1920-ban
ismét előtérbe került Ausztriában. Julius Wagner-Jauregg, bécsi ideggyógyász-professzort azzal vádolták ugyanis,
hogy a vezetése alatt álló intézményben durván, sőt kegyetlenül bántak a háborús neurotikusokkal. Vizsgálóbizottsá
got hoztak létre, amelyben Freud — aki szakértőként vett részt — felemás módon ugyan, de megvédte WagnerJauregget. A vita részleteiről 1. Ernest Jones: i. m. 507—510. o., valamint Kurt R. Eissler: Freud und Wagner-Jauregg
vor der Komission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen. Wien, 1979.
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A több mint négy éve tartó háborúban fizikailag és lelkileg kimerült országok had
vezetésének érdeklődését érthető módon kelthette fel a háborús neurózisok problémá
ja. A katonai szervek érdeklődése azt az igényt és azt az elvárást fejezte ki, hogy a
pszichoanalízist tömegméretekben, társadalmilag jelentős mentálhigiéniai kérdések
megoldásában is felhasználják. A központi hatalmak hadvezetésének azonban már
nem sok ideje maradt ahhoz, hogy lépéseket tegyen a pszichoanalízis katonaegészség
ügyi alkalmazása irányában. Mégis, pszichológiatörténeti kutatásaink során egy olyan
dokumentumra bukkantunk, amely egyértelműen mutatja a nemzetközi tanácsko
zás hatását az osztrák és magyar katonai egészségügyre. A Hadtörténelmi Levéltár
ban talált dokumentum szerint a közös hadügyminisztérium 1918. október 9-én ren
deletet bocsájtott ki ,,Az idegállomások további kiépítése és az idegbeteg hadirokkan
tak kezelése" tárgyában. 10
Bár az iratnak csak egy mondata utal a pszichoanalitikus eljárás használatára, az
előzményeket is figyelembe véve (katonaorvosok részvétele az említett budapesti nem
zetközi kongresszuson, Ferenczi vizsgálatai a háborús neurózisokra vonatkozóan stb.)
úgy véljük, a lélekelemzés elméletének és módszereinek jelentős térhódítása volt ez a
„kiadvány", egy olyan közegben, amelyben az idegbetegek gyógyításának új módsze
rét széles körben lehet alkalmazni.
Az iratot, illetve rendelkezést 1918. október 12-én iktatták a magyar királyi hon
védelmi minisztériumban. Lefordították és 20 példányban elküldték, vagy tervezték
elküldeni a katonaegészségügyi intézményekbe. A dokumentum magyar fordításának
impurum példányát találtuk meg. Az alábbiakban a teljes szöveget közöljük. A doku
mentumot géppel írták, de számos stilisztikai és fordítási javítást tettek benne kéz
írással. Ezeket a kézírásos bejegyzéseket zárójelben közöljük.11

KIADVÁNY
VALAMENNYI H O N V É D K E R Ü L E T , A ZITA K I R Á L Y N É H O N V É D H E L Y Ő R S É G I
É S VALAMENNYI H O N V É D H A D I K Ó R H Á Z PARANCSNOKSÁGÁNAK.
ÁLLOMÁSHEL

YEIKEN.

Idegállomások továbbfejlesztése és idegbeteg hadisérültek kezelése.
A hadügyminiszter úr f. évi október hó 9.-én kelt Abt. 14.29021 számú és az idegállomások
továbbfejlesztésére és valamint az idegbeteg hadisérültek kezelésére vonatkozó rendeletét az
alábbiakban közlöm :
„A jelenlegi háborúban (a) hadineurózis terén szerzett tapasztalatok igazolják, hogy megfelelő,
céltudatos, (szakszerű) kezeléssel a hadineurózisok legnagyobb része meggyógy(ítható), vagy
legalább is annyira (javítható), hogy az idegbeteg hadisérültek önbizalmukat visszanyerve a tár
sadalom munkaképes és hasznos tagjá(a)ivá vál(n)ak, mert hivatásukat teljesítve családjukat el
t a r t a n i képesek, és nem kényszerülnek arra, hogy az államkincstárt ellátási illetékek (kiutalásával)
terheljék.
A hadineurózisok kezelésének alapeszméje általában az, hogy az illető egyént munkaképessé
tegyük. Minnél hamarább kerül az ilyen egyén szakszerű kezelés alá, annál biztosabb a gyógyeredmény.
A bevált kezelési módszerek(et) az alábbiakban közlöm :
Könnyebb esetek nem okoznak különösebb nehézségeket. (Ezen czélra a szokásos különösen
psychikai) befolyás(olás)ok, villamos, hydriatikus, és mechanoterapeutikus eljárásokkal kombi
nálva (elégségesek).
Nehezebb esetekben erősebb befolyás(olás)ok szuggesztió útján ajánlatos(ak), amennyiben a
szuggesztív hypnózis valamely egészségügyi intézetben nyelvi nehézségek m i a t t nem vihető ke
resztül, a beteget olyan intézetbe kell áthelyezni, ahol ezen nehézségek nem állanak fenn.
Azon esetekben, (ahol) az orvos törekvéseivel szemben erős ellenállást tanúsítanak, ahol tehát
a felgyógyulásra szükséges akaraterő olyannyira hanyatlott, hogy a fenntemlített eszközökkel
10 K. u. k. Kriegsministerium. Abt. 14. Nr. 29. 021. Veiter Ausbau von ííervenstationen u. Behandlung von Kriegsneurotikern.
11 Idegállomások továbbfejlesztése és idegbeteg hadisérültek kezelése. Az iratok levéltári jelzete : HL HM 1918 Eü.
Oszt. 641 ns. 569480. 12.
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a gyógyulás nem érhető el, az orvos teljes joggal nyúlhat más, olyan eszközökhöz, amelyek a be
tegnek bár pillanatnyilag kellemetlenek, a hosszas tapasztalatok (alapján) azonban beváltaknak
bizonyultak.
Ezekhez tartozik első sorban a feltétlen ágynyugalom, elkülönítés, izgató betegétrend,
a gyógyulást hátráltat(ó) látogatások eltiltása esetleg dohányzási tilalom is. Az ilyen rendelkezések
a beteggel (szemben) mindig orvosilag megokolandók ; a radikus eset megfelelő szakszerű keze
lése mellett másodsorban alkalmazható.
A hadineurózisok kezelésének az eredmény(t) (illetőleg) általában az orvos személyisége és
ügyessége nyújt (kezességet), mint ahogy a szakképzett orvosnak mindig módot kell találnia
arra nézve hogy az (egyéb) kényelmetlen (eljárásokat vagy a fenntemlített korlátozásokat olyan
módon) hajtsa végre, hogy a beteg hiábavaló kínzás benyomását soha ne nyerje.
Különös nyomatékkal kell hangsúlyozni, hogy a munkat(h)erápia a hadineurózis kezelésé(nél)
a legfontosabb tényezők egyike, és hogy erre (fokozott) figyelem fordítandó.
H a egy idegállomáson az óhajtott gyógyeredményt elérni nem sikerül, akkor a beteget más
idegállomásra kell áthelyezni, ahol (esetleg a) gyógyeredmény elérése már az orvos (egyénisége
következtében) is hamarább fog sikerülni.
Olyan esetek, amelyek az orvos törekvéseivel szemben m á r t ö b b idegállomáson tanúsítottak
ellenállást, olyan idegállomásokba adandók, át ahol a gyógyítás psychoanalytikus úton kísérel
tetek meg.
Az ilyen idegállomások annakidején t u d t u l adatnak. —
Miután a hadineurózis eredményes kezelése csak az (ezen) célból felállított és szakorvosokkal
rendelkező idegállomásokon lehetséges, valamennyi osztályorvosfőnök és kórházparancsnok(nak)'
különös kötelességévé tétetik, hogy a traumás neurózisban szenvedő egyéneket szemeljék ki és
szakszerű kezelésüknek gyorsabb elérése végett idejekorán az illetékes idegállomásoknak adják
át. —
Ezen kívül minden katonai parancsnokságnak (szakképzett ideggyógyászt) kell kijelölniük,
akik a katonai parancsnokság körletébe tartozó kórházakat időről időre azon célból fogják meg
látogatni hogy olyan idegbeteg hadisérülteket, akik a jelen határozványok dacára valamely idegállomásnak (még) nem a d a t t a k át, szemelj (ék) ki és az illetékes idegállomásba való átadásukat
rendeljék el.
A szakszerű kezelés késleltetéséért felelős egyén a katonai parancsnokságnak bejelentendő és
az általa felelősségre (is) vonandó.
Az idegbeteg hadisérülteknek gyors felgyógyulását ezen betegeknek (szakszerű kezelésével)
illetve a manifeszt tünetek a fennt felsorolt gyógysegédletekkel való leküzdésével (esetleg külön
böző idegállomásokon) kell megkísérelni.
Olyan esetek, amelyek még nem gyógyultak (meg), de gyógyulásra reményt nyújtanak, továbbá
olyanok, ahol egy bizonyos próbaidő betartása ajánlatosnak mutatkozik, az idegállomás (ideg
kórház, valamely kórház idegosztálya) által közvetlenül valamely idegbeteg hadisérültekből ala
kult munkacsoportnak lesznek átadandók.
Ezen munkacsoport(okat) meghatározott helyeken katonai vezetés alatt kell felállítani és (azo
kat) az őket fenntartó idegállomással (állandó együttműködésben kell fenntartani).
Visszaesők a megfelelő idegállomásra küldendők vissza.
A munkacsoportban való tartózkodás (időleges) az idegállomás javaslata szerint. Az odautalt
lábadozóknak ellenőrzése szabályos időközben (történik meg).
Előgondoskodás (teendő továbbá) arra nézve, hogy ezen munkacsoportoknál bő és megfelelő
munkára, különösen pedig mezőgazdasági és kerti munkálatokra alkalom nyújtassék.
Az ügyeletes szolgálatot a munkacsoportnál egy (szakképzett idegorvos) teljesíti. —
Az előre megállapított határidő eleitévei az illető egyén a munkacsoportból orvosi vélemónynyel végleges osztályozás végett azon idegállomásra tér vissza, amely őt a munkacsoporthoz utalta
A teljesen gyógyult esetek, ha minden szolgálatra egyébként is teljesen alkalmasok, — (és)
amennyiben az elért eredmény biztosítása céljából egészségügyi szempontból három hónapig
terjedő szabadságolásra tekintetbe nem jönnek mint »alkalmas«-ok az illetékes póttesthez (inté
zet) vissza küldendők.
A gyógyult, azonban nem minden tekintetben (A. jegyzék szerint alkalmas esetek) az állomás
parancsnokának (vezetőjének) jelentése és javaslata alapján felülvizsgálat elé állítandók.
A hadisérült idegbeteg minden katonai parancsnokság körletében kizárólag egy és ugyanazon
felülvizsgáló bizottság elé állítandók, (ezen) bizottságoknál orvosi t a g gyanánt egy elismert és
tapasztalt ideggyógyász fog (közre)működni.
Olyan idegbeteg hadisérültek, akik már felülvizsgáltattak, és (kiknek) vagy mint »jelenleg
alkalmatlan «(oknak) meghatározott időre, időleges rokkantsági nyugdíj (oda) ítéltetett, (vagy
akik) »rokkant, minden népfölkelési szolgálatra alkalmatlan«-oknak osztályozva elbocsáttattak,
a zonban részükre csak időleges rokkantsági nyugdíj állapíttatott meg (és ennek folytán) ellátásuk
további odaítélése végett (utólag) felülvizsgálat elé jutnak, a legközelebbi felülvizsgálat alkalmá
val a felülvizsgáló bizottság által először is valamely idegállomásra átadandók lesznek javaslatba
— 145 —

hozandók. Átadásuk a katonai parancsnokság által rendelendő el. Ezen rendelkezéstől csak akkor
lehet eltekinteni, ha az adott esetben a felülvizsgálat előtt már a legkiválóbb idegállomások gyógy kísérletei sem vezettek eredményre.
Azon egyének, akik mint »rokkant, minden népfelkelési szolgálatra alkalmatlan«-ok lettek el
bocsátva, a fenti célból az 1916-évi Präs. Nr. 10 942 (itteni 8110) eln3—915. (számú rendelet)hez
(mellékelt »Utasítás«) értelmében utókezelésbe lesznek átadandók.
Ezen intézkedéssel (előreláthatólag) sikerülni fog az esetek nagyobb részét meggyógyítani,
vagy legalábbis annyira javítani, hogy a már odaítélt katonai ellátási illeték(ek) csökkenthető(k)
sőt talán egészen elvonhatok (is) lesznek.
Végül elrendelem, hogy az 1916. évi október hó 3.-án kelt 22639/14. Präs. Nr. (itteni 342 079/5—
916) számú rendeletemmel (már) felállított idegállomásokon kívül, a przemysli, lembergi, kassai,
temesvári, sarajevoi, és mostari katonai parancsnokságok körletében is idegállomások allítandók
fel oly módon, hogy tényleges működésük megkezdésével minden katonai parancsnokság körleté
ben a hadineurózisban szenvedő egyének a fennti alapelvek szerinti megfelelő szakszerű kezelése
biztosítva legyen.
Azon esetben, ha az u t ó b b nevezett parancsnokságok körletében szakorvosok jelenleg nem áll
nak rendelkezésre, akkor az idegállomás felállítását célozó előkészületek oly módon eszközlendők,
hogy az idegállomás (valamely) orvosnak annak idején leendő kirendelése (mellett) teljes műkö
dését azonnal megkezdhesse.
Ezen új idegállomások működésének tényleges megkezdéséig hadineurózisban szenvedő egyé
n e k n e k ) idegen katonai parancsnokság körletében levő idegállomásokba leendő átutalását illető
leg az 1916. évi 22639/Abt. 14. Präs. (itteni 342 079/5. 916) számú rendeletem határozványai ma
radnak érvényben."
A hadügyminiszter úrnak fennt közölt rendeletét tudomásvétel és miheztartás végett azzal
adom le, hogy a hadineurózisban szenvedő honvéd egyének is fennti határozványok értelmében
kezelendők.

FÜGGELÉK
Császári és Királyi Mária-Valéria Barakk-kórház
Budapest
Parancsnokság, hatóság, intézmény
MINŐSÍTÉSLEÍRÁS

FELJEGYZÉSI LAP

Az 1914. október 26- -1916. május 31-ig terjedő időre
Királyi Honvéd ezredorvos a háború
Rendfokozat, állás
idejére
Nem aktív utolsó állandó
béketartózkodási helye: Budapest
Ä

Családi és utónéve

Dr. Ferenczi Sándor

Illetékes csapattest
(katonai parancsnokság, honvéd
csapat ill. népfelkelő körzet
parancsnokság)

Császári és Királyi Katonai
parancsnokság Budapest

Előléptetés

1915. december 2.

A háború alatt adományozott
legmagasabb kitüntetés, azonkívül
a hadosztály parancsnokság dicsérete

Arany érdemkereszt a koronával,
1916. V. 27-én

Az érintett jellemének rövid leírása.
Katonai tulajdonságai, viselkedése
az ütközetben, különleges haditettei
és tevékenysége

Komoly, nyugodt jellem. A katonai
ismeretek elsajátítására törekszik.
Fellépése katonás.

Alkalmassága közvetlen felsőbb
parancsnokság vezetésére. Funkciói.
Különleges alkalmassága valamilyen
szolgálati ágazatra vagy állásra.

Ideggyógyászati osztály főorvosa.
Alkalmazható törvényszéki orvosként is.

Kedvező

Jl

Befolyása alárendeltjeire,
alkalmassága tisztikar, vagy
intézmény s t b . vezetésére

—

Megjegyzés

Alulírott a kórház parancsnokságát csak
1916 április közepén v e t t e át, ezért a le
írás nem teljes és ehhez is bevontam
dr. Adolf Dögl ezredorvost mint rang
időst, aki 1915 májusától az intézmény
állományában van.
Budapest 1916 május 31.

10

A véleményező aláírása

(A kórházparancsnok aláírása nem olvas
ható csak Dr. Adolf Dögl ezredorvosó)

11

Véleménye zés

(Az egyszavas vélemény nem olvasható,
és az aláírás sem.)

"ß

9

— 147 —

Alkalmazás a háború alatt (időrendben)
A minősített által kitöltve
Tól-

1914. okt.
26—1916.
jan. 4-ig

1916.
jan.

Szolgálati válto
zások (parancs
nokság csapat,
szolgálati állás)

Ebben a beosztás
ban végrehajtott
csatái, hadművele
tei különösebb
nagyobb munkái

Mellette álló szolgálati viszonyú
felettes (különleges
fegyvertény szemtanúja)

Pápai Királyi
Honvéd huszár
ezred
Huszárezred
főorvosa

Egy tífuszjárvány
elfojtása

Huszárezred
parancsnok
Szeöke őrnagy

Az Ideggyógyászati Osztály veze
tése a Cs. és K.
Mária-Valéria
Barakk-kórházban
Budapesten

Sebesülés, megbetegedés. (milyen
egészségügyi intézmenyben, szabad
ság, hol?)

Kórház parancsnok

Az összeírt (felírt) aláírása, amivel az
adatok hitelességót igazolja:
Dr. Ferenczi Sándor ezredorvos

VITA

SZABÓ P É T E R — S Z A K A L Y SÁNDOR

VITA MAGYARORSZÁG MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS
SZEREPLÉSÉRŐL*

Terjedelmes ismeretesben méltatta Nemeskürty István irodalomtörténész Gosztonyi Péter Svájcban élő magyar hadtörténész A magyar honvédség a második világ
háborúban című munkáját az Élet és Irodalom 1987. október 16-i számában. 1 írását
olvasva az az érzésünk támadt, hogy mielőtt a recenzens „háborús szereplésünk láz
görbéjének" a megrajzolásához fogott volna a hőmérőt kissé „felmelegítette", talán
azért, hogy az azt a hőmérsékletet mutassa, amely Nemeskürty István korábbi, e té
mát érintő, illetve feldolgozó írásaiból már ismeretes.
A recenzióból számunkra egyértelművé vált, hogy Nemeskürty István jelen eset
ben is az 1972-ben megjelent — és azóta több kiadást megért — sikerkönyvének
(Requiem egy hadseregért) állításait védelmezi. Teszi ezt úgy, hogy megfeledkezik ar
ról, hogy az eltelt tizenöt esztendőben, Gosztonyi Péter könyvét megelőzve, megjelent
már néhány olyan munka 2 amely szükségessé teszi Nemeskürty István egykori és
mostani állításai többségének felülvizsgálatát !
Megítélésünk szerint Nemeskürty Istvánnak elvitathatatlan érdemei voltak abban,
hogy könyvében elsőként állította középpontba a 2. magyar hadsereg pusztulásának
emberi tragédiáját, elsőként „siratta el a Donnál elesett katonáinkat", akik számos
— mai szemmel nézve — helytelen politikai döntés következményeinek szenvedő ala
nyai voltak. Azonban munkájának megjelenése óta is áldozatként való bemutatásuk
hoz megannyi nem kielégítő sztereotípiát, hatásos közhelyet és félreértelmezett cse
lekedeteket sorol fel.
A tudományos közleményeknek csak akkor van értelmük, ha azok objektívak,
vagy legalábbis közelítenek az objektivitáshoz, dokumentálható tényeken alapul
nak. Ezen elvárásokat szem előtt tartva fogtunk és fogunk is mindaddig tollat, amíg a
közvéleménybe beágyazandó, vagy már beágyazott téveszmék, hamis állítások ellen
kell „hadakoznunk".
Mivel mindketten azok közé a — fiatal — történészek közé soroljuk magunkat,
akik — Nemeskürty Istvánt idézve — vallják, hogy „egy hadsereget győzni külde
nek" és nem meghalni, úgy érezzük, kötelességünk nyilvánosan is, megbízható ada-

* Az itt közreadott vitacikk az Élet és Irodalom számára íródott, Rosszul rajzolt lázgörbe — téves diagnózisok cím
mel. Mivel a szerkesztőség nem kívánt a témából vitát kezdeményezni, eltekintett az írás megjelentetésétől. Ezért — el
térve a szokott gyakorlattól: ott vitázunk ahol a vitatott írás megjelent — az írást némileg átalakítva, jegyzetelve a
Hadtörténelmi Közlemények szerkesztőségének adtuk át közlésre.
1 Nemeskürty István : Háborús szereplésünk lázgörbéje. Élet és Irodalom, 1987. október 16. (XXXI. évf. 42. sz.) 11. o.
2 Dombrády Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938—1944. Bp., 1981. ; Dombrády Lóránd: Hadsereg és
politika Magyarországon 1938—1944. Bp., 1986.; Magyarország hadtörténete, 2. kötet, Bp., 1986. (vonatkozó fejezet);
Dombrády Lóránd: A doni hadsereg fegyverzete. História, 1983/1.; Kornis Pál: A Voronyezsi Front támadó hadműve
letének előkészítése a német , , B " hadseregcsoport déli szárnyának (2. magyar hadsereg, 8. olasz hadsereg részei) szét
zúzására. Hadtörténelmi Közlemények, (a továbbiakban: HK) 1982/3. szám; Kornis Pál: A Voronyezsi Front osztrozszkrosszosi támadó hadművelete a 2. magyar hadsereg IV. és VII. hadtestének megsemmisítésére (1943. január 13—17.).
HK 1982/4. szám; Szabó Péter: A 2. magyar hadsereg felszerelése és fegyverzete a frontra kivonulása idején, 1942
április—május. HK 1985/3.; Szabó Péter: A 2. magyar hadsereg kiszállítása Ukrajnába és előnyomulása a Donhoz.
(1942 április—augusztus) H K 1986/3. ; Szakály Sándor: Vita Nemeskürty Istvánnal. Mozgó Világ, 1984/3. szám.
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tokkal alátámasztva rámutatni a Nemeskürty István által megrajzolt „lázgörbe" té
vedéseire.
Mindig is megdöbbenéssel és értetlenséggel olvastuk az olyan állításokat, hogy a
második világháborúban harcbavetett „magyar honvédeket élő tömegként dobták
oda, remélt előnyök ellenében " — jelen esetben — a Vörös Hadsereg prédájául. Ezek
az állítások kezdetben csak a magyar történelem tragikus sorsú 2. magyar hadsere
géről, legutóbb pedig már a keleti hadszíntérre 1941 júliusában elindított, a gyors
hadtestet is magába foglaló ún. Kárpát-csoport alakulatairól is elhangzottak.
Ezek a nézetek, ilyen megfogalmazásban egyszerűen nem fedik a valóságot. A vi
lágtörténelemben még nem akadt példa arra, hogy egy állam katonai és politikai ve
zetése csak azért vonultasson be és szereljen fel — a 2. magyar hadsereg létszámát te
kintve — kétszázezer embert, hogy azokat feláldozza, elpusztítsa. Meggyőződésünk,
hogy az említett két magyar seregtest — a Kárpát-csoport, illetve a 2. magyar hadse
reg— esetében sem beszélhetünk erről. A Kárpát-csoportot — amelynek felajánlását
a Szovjetunió elleni támadás kezdetekor is szívesen vette volna a német hadvezetés!
— a „szövetség" zálogaként győzni, illetve a győzelem kivívásában jelképesen köz
reműködni küldték ki Ukrajnába, akkor, amikor még a német hadsereg nagy és gyors
sikereitől volt hangos a világ!
Ha nem is ennyire egyértelműen, de nem volt ez másképp a 2. magyar hadsereg
frontra küldésekor sem. 1942 januárjában, a magyar honvédség nagyobbmérvű rész
vételéről folytatott német—magyar tárgyalások idején a magyar politikai és katonai
vezetés még nem tudta pontosan felmérni — ami a német hadvezetés előtt ismeretes
volt —, hogy a Moszkva előtt megállított német seregtestek súlyos helyzetbe kerültek.
Az 1941—1942-es esztendők fordulóján megélénkülő szovjet ellentámadások ugyanis
alaposan megtépázták — nemcsak emberanyagban, hanem fegyverzetben és felszere
lésben is — a Wehrmacht seregtesteit.
A tárgyalásokon tapasztalható magyar vonakodást, amely — főleg a hadszíntérre
küldendő [hadsereg létszámát, erejét tekintve — arra irányult, hogy a rendelkezésre
álló erők minél nagyobb arányban maradjanak távol a hadműveletektől,3 nem az
esetleges vereség gondolata váltotta ki. A „doni seregtest" alkalmazására és fel
adatára nézve ugyanis a német véderő-főparancsnokság még a hadszíntérre kivonulás
alatt sem adott felvilágosítást. Jány Gusztáv vezérezredes, a 2. magyar hadsereg
parancsnoka csak 1942. május 17-én, Hitler főhadiszállásán tudta meg, hogy hadse
rege a német Heeresgruppe Süd alárendeltségében részt vesz a támadó hadműveletek
ben. Míg ez a tény nem vált ismertté, a magyar királyi honvéd vezérkar azzal is áltat
hatta magát, hogy a kiküldött 2. magyar hadsereg szerepe nem lesz más, mint a tá
madó német seregtestek mögött biztosító feladatok ellátása. A keleti hadszíntérre
kiküldendő 2. magyar hadsereg bizonytalan, kezdetben még nem ismert alkalmazá
sának tenyéré vallanak Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a magyar királyi Honvéd
Vezérkar főnöke 1942. április 11-én kiadott bizalmas parancsának sorai: „A rendel
kezésre álló időhöz és eszközökhöz mérten mindent megtettünk, hogy a 2. hadsereget
várható feladataira a lehető legjobban felkészítsük. Felfegyverzés tekintetében nyu
godtan állíthatjuk, hogy az elvonuló hadsereg mindazon korszerű fegyverekkel ren
delkezik, amellyel bármilyen ellenféllel felveheti a harcot és nem marad el semmiféle
hadsereg mögött. Szervezés terén is megadtuk a hadseregnek a lehetőségekhez mérten
egyébként is mindazt, ami a korszerű harcban és a várható ellenféllel szemben a ta
pasztalatok szerint szükséges lehet." 4 Ezeknek a kijelentéseknek természetesen csak
részben volt meg a szilárd alapjuk, amit bizonyít a 2. magyar hadsereg tragikus sorsa is.
A magyar politikai és katonai vezetés remélte, hogy a magyar csapatok hadi részvé
tele nem húzódik el, s hamar felváltják azokat. Kállay Miklós miniszterelnök azzal
búcsúztatta egy májusi beszédében a hadszíntérre elvonuló honvédeket, hogy ,,min
den katona szeptemberre haza fog jönni".
3 Szombathelyi Ferencnek, a Honvéd Vezérkar főnökének feljegyzése a Keitel vezértábornaggyal folytatott tárgya
lásokról. Magyar Országos Levéltár Filmtár, 7887. doboz, (a továbbiakban : OL Filmtár)
4 Hadtörténelmi Levéltár Honvédelmi Minisztérium Elnöki osztály (a továbbiakban : HL HM Ein.) I I . tétel 1942/
21885.
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A magyar részről tapasztalható vonakodás fő oka a feszült román—magyar viszony
volt. A magyar hadvezetés nem kívánta a honvédség zömét német célok érdekében
felhasználni. Mivel Magyarország 1942 elejéig jóval kisebb mértékben vette ki részét
a háborúból, mint Románia, nem akarta katonai erejét a későbbiek során sem gyen
gíteni.
„De hogyan menjen győzni az a katona, akinek nincs fegyvere, lőszere, élelme?"
Ami fegyvere és felszerelése van, az is „elavultnak minősített repülőgép", „gyerekjá
ték-külsejű olasz törpeharckocsi", „Toldi elnevezésű tankféleség", „első világhábo
rús löveg", 1896-ban rendszeresített Mannlicher puska, s „aránylag nagyszámú kerék
párkészlet". Ezen kételyek vetődnek fel még napjainkban is a témával foglalkozók kö
rében, második világháborús katonai szereplésünk „lázgörbéjének" megrajzolása köz
iben.
Ha a 2. magyar hadsereg bekövetkezett tragikus sorsát vagy a Kárpát-csoport
fegyverzetének és felszerelésének csaknem teljes tönkremenetelét nézzük, akkor sem
vethetjük fel ennyire leegyszerűsítetten a kérdést. A jobban felszerelt és nagyobb ha
ditapasztalatokkal rendelkező német seregtestek éppúgy nem tudtak ellenállni a Vö
rös Hadsereg ellentámadásainak az 1942—1943-as harcokban, de még 1941 végén
sem.
Mint ismeretes, az emberanyag összeállításánál a legértékesebb korosztályok megkí
mélése volt a cél — bár a sorállomány részesedése a 2. magyar hadsereg állományában
megegyezett a mozgósított létszámban meglévő sorállomány arányával — fegyverze
ti—technikai viszonylatban azonban a magyar hadvezetés megpróbálta a lehető leg
jobban felszerelni mind a Kárpát-csoportot, mind a 2. magyar hadsereget. A Kárpát
csoportba beosztott gyorshadtestet igyekeztek a többi hadtest rovására minél több har
cos alakulattal és anyaggal megerősíteni. A 2. magyar hadsereg fegyverzetét szintén a
honvédség összes alakulataitól egyenlően elvont anyagból és a német hadseregtől remélt
kiegészítésekre hagyatkozva állították össze. A magyar hadvezetés ugyanis a honvéd
ség csapatainak gyenge fegyverzetére és felszerelésére való tekintettel kérte Keitel ve
zértábornaggyal, a német véderő-főparancsnokság főnökével folytatott tárgyalásai so
rán, hogy a 2. magyar hadsereget a német seregtestekkel egyenlő módon szereljék fel,
s különösen a nehéz fegyverzetét egészítsék ki.5 Egyébként az itthon rendelkezésre
állt teljes fegyvermennyiség csaknem felét megkapta a 2. magyar hadsereg. Az ígért
német hadianyagkiegészítések azonban a részben már elavult zsákmányanyagok át
adásában realizálódtak.6 A németek ezekre már nem tartottak igényt saját hadseregük
felszerelésénél. A modernebb fegyvereik kellettek az 1942 nyarára tervezett támadó
hadműveletekben résztvevő német csapatoknak.
A 2. magyar hadsereg alakulatainak mozgósítása idején megjelent honvédelmi
miniszteri rendelet — kelte 1942. február 10. — többek között a következőket írta
elő: ,,a) a szóban forgó alakulatok kellálladékát teljes mértékben fel kell tölteni; b)
a rendelkezésre álló hadianyag közül hadihasználhatóság szempontjából a legjobbat
kell adni; c) egyes anyagcikkekből — főleg ruházat — a rendszeresített kellálladékon
felüli tartalék anyagot is be kell állítani". 7
A fegyverzet és felszerelés mennyisége tehát magyar viszonylatban megfelelő volt,
a minősége azonban már bizonyos kívánnivalót hagyott maga után. Mindenesetre azt
megemlíthetnénk, hogy a 2. magyar hadsereg németektől kapott 108 darab T—38-as
közepes és 22 darab Pz—IV-es nehéz (német viszonylatban könnyű, illetve közepes)
harckocsijai8 hasonló kaliberű szovjet páncélosokkal szemben megálltak a helyüket.
Az első világháború előtti tervezésű lövegekkel szemben a szintén német eredetű 10,5
cm-es Göring, valamint a gépvontatású magyar 15 cm-es, illetve 21 cm-es tarack is
5 OL Filmtár, 7887. doboz.
6 A 2. magyar hadsereg közel egy éves keleti hadszíntéren folytatott harcai során mintegy félszáz 75 mm-es
páncéltörő ágyút kapott, annak ellenére, hogy ebből a fegyvertípusból 200 db kiszállítását is tervbe vette a német
hadvezetés. Küldtek azonban még az 1943 januári szovjet támadás előtt — pótlásként — 77 db kevésbé korszerű,
50 mm-es német páncéltörő ágyút és 38 db 45 mm-es zsákmányolt szovjet löveget. HL HM Ein. 3/c 1942/61726.
ill. 71152.; HL 2. hds. 5. fasc. 233. sz. napló melléklet; HL 2. hds. 8. fasc. 1778. sz. naplómelléklet; HL 2. hds. 9. fasc.
Eln./1061.
7 HL HM Ein. 6/k. oszt. 1942/M 46.
8 HL HM Ein. 3/a. oszt. 1942/18926
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megfelelt a követelményeknek, nem beszélve a Botond terepjáró rajgépkocsiról, amely
a rossz terepen és időjárási viszonyok mellett is jól vizsgázott.9
A honvédség 1942-ben az 1895/31 M. Mannlicher puskával, az 1935 M. ismétlőpuskával, valamint az 1898/40 M. Mauser ismétlőpuskával volt felszerelve. Az évszá
mok nem a gyártás és a használatba vétel időpontját, hanem a fegyver típusát jelölték.
Úgy tűnik, Nemeskürty István ezt elfelejtette, mert különben nem írta volna lea kö
vetkezőket: „Jól emlékszem, hogy még 1941-ben is 1896-ban rendszeresített Mannli
cher puskákkal volt a legénység ellátva. Képzelhetni, hány lövés hagyta el ezeket az
agyonhasznált puskacsöveket 1896 óta!" 10 Szeretnénk megjegyezni, hogy a Nemes
kürty István által jelzett időben, de még később is, a szovjet Vörös Hadsereg katonái
nak többsége az 1891/30 M. puskával volt felszerelve — a géppisztoly még nem volt
„tömegcikk"! Egyébként ez az 1891/30 M. puska mint a „győzelem fegyvereinek"
egyike került rendszeresítésre a magyar honvédségben 1948-ban.
Természetesen a magyar királyi honvédség fegyverzete és felszerelése számos tekin
tetben elmaradt a német és a szovjet seregtestek fegyverzetétől és felszerelésétől, bár
hangsúlyozandó azonban, hogy az elszenvedett súlyos veszteségek miatt 1942 elején
már a német alakulatok fegyverzete is részben hiányos volt. De a szovjet csapatokat
sem látták el még tömegesen a háború során kitűnt olyan fegyverekkel, mint a T—34es és KV harckocsik, sorozatvetők és rohamlövegek, valamint a különböző típusú
géppisztolyok. Ekkor a szovjet alakulatok látszáma is lényegesen kisebb volt a ha
sonló magyar és német alakulatokéhoz viszonyítva. Fegyverzetük is csak lövegek és
aknavetők számát tekintve volt nagyobb. 11
Magyarország anyagi lehetőségei igen szűkösek voltak, hadserege is ennek megfe
lelően épült ki. E hadsereg értékelésekor semmi esetre sem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy arra szerveződött, illetve arra szerelték fel és készítették elő, hogy ha va
lamely szomszédos állammal — Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia — Magyaror
szág háborúba keveredik, védje meg hazája határait.
Nem állítjuk azt, hogy a 2. magyar hadsereg és a második világháborúban bármely,
idegen érdekből hadszíntérre küldött seregtestünk katonái nem voltak áldozatok. Ál
dozatok ők, de akkor is azok, ha a magyar viszonylatnál jobban felszerelt hadseregünk
katonái lettek volna. Szerintünk nem kimondottan egy hadsereg felszereltségi és
fegyverzeti állapotától függ az, hogy annak megsemmisülése esetén katonái áldozatok
voltak-e, vagy sem.
Az eddig felsoroltak után vegyünk még néhány — a korábbiakhoz hasonlóan jóí
hangzó — Nemeskürty-állítást, ismételten csak a teljesség igénye nélkül !
A recenzens szerint Horthy Miklós kormányzó azért hozta elő Werth Henriket és
állította a Honvéd Vezérkar élére, mert németbarát vezérkar főnökre volt szüksége.
Horthynak azonban nem németbarát, hanem nem politizáló tábornokra volt szüksége.
Az 1936-ban nyugállományba helyezett és azóta a hadseregtől távol lévő Werth altá
bornagy ennek az elvárásnak kinevezésekor megfelelt. Mellesleg a honvédség leg
jobban képzett tábornokainak egyike volt és a nyilasokat sem kedvelte. Horthy úgy
vélte, hogy Werth Henrik alkalmas lesz a honvédség irányítására és a tervezett had
seregfej lesztés végrehaj tására.
Ugyancsak jól hangzó, de megint csak nem igazolható Nemeskürty István azon
„gondolattársítása", mely szerint a honvédség tábornoki karában végbement jelentős
váltás — nyugállományba helyezés, kinevezés — célja a németellenes tábornokok ki
szorítása a vezetésből és a németbarátok előtérbe tolása. Igaza állítására Kiss János
altábornagy példáját hozza fel. Kiss János nyugállományba helyezése — ellen
tétben a divatos állításokkal, drámai megjelenítésekkel — nem politikai okból
történt! A vezérkari képzettséggel nem rendelkező, ötvenötödik életévét és harminc
hatodik tényleges szolgálati évét betöltött Kiss János — az érvényes előírásoknak meg
felelően — egykori évfolyamtársai többségével együtt 1939. május 1-én került nyug9 HL Honvéd Vezérkar főnöke 1. osztály Elnöki 1942/697. (a továbbiakban: Vkf.)
10 Nemeskürty István: Háborús szereplésünk lázgörbéje. Élet és Irodalom, 1987. október 16., 11. o.
11 A magyar és szovjet hadosztályok létszámának és fegyverzetének összehasonlító adatait 1.: Szabó Péter: A 2.
magyar hadsereg felszerelése és fegyverzete a frontra kivonulás idején, 1942 április—május. HK 1985/3. 625.
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állományba, elérve előtte azt a beosztást, amelynél volt gyalogom csapattiszt magasab
bat nem érhetett el: a honvédség főparancsnokának gyalogsági szemlélője lett.
Az már csak aprócska tévedése Nemeskürty Istvánnak, miszerint Kiss János az
„újvidéki vérengző tábornokok elleni hadbírósági eljárást" irányította volna. A há
romtagú hadbíróság — amelynek az ítéletet kellett volna meghoznia — elnöke Náday
István vezérezredes, tagjai pedig Németh József altábornagy és Kiss János nyugállo
mányú altábornagy voltak. A per fennmaradt jegyzőkönyvének tanúsága szerint a
tárgyalás során a hadbíróság tagjai közül mindössze Náday Istvánnak volt egy köz
bevetett hozzászólása.12
Természetesen ezek a tények semmit sem vonnak le Kiss János 1944 október-no
vemberi tevékenységének az értékéből esnem kérdőjelezik meg hazájáért vállalt mártíromságát, de feleslegessé teszik azokat a törekvéseket, melyek 1944-es szereplésé
ből nem igazolható korábbi tényeket, érdemeket igyekszenek „kimunkálni" !
A hadsereg és a zsidótörvények kapcsolatáról nem kívánunk részletesebben szólni,
hiszen a kérdést részletesen vizsgálta egy tanulmány 13 , de utalnánk arra, hogy a Ne
meskürty István által Kállay Miklós miniszterelnöknek tulajdonított rendeletet Bárdossy László miniszterelnök írta alá 1941. április 16-án és az a 2870/1941. M.E. szá
mot viselte.14 Egyébként e rendelet után — amely a zsidónak tekinthető magyar ál
lampolgárok számára fegyveres szolgálat helyett munkaszolgálatot írt elő — is volt
még példa arra, ha nem is tömegesen, hogy zsidónak minősített hadkötelesek fegy
veresen teljesítettek szolgálatot. 1941 áprilisa és 1942 júniusa között egyébként a tá
bori és honi munkásszázadoknál ténylegesen szolgálatot teljesítő zsidók létszáma a
következőképpen alakult:
Év/hónap

Létszám

1941
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

9 692 fő
18 834 fő
17 257 fő
14 560 fő
14 892 fő
12 184 fő
7 227 fő
4 022 fő
2 324 fő

1942
január
február
március
április
május
június

2 002 fő
2 186 fő
2 997 fő
816 fő
13 808 fő
24 375 fő.15

1942 februárjában a kivonuló 2. magyar hadsereg konkrét állományába negyvenöt,
ezen felül a seregtest vódőszakasza mögötti hadtápterületre további huszonnégy zsi
dó munkásszázadot állítottak be. Ez összesen hatvankilenc munkásszázadot, létszámát
tekintve mintegy 14 000 zsidó munkaszolgálatost jelentett. Ez a létszám a 2. magyar
hadsereg élelmezési létszámának megközelítőleg a tíz százalékát tette ki.16
1942 novemberétől, a seregtest személyi állományának fokozatos felváltása elhatá
rozásakor a „doni hadsereghez" hatvanöt, immáron 320 főre felemelt — addig 250 fős
12 Az újvidéki felelősök perének jegyzőkönyvét 1.: A. Sajti Enikő—MarJcó György: Ismeretlen dokumentum az
1942 januári délvidéki razzia résztvevőinek peréről (1943. december 14—1944. január 14.) HK 1985/2. szám.
13 Szakály Sándor: A hadsereg és a zsidótörvények az ellenforradalmi Magyarországon. Valóság, 1985/9. szám.
14 Budapesti Közlöny 1941/38. szám (1941. április 19.)
15 HL HM Ein. 6/k. 1942/48481.
16 HL Vkf. 1. Ein. 1942/4329.
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volt17 — zsidó munkásszázad kiszállítását is elhatározták. 18 Az 1943 januári szovjet
támadás miatt ezen szállítások zömét leállították, s a munkásszázadoknak csak ki
sebb hányada érkezett ki a hadműveleti területre. Az Ukrajnában tevékenykedő ma
gyar megszálló csapatoknál 1942 folyamán harminc-harmincöt munkásszázad —
mintegy nyolcezer fő — teljesített szolgálatot.
Röviden ennyiben tudnánk összefoglalni — a teljesség igénye nélkül — a Nemeskürty István által felvetett gondolatok, állítások kapcsán megfogalmazódott vélemé
nyünket, amely talán ráirányíthatja a Requiem egy hadseregért című munka szerző
jének figyelmét nem egy esetben idejétmúlt és bizonyíthatóan cáfolt állításai felül
vizsgálatának szükségességére.

17 HL Vkf. 1. Ein. 1942/5532.
18 HL Vkf. 1. Ein. 1942/5767.
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SZEMLE

JEAN FLORI

L'ESSOR DE LA CHEVALERIE
XIe—XIIe siècles
(Genève, Droz, 1986. 404 o.)

A lovagság, m i n t a Szerző korábbi (1983-ban
megjelent) munkájában megállapította,* vi
szonylag későn alakult ki.
Jelen könyvében a lovagság X I — X I I . szá
zadi fellendülésével foglalkozik. Rendkívül
alapos és igen szép munkájában a kiterjedt s a
kötet végén felsorolt irodalmon kívül elsősor
ban elbeszélő forrásokat, másodsorban törvé
nyeket, okleveleket, szertartási szövegeket,
egykorú teológiai és kánonjogi műveket hasz
nál fel, melyeket ugyancsak felsorol a kötet
végén. A magyar olvasó őszinte csodálattal —
és irigységgel— olvashatja a források imponáló
tömegét, mivel akaratlanul is eszébe jut, hogy
ehhez képest milyen csekély mennyiségű for
rással kell a hazai középkorkutatónak beérnie...
Flori munkájában —• mint 1983-ban meg
jelent előzményében is — elsősorban esz
metörténeti, ideológiatörténeti módszerekkel
fejti ki álláspontját, s elsősorban ilyen módon
építi fel társadalom- és hadtörténeti mondani
valóját is.
Impozáns bibliográfiai áttekintés u t á n meg
állapítja, hogy Nyugat-Európában a nemesség
sokkal régibb intézmény, mint a lovagság.
A nemesség elsősorban vérségi származáson
alapuló kiváltságos helyzetű osztály. Bizo
nyos igazságszolgáltatási, uralmi jogokkal,
tekintéllyel és presztízzsel rendelkezik, amit
életmódja és gazdagsága egészít ki.
A lovagság eredete más. A lovag (miles)
általában alacsony származású, s a X I I . szá
zad vége előtt nem keveredik a nemességgel.
A X I — X I I . században a milesek tekintélye
folyamatosan növekszik. A hasonló katonai
aktivitás közelebb hozta egymáshoz a nemes
séget és a lovagságot.
Flori nagyon fontosnak tartja a lovaggá

avatás szertartásának vizsgálatát. A X I . szá
zad előtt csak fegyverrel való felövezéseket,
fegyverátadásokat ismerünk (remise ď armes).
Ezek majdnem mindig királyokkal kapcsolato
sak. A hatalomgyakorlás jelképe ez is; a ko
ronázáshoz van kötve.
1030 táján a milesek még igen szerény társa
dalmi helyzetűek. De ez idő tájt kezdenek meg
jelenni a forrásokban, mint adományozók és
tanúk. A királyi udvarban is tűnnek fel mi
lesek, kik nem egészen alacsony származásúak.
De vannak szolga eredetű milesek is, kiknek
társadalmi helyzete alig kedvezőbb, mint a pa
rasztoké Fegyveres szolgálatuk következtében
meggazdagodhatnak, s előfordul, hogy nemes
lányt vesznek feleségül. De ettől még nem
szűnik meg szolgai születésük ,,bélyege".
A nehéz lovas fegyverzet és felszerelés meg
szerzése sem könnyű. A X I . század végén egy
hadiló ára 30—60 sous, egy páncéling 100
sous. A teljes felszerelés k b . 10 livre. Ehhez k b .
150 hektár föld birtoklása kellett. S ez még
csak a közönséges nehéz lovas fegyverzete,
a nemesé, nagyúré sokkal drágább.
A fegyverrel való felövezés három hatalmi
funkciót jelképez: a kormányzást, rendfenn
t a r t á s t és bíráskodást. Mind a három eredeti
leg királyi jog, de a X I . században „lecsúszik"
a territoriális fejedelmek kezébe. Fokozatosan
kezdik a fegyverrel való felövezést a lovagok
esetében is alkalmazni, eleinte és elsősorban
az egyházi szolgálatban lévő mileseknél (defensores ecclesiae).
Ezen ünnepélyes fegyverrel felövezések nem
lovaggá avatások. Az á t a d o t t fegyverek
(majdnem mindig kard) főként hatalmi jelké
pek. A nem közvetlenül egyházi szolgálatban
lévő lovagok felavatásáról a X I . század végén
még nem tudunk. A lovagság még csak születő
* Ismertetését Borosy András által 1. a Hadtörténelmi ben van. Liturgiája még nem alakult ki.
A lovagok társadalmi emelkedése a X I .
Közlemények 1985/4. számában. 931—932. o. — A szerk.
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században folyamatos, s a század második
felében felgyorsul. E z t az emelkedést az egyes
országokról, tájakról szóló monográfiák is
megerősítik. A nyugati kereszténység déli
területein a paraszti származású milesek emel
kednek ugyan, de csak végrehajtó szerepük
van, s az uralkodó osztály legalsó rétegét alkot
ják. Tán közelednek nemességhez harcos élet
módjukkal, harceljárásukkal, de elkülönítve
maradnak és összességükben nem keverednek
el a nemesekkel. (Néha egy-egy nagyurat is
neveznek miiesnek, de ezzel csak vitézségét
hangsúlyozzák. )
Északabbra még inkább ez a helyzet. Német
földön a karoling intézmények tovább élnek,
a milesek emelkedése lassúbb. A miles szó
többféle állapotú embereket jelöl. Harcos álla
potot jelöl, s nem valamilyen konkrét társadal
mi helyzetet. A miles és a nemes (nobilis)
egyáltalán nem szinonima, nagyon is mást
jelent.
A Földközi-tenger vidékén némileg más a
helyzet, de nem alapvető mértékben. I t t a miles szó, mellyel aicaballarius szó vetekedik,
később terjed el. Ezek alacsony helyzetű em
berek, kik kötelesek maguknak fegyvert és lo
v a t vásárolni, hogy helyőrségekben szolgálja
nak. De i t t a milesek előrelépése gyorsabb és
tömegesebb.
A nemesekkel a X I . sz. végén még i t t sem
keverednek. H a a nemeseket—harcosságukat
hangsúlyozandó—mileseknek nevezik, akkor
miles strenuus, vagy princeps militiae a nevük.
A harmadik zóna Közép-Franciaország.
Erre a hirtelen emelkedés jellemző — i t t ha
marosan ugyanazt kezdi jelenteni a miles és a
nobilis, s a kettőből kialakul a kisnemesség.
Az ideológiai jellegű forrásokban két moz
gást kell a Szerző szerint megfigyelni. Az egyik
társadalmi, mely a mileseket a nemesség nívó
jára emeli, a másik ideológiai, mely a királyt
leszállítja a lovagok közé.
A X I . században a milesek még mint egy
szerű végrehajtók tűnnek fel. Az egyház még
nem hozzájuk fordul védelemért, hanem a ki
rályhoz, fejedelmekhez, grófokhoz. De egyre
többet emlegetik őket a források. Egyre szük
ségesebb eszközei a hatalmasoknak. Néha az
egyházi szerzők már hozzájuk is fordulnak
védelemért. Kezd kialakulni a milesek etikája,
mely nem hasonlít a későbbi lovagi etikához.
Lényege a fejedelemnek való engedelmesség.
A keresztes háborúk hozzájárulnak egyes
milesek emelkedéséhez, de a későbbi lovaginak
nevezett etika a X I . század végén még a feje
delmekre vonatkozik. A keresztes propaganda
nem jelentette a lovagok felértékelését általá
ban — csak azokét, kik keresztes háborúba
indulnak. A keresztes háborúk etikája nem
lovagi, hanem „szent háborús" etika. A keresz
tes ideológia rövid életű volt. Az egyház nem

t u d t a egészen megnyerni a mileseket — na
gyobb részük nem állt az egyháznagyok szol
gálatába.
A X I I . században a milesek emelkedése tar
tományonként változott. Németországban a
milesek többnyire miniszteriálisok maradnak,
s a X I I . század végéig a nemesség nem teremt
velük kapcsolatot. A német-római császárság
peremvidékein és Dél-Franciaországban a X I I .
század közepén, vagy végén közelednek a ne
mességhez. Közép-Franciaországban gyorsabb
az emelkedésük. I t t hamar egyesülnek a nemes
séggel. Nem azokban a tartományokban emel
kednek azonban a leggyorsabban, ahol a köz
ponti hatalom a legjobban szétesik.
A miles és militia szó a X I I . században több
félét jelent: 1. jelent egy társadalmi státust,
mely meglehetősen alacsony, alig magasabb,
mint az előző korszakban. 2. Jelenthet katonai
tevékenységet bármilyen társadalmi szinten.
Gyakran használják magas rangú személyek
is, ami katonai funkciójuk felértékelődését
mutatja. 3. A „miles" lehet egyszerű titulus is.
4. A „miles" és „militia" szónak ideológiai töl
tése is van. Ez nincs egészen elválasztva a gaz
dasági-társadalmi-hivatási faktoroktól, de bi
zonyos mórtékben független azoktól.
A milesek emelkedéséhez hozzájárul az a
körülmény is, hogy a szerzetesek, kiknek tekin
télye rendkívül nagy volt, ebből valamennyit
elveszítenek, mert a pápáknak a püspökökkel
szemben kevésbé van már szükségük a szerze
tesekre.
A lovagságnak a nemességgel való össze
keveredése Közép-Franciaországban követke
zik be a legkorábban, a X I I . század elején.
Máshol ez csak a század végén, vagy a X I I I .
század elején történik, Németországban ennél
is később. A lovagság tekintélyének emelkedése
nem mindenütt egyforma mértékű. A Capet-k
Franciaországában nem olyan hangsúlyozott,
mint a Plantagenetek országaiban. A lovagi
ideológia — érdekes módon — éppen itt fejlő
dik ki a legjobban, ahol a zsoldos intézmény is
legjobban elterjedt. A Plantagenet-ek anglonormann tartományaiban alakul ki a sajátos
lovagi etika is. E tartományokban s azonkívül
Flandriában a legnagyobb a lovagság súlya.
A lovagi etika legjobb megfogalmazója angol:
Salisbury János.
A lovagság virágzása rövid. Már a X I I I .
században veszélyezteti helyzetüket a király,
aki zsoldosokkal tudja őket pótolni s a gazda
godó polgárság, mely a királyi udvarokba is be
hatol. A lovagság egyre inkább egy ideális kor
szakról álmodozik, mikor — valamikor régen
— a király a lovagokkal együtt uralkodott —
talán a karoling, sőt meroving korszakban
vagy még régebben, Arthur király mitikus
korában...
Borosy András
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GERGELY ANDRÁS

EGY NEMZETET AZ EMBERISÉGNEK
Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról
(Magvető Könyvkiadó,

Budapest, 1987. 504 o. Elvek és utak)

1968 óta jó néhány reformot hirdettek meg
Magyarországon. Nem is reformkor t e h á t az,
amiben élünk, hanem a reformok kora. Volt
közöttük ami deformnak bizonyult, mint pl.
az iskolareformok szinte végeláthatatlan, de
egyre elszomorítóbb következményű sora ; volt
köztük, ami bevált volna, ha a reformot nem
akasztja meg az uniformizálás, s volt olyan,
amelynek hatását még csak ezután ismerjük
meg. Erre az új reformkorra kivételesen gyor
san reagált a magyar könyvkiadás. Az elmúlt
kilenc évben Széchenyinek immár 11 műve
jelent meg ismét, jórészt hasonmás kiadásban
(legfontosabb problémánkat jelezve, a Hitel
kétszer is), ezenkívül Wesselényi Balítéletekről
c. kötete, a Kelet népére vonatkozó legfonto
sabb vitairatok. Politikusok és közgazdászok
megnyilatkozásaiban egymást érik a legna
gyobb magyartól és a haza bölcsétől származó
idézetek, s mintha kezdene kikopni a politikai
historizálásokból Magyarország Mózese, Kos
suth Lajos. Az új politikai irányvétel saját
históriai legitimációját nem a forradalom és
szabadságharc mámorában, hanem a reform
kor téglát téglára rakó csendes építkezésében
keresi. Az érdekegyesítés helyébe a társadalmi
konszenzus lépett, a népképviselet helyett a
közélet demokratizálódása áll a viták közép
pontjában, a Védegylet és Iparegylet helyett
a termékszerkezet átalakítása a legfőbb gond,
az Európához való felzárkózás helyett a világ
gazdasági versenyben való lemaradás motivál.
Elvileg a közteherviselés jelszavára rímel az
adórendszer reformja, s nem szabad persze
megfeledkeznünk olyan reformkori eredetű,
de manapság egyre távolibbnak tűnő gondo
latról sem, mint a Duna-menti népek össze
fogása. A reformkornak tehát divatja van
s érdeklődésre t a r t h a t számot minden olyan
kötet, amely a magyar történelem e fényes
korszakával foglalkozik.
Széchenyit idézi Gergely András kötetének
címe is: „ E g y nemzetet az emberiségnek".
Gergely András eddig megjelent két önálló
kötetében is a magyar reformkor egy-egy prob
lémájával foglalkozott. Széchenyi eszmerend
szeréről írott értekezése a legnagyobb magyar
fellépésének eszmei előzményeit tisztázta,
a • fiumei vasút ügyéről írott kötete pedig a
reformellenzék táborán belül 1848 előtt kiala
kult ellentétekre hívta fel a figyelmet. Gergely
András munkásságából mindenképpen kieme
lendő még a tízkötetes Magyarország történe
tében írott reformkori fejezet és a magyar

sajtótörténet második kötetében Veliký János
sal közösen írt, a kiegyezés utáni időszak poli
tikai sajtójáról szóló rész.
E z a tanulmánykötete három ciklusra tago
lódik. Az „Eszmék, programok" címűben négy
tanulmányt olvashatunk, a magyar liberalizlizmus születéséről, a nemzetté válás program
jairól, a nemzeti és nemzetiségi érdekegyesítés
formálódásáról és az államélet liberalizálására
t e t t törekvésekről. A köztudatban mindmáig
élénken élő 1825-ös évszám helyett Gergely
András is az 1790-es év mozgalmaitól eredez
teti a magyar reformkor törekvéseit, s előadása
meggyőz arról, hogy a magyar reformnemzedék
nem deus ex machinaként jelent meg az 1820—
30-as években, hanem fellépésének megvoltak
a maga jó három évtizedes előzményei. Gergely
András szakít azzal a romantikus felfogással is,
amely szerint a magyar reformkort a magyar
köznemesség végtelen jósága és
filantrópiája
hozta volna létre. A kor liberális eszméin, a
romantikus népszemléleten, a felvilágosodás
ekkor is ható eszmekörén kívül a reformnem
zedék fellépésének komoly anyagi mozgátóerői
is voltak. í g y az ország végtelen elmaradottsá
ga a Nyugattól, az extenzív magyar gazdaság
csődje (amit a napóleoni háborúk konjuktúráját követő dekonjunktúrában rászakadó vál
sággal szembeni védtelensége is bizonyított),
a más nemzetek és nemzetiségek mozgalmaitól
való indokolt félelem (pánszlávizmus, dákoro
mán eszme), s végül ezzel összefüggésben az
„éjszaki kolossz", a cári Oroszország jelen
t e t t e fenyegetés. A magyar reformnemzedék
idősebb tagjai még tanúi lehettek Lengyel
ország végleges eltűnésének Kelet-KözépEurópa térképéről, s tisztában voltak azzal,
hogy Lengyelország sorsát jórészt saját fejlő
désképtelensége, állami életének megbénulása
okozta. A lengyel példa t e h á t figyelmeztetés
ként h a t o t t : Mi lesz, ha a magyar cserépedény
szétporlik a szláv és német kőedény között?
A pánszlávizmustól való félelem nem csupán
a szomszédos szláv népek mozgalmaitól való,
az 1820—30-as években még indokolatlannak
tűnő félelmet jelentette, hanem egy jóval
konkrétabb fenyegetést. Széchenyi tanúja volt
annak, amikor 1814-ben I . Sándor kozákjai
bevonultak Párizsba. Pedig Franciaország
messzebb van, mint Magyarország, s a születő
magyar nemzet ereje nem vetekedhet Európa
„grande nation"-jáéval.
A reformnemzedéken belüli viták és csatá-
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rozások jórészt ezekből a dilemmákból ered
tek. Ezért értelmezte másképp az Ausztriához
való viszonyt Széchenyi, Wesselényi, Kossuth.
Mi a jobb megoldás: belesimulni a Habsburgbirodalom egységébe, s érdekeinket akár egy
részük feláldozása árán is egyeztetni az összmonarchia érdekeivel, vagy akár a birodalom
érdekeinek sérelmével is erőssé tenni a nem
zetet, éppen a birodalom fenntartása érdeké
ben? De hogy lehet ezt megvalósítani, ha az
ország lakosságának 50%-a sem magyar?
Csakis a nemzetiségek megnyerésével, csakis
akkor, ha a nemzetiségek is részesülnek mind
azon jogokban, amelyekben a magyarok. Az ol
vasztó felsőség eszméjének hirdetői a kulturális
asszimiláció hosszú, szerves folyamatában re
ménykedtek, de rá kellett ébredniük arra,
hogy nem állnak rendelkezésükre évtizedek.
S a többi felismerés sem volt reményt keltőbb,
í g y az, hogy a birodalom vezetésének esze
ágában sincs változtatni abszolutisztikus kor
mányzati rendszerén, s csak egy külpolitikai
földindulás (1830) hatására hajlandó némi en
gedményre, de saját pozíciójának megszilár
dulása (1833) után ezt is szívesen visszavenné.
Hogy a nemzetiségek egy része már Magyar
országon kívülre kacsint, s hogy a szabadság és
tulajdon mellett az ő harmadik jelszavuk is
a nemzetiség. S hogy nincs idő, azt ismét a len
gyel példa, az 1846-os galíciai felkelés vérbe
fojtása bizonyította, amikor az osztrák kor
mányzat saját parasztjaikkal verette agyon a
lengyel nemeseket.
A mit és a miért mellett a harmadik leg
fontosabb kérdés a hogyan volt. Hogyan lehet
megvalósítani Magyarország polgári átalaku
lását a lehető legkevesebb felesleges áldozattal,
a forradalmi ú t elkerülésével, csupán a törvé
nyes reformokat igénybe véve? A reform
nemzedék tagjai, különböző mértékben és
módon, de egyaránt felhasználtak régi és új
eszközöket saját megoldási javaslataik nép
szerűsítésére, s egy új tényező, a közvélemény
befolyásolására. Ilyen régi eszköz volt a nemesi
vármegye és az országgyűlés, s ilyen új eszköz
volt a cenzúra ellenére is hatásos sajtó. A re
formtáboron belüli viták nem utolsósorban ép
pen ezeknek az eszközöknek az igénybevétele
körül alakultak ki (Széchenyi—Kossuth-vita).
S a régi formák új tartalommal való megtöl
tése érvényesült látványosan a jogkiterjesztés
koncepciójában. Eszerint az átalakulás nem új
jogok szerzését, nem régi jogok megszüntetését,
hanem e régi jogok kiterjesztését jelenti. Ger
gely András tanulmányai érzékeltetik azt a szí
vós és következetes küzdelmet, amit a reform
nemzedék folytatott a jogkiterjesztésért, az
úrbéri kérdés megoldásáért, a törvény előtti
egyenlőségért, a cenzusos választójogért. Nem
idealizálja a szereplőket, nem hallgatja el eset
leges tévedéseiket sem, pl. a nemzetiségi kér
dés megítélésében. De e tévedések megállapí
tása soha nem csap át számonkérésbe, hiszen
e tévedések jó része nem ún. osztályönzésből,

hanem a helyzet téves megítéléséből fakadt.
Tagadhatatlan ugyanis, hogy e tévedések elle
nére a reformkor két évtizedes küzdelmét be
tetőző 1848 áprilisi átalakulás olyan óriási
energiákat szabadított fel a magyar és részben
a nem magyar társadalomban is, amelyek elég
ségesnek bizonyultak az átalakulás vívmányai
nak megvédésére mind az ország nemzetisé
geinek, mind a Habsburg-birodalomnak a fegy
veres erejével szemben.
Az átalakulás legfőbb munkásait állítja
elénk a kötet második ciklusa, amely a „Port
rék" alcímet viseli. A három, Széchenyiről
írott tanulmány mellett átfogó értékelést ol
vashatunk Kossuth pályájáról, esszéisztikus
fejtegetést Eötvös „korszerűtlen koreszméiről"
s alapos elemzést B a t t h y á n y Lajos reformkori
politikai tevékenységéről. A tanulmányok
tizenöt év termését mutatják be, az első még
1971-ben, az utolsó 1986-ban született. Közös
bennük az alaposság, a szinte személyességbe
hajló viszony a b e m u t a t o t t személyhez (ez kü
lönösen a Széchenyi-tanulmányoknál szembe
tűnő), a nagy összefüggések ós az apró részletek
virtuóz kezelése. A Széchenyi gazdasági tevé
kenységéről szóló tanulmány szakít azzal a
vulgármarxista megközelítéssel, amely szerint
Széchenyi csak szavakban hirdette a reformot,
de ő maga mindvégig megmaradt nagybirtokos
arisztokratának. Gergely András szemléletesen
mutatja be azt a folyamatot, amelynek követ
keztében Széchenyi módszeresen megszabadult
birtokai jó részétől, s jövedelmi forrásai között
egyre nagyobb százalékot ért el a különböző
befektetésekből származó profitok aránya.
A Széchenyi politikai tevékenységét áttekintő
esszé rokonszenvvel, de nem feltétlen hódolat
tal közelít Széchenyi személyéhez. Nem politi
kai váteszt lát hősében, „csupán" az eltérő
politikai álláspontok egyikének nagy hatású
képviselőjót. Gergely András szerint a reform
kor volt az első olyan korszak Magyarország
történetében, amikor „a politikai vezető szerep
... csak a közvélemény megnyerésével volt
elérhető". Széchenyi vállalta a közvélemény
megnyerésóért vívott harcot, de nehezen
viselte el a negyvenes évek kudarcait. „Aho
gyan az irodalomban az 1820-as évek végén a
Conversations lexikoni pör tisztázta, hogy az
irodalom világában nem az érdem, a tekintély,
hanem az írói teljesítmény mérvadó, s eszté
tikai nézetkülönbségek esetén az ízlésnek van
döntő szava, s eltérő irányzatok élhetnek anél
kül, hogy lerontanák egymást, az 1840-es évek
első felének Széchenyi—Kossuth vitája tisz
tázta, hogy eltérő politikai álláspontok létez
hetnek egymás mellett, közöttük választásra
végső soron a társadalom hivatott, s ezért a po
litikai élet éppúgy nem fog egységesülni, ha
nem táborokra, irányzatokra oszlik, és akként
szerveződik, mint az irodalmi." Logikus magya
rázatot talál Gergely András Széchenyi 1848as szerepvállalásaira is. „Azt a március első
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és második felében egyaránt érvényesített
alapvető politikai szempontot, amely tetteit
mindkét időszakban értelmezhetővé teszi,
a Magyarországnak is viszonylagos külpoliti
kai védettséget biztosító Habsburg Birodalom
stabilizálásának igényében jelölhetjük meg.
Március első felében, a Metternich számára
megnehezült külpolitikai feltételek között
még a birodalom bomlasztóit l á t t a Kossuthékban. A Metternichet is megbuktató bécsi for
radalom rádöbbentette: a magyar ellenzék
részéről nem puszta szólam, hogy a térség
nyugalmának előfeltétele az alkotmányos
átalakulás. Sőt: egy »törvényes forradalom
mal « az egész birodalomban egyedül Magyar
ország politikai stabilitását lehet még biztosí
tani. E z a felismerés konzervatív politikusokat,
sőt a dinasztia egyes tagjait, így I s t v á n nádort
is az ellenzéki magyar követelések teljesítésére
— vagy annak ígéretére hangolja!". Döblingi
tevékenységéről pedig megállapítja, Széchenyi,
felismerve a legfőbb ellenséget, a Habsburg
abszolutizmust, „ a részletekről, a kibontako
zásról nem folytatott polémiát", hiszen „ismét
a nemzet egésze nevében politizálhatott. (...)
Nem gyötörték politikai kételyek, nem nyo
masztotta a felelősség, fenntartás nélkül h i t t
elvei és eljárása helyességében".
A harmadik írás az író Széchenyit mutatja
be. Gergely András nem elégszik meg a mü
vek puszta ismertetésével, vagy a stílusjegyek
felvillantásával. Elemzései mindvégig a művek
keletkezésének szélesebb összefüggéseit is figye
lembe
veszik.
A
negyedik
tanulmány
B a t t h y á n y Lajos reformkori tevékenységét
elemzi. Olvasása meggyőz arról,
hogy
B a t t h y á n y nem csupán 1848-as szerepével
írta be a nevét a magyar történelembe. Bár
személyes adottságai, egész alkata révén ki
sebb népszerűséggel bírt, mint pl. Széchenyi
vagy Kossuth, reformkori szereplése az övéké
hez mérhető, ő vetette fel 1844-ben a kor
mányzatnak az örökös tartományokban foly
t a t o t t politikájával kapcsolatban azok alkot
mányos átalakításának igényét. „Alapvetően
új elem bukkan fel evvel az egész magyar poli
tikai gondolkodásban: B a t t h y á n y az első, aki
mértékül választja a kormány bírálatánál an
nak az örökös tartományokkal szemben foly
t a t o t t politikáját •—• t e h á t az egész birodalmi
politika bírálatára igényt t a r t —, és alig bur
koltan szorgalmazza, hogy az alkotmányossá
got vezessék be az örökös tartományokban is.
I t t regisztrálhatjuk az alapvető eltérést Széche
nyitől: a birodalomhoz igazodás helyett a biro
dalom átalakításának igényét fogalmazza meg".
A reformnemzedék nagyjai közül a demokra
tikus fejlődés követelményeinek felismerésében
legmesszebb Kossuth j u t o t t . Kossuth, akit
azóta neveznek álomkergetőnek és a nemzet élő
eszmény ülésének, Csóri vajdának és az Isten
második fiának, szent apostolnak és fantasz
tának. Gergely András szerint éppen az eltérő,
hol hasznossági, hol erkölcsi megközelítésmód

m i a t t volt pályája oly nehezen értékelhető.
„Furcsa lenne koherens értékelésről beszélni
akkor, h a az egyik történelmi személyiségnek
az erkölcsi világrend, a másiknak az eredmé
nyesség nevében nyújtatik a pálma. A társa
dalom reális lehetőségeihez igazodó, t e h á t al
ternatívák feltárásán alapuló értékelés bizo
nyul csak igazán történetinek".
Gergely András szerint Kossuth „a magyar
polgári átalakulás realizálható útjai közül a
legnyitottabb, kezdetben liberális, majd de
mokratikus, távlati perspektíváiban a Duna
táj népeinek összefogása felé m u t a t ó variánsá
nak a megvalósításáért k ü z d ö t t . Programja
realitása kétségtelen, jóllehet az ellentétes erők
küzdelmében nem valósult meg maradéktala
nul." A szerző t e h á t szakít azzal az egyoldalú
felfogással, amely az eredményességet tekinti
egy politikai koncepció realitása egyetlen
fokmérőjének. De, véleményünk szerint, Kos
s u t h politikáját nem lehet a X I X . századi rea
litás fokmérőjének tekinteni, hiszen 1848—49ben és azután bebizonyosodott, hogy a dunatáji
népek és nemzetek inkább hajlandók a haladás
érdekeit korlátozni a haza javára, mintsem
fordítva. Andrássy Gyula 1849 nyarán azt a
cinikus tanácsot a d t a a magyar kormánynak,
hogy egyezzen ki a nemzetiségekkel, s h a majd
győztünk, ez is, mint minden egyezség, meg
változtatható. E cinizmust azonban a másik
oldal legtisztább szándékú képviselőinél is
megtalálhatjuk. Az alkut ők is csak ideiglenes
nek szánták, s ez a szabadságharc utáni év
tizedekben is kiderült. A Duna-konföderáció
eszméje nem csak a magyar társadalom ellen
kezésén b u k o t t meg — a többi érintett nemzet
sem igen kért igényeinek e látványos korláto
zásából.
„ A nagy sorsforduló" c. ciklusban az 1848—
49-cel foglalkozó írások k a p t a k helyet. A fiumei
vasút 1847—48-as országgyűlési vitájával fog
lalkozó tanulmány ismerteti az ellenzék köz
lekedéspolitikai kezdeményezéseit, a kormány
zat közlekedési politikáját, Széchenyi ebben
betöltött szerepét. Majd szinte napról napra
rekonstruálja azt az eseménysort, amelynek
során a Kossuth „túlzó" politikáját helytelení
t ő centralisták Széchenyivel összefogva a
fiume—vukovári vasút ügyét igyekeztek fel
használni Kossuth megbuktatására az utolsó
rendi országgyűlésen. Gergely András szerint
Kossuth ugyan hátrányba került ellenfeleivel
szemben, de megbuktatására így sem volt reá
lis esély. Kossuth leszavaztatásán kívül ugyan
is ennek előfeltétele lett volna az is, hogy Bécs
ben engedményekre legyenek hajlandók egyéb
követelések teljesítésében is, ennek pedig nincs
nyoma. Érdekes apróság, hogy a szerző szerint
Kossuth m á r ekkor felvetett egy, a Duna
konföderáció eszmei előzményének tekinthető
tervet, Szerbia, Havasalföld ós Bosznia gazda
ságának Magyarországon keresztül történő
csatlakoztatását az európai piachoz.
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Jóval nagyobb, általánosabb témát dolgoz
fel a következő tanulmány, amely az 1848-as
polgári alkotmányos államrendszer kérdéseivel
foglalkozik. Erről a kérdésről monográfiák
sorát lehetne írni, véleményünk szerint azon
ban Gergely András e tanulmányában az
összes fontosabb kérdést említi. Négy követel
mény szempontjából vizsgálja az 1848-as
államrendszert és törvényhozást: „ 1 . a Magyar
országra vonatkozó döntések Magyarországon
és az egész államterületre egységesen, centrali
záltan szülessenek. (Állami egység) 2. A döntés
hozatalban ne az uralkodó és környezete, ha
nem az érdekeiben a jobbágyfelszabadítással
és a törvény előtti egyenlősítéssel egyesített
polgárosult magyar társadalom (a nemzet)
céljai érvényesüljenek — a polgári parlamen
tarizmus egykorú követelményeinek meg
felelően. (A politika a köz ügye). 3. Külpoliti
kai megfontolásokból Magyarország maradjon
a Habsburg-dinasztia jogara alatt, maximális
önállósággal a birodalmon belül. (A birodalmi
keretek lazítása.) 4. Az egész alkotmányos
államrendszer csak akkor legyen működőképes,
ha valóban e célokat szolgálja. (A rendszer
működésének alkotmányos és társadalmi garan
ciái.)" A szerző következtetései szerint e rend
szer csak alkotmányos módon volt képes mű
ködni, s hogy működése sikeres volt, azt jól
mutatja, hogy a szabadságharc közel egy éve
alatt sem militarizálta önmagát, hanem képes
volt az önkorrekcióra és a továbbfejlődésre,
mint ezt az 1849 tavaszán—nyarán a parasztkérdésben és a nemzetiségi kérdésben t e t t lépé
sek is m u t a t t á k .
A harmadik tanulmány 1848 egyik legvita
t o t t a b b személyiségéről, I s t v á n nádorról rajzol
portrét. Gergely András szerint I s t v á n nádor
nem a bécsi ellenforradalmi körök magyar
országi megbízottja, utasításaik végrehajtója
volt, hanem olyan politikus, aki az alkotmá
nyosság iránt nagyobb rokonszenvvel visel
tetett, mint az abszolutisztikus megoldások
iránt, s aki többször is személyes fellépésével
csikart ki újabb és újabb engedményeket azon
országnak, melynek nádora volt. Egyéni tragé
diájának oka abban rejlett, hogy nem mert
következetesen végigmenni ezen az úton, s nem
vállalta azt — az áprilisi törvények által biz
tosított lehetőséget, hogy egy Habsburg-secundo-genitura tagjakónt a magyar trónra ül
jön. Ami pedig híres-hírhedt, 1848. március
23-án írott előterjesztését illeti, ennek történeti
megítélését Gergely András tévesnek tartja.
E nevezetes előterjesztés szerint Magyarorszá
gon három dolgot lehet tenni: „ 1 . Minden csa
patot kivonva az országból, tótlenül szemlélni,
hogy megy ölre a nemes a paraszttal. 2. Egyez
kedni Batthyányval, mentve, ami menthető,
felkészülve arra is, ha lemond. 3. A nádort
szabadságolva teljhatalmú királyi biztost kül
deni az országba, csapatokkal együtt, és vas
kézzel kormányozni mindaddig, amíg szüksé
ges. — Az első megoldás erkölcstelen —• foly

tatja a felterjesztés a lehetőségek értékelésé
vel —, káros hatású lenne a többi tartományra
is. A második jó, már segíthet, lehet alkudozni,
csak vigyázni kell, mert ha B a t t h y á n y lemond,
a nemesség a Duna mellékéről fegyveresen
vonul Pozsonyon át Bécsnek! A harmadik
eszközt gyorsan kell alkalmazni, 40—50 000
katona szükséges hozzá, továbbá megfelelő
személy, és a többi t a r t o m á n y nyugalma. A je
len helyzetben ő, a nádor, a második megoldás
híve". Gergely András meggyőzően bizonyítja,
hogy a nádor eleve t u d t a , az első és a harmadik
megoldás elfogadhatatlan, s csupán a második
melletti minél hathatósabb érvelés érdekében
sorakoztatta fel a másik kettőt is. Az előterjesz
tés félreértelmezésének oka az, hogy a nádor
hátrahagyott iratai között 1848 decemberében
ezt az iratot is megtalálták, s az akkori poli
tikai-katonai helyzetben komoly erkölcsi tőkét
lehetett kovácsolni a nádor állítólagos kétszínűségéből. Ezért az iratot a nádorral mind
végig rossz viszonyban lévő Szemere Berta
lan utolsó honvédelmi bizottmányi működé
seként nyomtatványban közzétette, s ezt a
közlést aztán más kormánybiztosok és sajtó
orgánumok is átvették. (Hozzáteendő egyéb
ként, hogy Gergely András nem áll egyedül
értelmezésével a magyar történeti irodalom
ban. A szabadságharc hadtörténetéről írott
egyik legjobb összefoglaló munka szerzője,
Gelich Rikhárd is hasonlóan nyilatkozott a ná
dor felterjesztéséről művének második köteté
ben).
A kötet utolsó négy írása könyvismertetés.
Scserbatov Paszkievics-életrajzának magyar
kiadásáról, Vladimir Mináč esszéiről, Deák
I s t v á n újszerű Kossuth monográfiájáról és
Pusztaszeri László Görgei-életraj zárói olvas
hatunk itt. A szerző egyik esetben sem marad
meg az egyszerű tartalmi ismertetésnél, kiegé
szítő megjegyzései kisebbfajta tanulmánnyá
emelik ezeket az írásokat. Ebből a szempontból
különösen a Vladimir Mináč esszéiről ill. Deák
I s t v á n kötetéről készült írás tanulságos.
A kötettel kapcsolatban némi bosszúságot
okoznak a nyomdahibák. így pl. a 11. oldalon
„olvasztó felelősség" olvasztó felsőség helyett,
a 131. oldalon ,,»a nemzetiség ügyének a más
nyelvű népiség érdekeinek óvatos kíméletével «
történő elmozdításának kivétele" előmozdítá
sának kitétele helyett.
összefoglalásként megállapítható, hogy a
kötet egyike az e korszakról megjelent legjobb
tanulmányköteteknek, s így érdemes mind a
nagyközönség, mind a szakma figyelmére.
A szerző stílusa gördülékeny, olvasmányos,
bár a korábbi írásokban néha feleslegesen sok
az idegen szó. Külön kiemelkedő, hogy a kötet
végén bibliográfia tájékoztat az írások első
megjelenésének helyéről és idejéről.
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Hermann

Róbert

HEINZ J. NOWARRA

DIE DEUTSCHE LUFTRÜSTUNG 1933—1945
(Bernard

& Graefe Verlag, Koblenz, Band 1. 1985., Band 2. 1986., Band 3. 1987.)

1985-ben a Bernard & Graefe
nyugat
német kiadó igen figyelemreméltó könyvvel
lepte meg nemcsak a repülés iránt érdeklődők
táborát, hanem a repülés történetével foglalko
zó szakembereket is.
Heinz J . Nowarra neve nem ismeretlen
a repüléstörténettel foglalkozó magyar szak
emberek körében. A neves német repülőszakíró
1958-tól kezdve a mai napig t ö b b mint hetven
könyv és kiadvány szerzője, valamint társ
szerzője.
Az író első legjelentősebb összefoglaló mun
kája a Karlheinz H . Kens-szel közösen publi
kált és 1961-ben Münchenben megjelent „Die
deuschen Flugzeuge 1933—1945". E z a m ű
a d o t t először rendszerezett és átfogó képet a
német repülőgépeknek a második világháborút
megelőző, valamint a háború alatt épült típu
sairól és ezek teljesítményeiről. A t ö b b mint
huszonöt éve megjelent m ű iránti nagy
érdeklődést bizonyítja, hogy m á r 1964-ben
napvilágot l á t o t t a második kiadás. 1968-ban
a harmadik, 1972-ben a negyedik, végül pedig
1977-ben az ötödik kiadásban is megjelent ez
a munka.
A „Die deutsche Luftrüstung 1933—1945"
című művet négy kötetre tervezte a szerző és a
kiadó. Ebből az első kötet 1985-ben jelent meg
256 oldal terjedelemben. Az igen nagy szakmai
felkészültséggel megírt könyv az 5. oldalon
levő tartalomjegyzéken, az előszón és az azt
megelőző bevezető „megjegyzésen" kívül t ö b b
részből áll.
Az olvasót a 8. és 9. oldalon található m u t a t ó
igazítja el a kötetben szereplő egyes repülőgép
típusokról. Rövid összefoglalás van a 10. olda
lon a német repülőiparról. Részletes táblázat
található a repülőgépsárkányokat, valamint
repülőgépmotorokat és légcsavarokat gyártó és
javító cégekről a 11. oldaltól a 13. oldalig be
zárólag. Német polgári és hadirepülőgépek
egyéni jelzésrendszeréről a 14. oldaltól talál az
olvasó ú t m u t a t á s t . Különféle rövidítések ma
gyarázatát tartalmazza a 19. oldal. Igen figye
lemreméltó a 20., 21., és 22. oldalakon a RLM
(Német Birodalmi Légügyi Minisztérium)
GL/C listáját bemutató táblázat a különböző
üzemek által épített típusok számozásairól.
A német szakkifejezések angol nyelvű meg
felelőit a 23. oldalon, a 24. oldalon pedig az
angol mértékegységekre való átszámítások
táblázatait találhatjuk. A 24. oldaltól 27. olda
lig bezárólag a német szakkifejezések francia
é s spanyol megfelelő szavait tartalmazza.
A Sí mértékegységrendszerre való átszá

mításról a 28., a felhasznált irodalomról pedig
a 29. oldalon levő kimutatás alapján tájéko
zódhat az olvasó.
Tulajdonképpen a különféle repülőgépek,
illetve repülőeszközök részletes ismertetése a
31. oldalon kezdődik az Allgemeine Elektrizi
tätsgesellschaft (AEG) kísérleti helikopterével.
Igen érdekesek D a r m s t a d t ós München műsza
ki egyetemeinekrepülőgéptanszékein napvilágot
l á t o t t repülőgéptípusok is. A nagy repülőgép
gyártó üzemek sorát az Arado Flugzeugwerke
G m b H repülőgéptípusai nyitják meg a 38. olda
lon. Figyelemre méltó, hogy az ismertetés nem
csak a szériában épült változatokkal, illetve az
egyes kísérleti példányokkal, hanem az építésre
nem került tervekkel is megismerteti az érdek
lődőket. Nagyon érdekesek a repülőgépmotor
jairól híres Bayerische Motoren-Werke G m b H
saját gázturbinás hajtóműveire tervezett va
dász és bombázó repülőgéptervei is. Igen nagy
részletességgel foglalkozik a szerző a Dornier
Werke G m b H által tervezett és épített repülő
gépekkel. Dicséretes az a tény, hogy nemcsak az
1933-tól kifejlesztett változatokat ismerteti a
kötetben. Minthogy a géptípusok egy része kü
lönféle változatok továbbfejlesztése volt, így
nagyon helyesen az alaptípusok is belekerültek
a típusleírásba. Például így került ismertetésre
a Dornier Do—11 típusjelzésűkétmotoros bom
bázó is, amely első repüléseit 1932 májusában
végezte. Részletes ismertetés található a Dornier
Do—215 sorozatról. Ennek B változatú példá
nyaiból a magyar légierő távolfelderítő osztá
lya is használt t ö b b gépet 1942-től. Igen jól
áttekinthető a 219. oldalon található táblázat,
amely a Dornier Do—17, Do—215, Do—217,
valamint a Do—317 típusok alváltozatainak
technikai adatait tartalmazza. Táblázat fog
lalja össze végül a kötetben szereplő repülőgép
típusok alváltozatainak harcászati-technikai
adatait. Végezetül a kötetet 149 repülőeszköz
képének, valamint 136 háromnézeti rajzának
tartalomjegyzéke zárja.
A munka második kötetét 1986-ban jelen
t e t t e meg 280 oldal terjedelemben a B e m a r d &
Graefe Verlag. Tartalmi felépítésben e kötet
hasonlít az első kötethez, nem szerepelnek
viszont benne azok a rövid összefoglaló
fejezetek, amelyek a német repülőiparról, a
német polgári ós hadirepülőgépek jelzésrend
szeréről, valamint a különféle üzemek által
épített típusoknak GL/C listájáról tájékoztat
nak.
E kötetben az Erla, F . A. G. Hamburg,
F . A. G. Stettin, Flugtechnische Fachgruppe
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München, Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft
Chemnitz, Fieseier, Flettner, Focke-Achgelis,
Focke-Wulf, Gerner, Gotha, Haessler-Villinger,
Haessler-Haller, valamint Heinkel típusjelzé
sű repülőeszközökről k a p az olvasó részletes
tájékoztatást.
Csakúgy, mint az első kötetről, a második
kötetről is dicsérettel lehet nyilatkozni. Nagyon
alapos m u n k á t végzett a szerző. Különösen a
Heinkel-fejezet késztet elismerésre. A mindenre
kiterjedő, alapos ismertetés nemcsak a meg
épült szériaváltozatokra érvényes, hanem az
1942-től 1945-ig napvilágot látott tervekre is,
amelyeknek gyakorlati kivitelezésére nem
került sor.
1987-ben jelent meg a harmadik kötet 276
oldal terjedelemben, ugyancsak az említett
kiadó gondozásában. E kötet felépítésben tel
jesen megegyezik a második kötettel: a külön
féle repülőeszközök ismertetése a Heischel
Flugzeugwerke A. G. típusok bemutatásával
indul, majd a továbbiakban a Horten, Hüffer,
Hütter, Junkers, Flugzeugbau Kiel, Klemm,
Lippisch, Messerschmitt repülőeszközök részle
tes ismertetése következik. Az eddigi dicséretek
erre a kötetre is érvényesek, minden területen.
Sajnálatos, azonban hogy az igazán impozánsan

összeállított Me—210 sorozatban a 221. oldalon
a,,Messerschmitt Me—210 C-Reiche" a l a t t t é v e s
információt k a p az olvasó : nem említi a könyv
azt a 270 db Me—210 Ca—1 típusjelzésű rom
bolót, amelyek 1942 december ós 1944 no
vember között a Dunai Repülőgépgyár R t . üze
meiben épültek. Ez a leggazdagabban illuszt
rált kötet, 227 fotót és 229 rajzot tartalmaz.
Figyelemreméltó, hogy a nyomdatechnikailag is magas színvonalat produkált a kiadó,
bár egy-két fotó nem mondható sikeresnek.
í g y a második kötet 19. és 76. képe, valamint a
harmadik kötet 202. és 212. képe minőségileg
nem megfelelő.
Mindent összegezve, mind a három kötet
mind szakmailag, mind nyomdatechnikailag
magas színvonalat képvisel a repüléssel foglal
kozó szakirodalomban.
Heinz J . Nowarra nagy gonddal megírt ki
váló munkája jelentősen gyarapítja az adott
témakörben ismereteinket. E mű nem csupán
a különféle repülőgéptípusok iránt érdeklődő
olvasók tájékoztatására szolgál, hanem a repü
léssel és a repülés történetével közvetlenül,
vagy közvetve kapcsolatban lévő szakemberek
számára is nélkülözhetetlen, alapvető adattár.
Kováts

Lujos

DAVID LITTLEJOHN

FOREIGN LEGIONS OF THE THIRD REICH, VOL. 3.
(Albania, Czechoslovakia, Greece, Hungary and Yugoslavia)
(R. James Bender [Mad.], San Jose [California],

A második világháború idején a németek
oldalán harcolt önkéntesek, különböző rend
fenntartó, biztonsági stb. alakulatok egyenruházatát, jelvényeit, kitüntetéseit bemuta
tó könyv első kötete 1979-ben látott nap
világot, ez a norvégiai, dániai, franciaországi
vonatkozásokat tárgyalta. Az 1981-ben meg
jelent 2. kötet belga, angol, holland, olasz,
spanyol anyagot m u t a t o t t be. Az 1985-ben
kiadott 3. kötet albániai, csehszlovákiai, görög
országi, jugoszláviai vonatkozásokat is ábrázol.
Érdekes a fasiszta Szlovákia, Horvátország
hadseregeinek, munkaszervezetének, légierejé
nek, csendőrségének stb. viszonylag részletes
— más helyütt eddig nagyobbrészt nem közölt
anyagok alapján való — ismertetése. Több kö-

1985. 319 o.)

zölt jelvény valószínűleg unikális példány,
még csehszlovákiai, jugoszláviai múzeumok,
magángyűjtemények anyagában sem szerepel.
Minket, magyarokat, természetesen legin
kább a Magyarországot bemutató rész érdekel.
Ez a harmadik kötetben a legterjedelmesebb
szakasz. A kötet előszavában egy sor szak
embernek, neves gyűjtőnek mond köszönetet a
szerző. Külön kiemeli azt a segítséget, amit
John Trenkától és Zoltán V. Kőrössytől
kapott a magyar rész megírásához, annak
illusztrációs anyagához stb. A könyv már az el
ső átnézéskor nagy csalódást okozott. Az eddi
gi kötetek tematikája alapján várható lett
volna, hogy olyan téma kerül részletesebb
bemutatásra, amiről eddig még alig jelent meg
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részletesebb publikáció külföldön, Magyar
országon pedig egyáltalán nem. Ez esetleges
külföldi források alapján feldolgozható, meg
írható lett volna. Ehelyett a kötetben igen
rövid áttekintést kapunk a magyarországi
szélsőjobboldali mozgalmakról, tulajdonképpen
csak címszavakban. Ennél már jóval szélesebb
anyagot közölnek magyarországi feldolgozások
is. E résznél csupán 3 különböző párt jelvény
kerül bemutatásra. Természetesen jóval t ö b b
létezett. Ezek egy jelentősebb sorozata egy,
az NSZK-ban 1982-ben publikált kötetben
került bemutatásra (Werner JVehr'ing—André
Hüsken: Handbuch der Abzeichen deutscher
Organisationen
1871—1945.
einschließlich
auslandsdeutscher und ausländischer Orga
nisationen. Hamburg 1982.) Természetesen
ebben is vannak hibák, illetve, bizonyos oda
nem illő jelvényeket i t t is ismertetnek, de sze
repel pl. többféle nyilaskeresztes jelvény, jel
legzetes az ún. kaszáskeresztes mozgalom jel
vénye, a „Magyar Fasiszta Munkások Országos
P á r t j a " jelvénye stb. Természetesen a valóban
a kötet témakörébe tartozó különböző magyar
országi szélsőjobboldali mozgalmak jelvényei
ből számos további változat is ismeretes ma
gyarországi múzeumok, illetve magángyűjtők
tulajdonában. Ezek módszeres feldolgozásával,
bemutatásával — hasonlóan a korabeli prog
resszív pártok, csoportok jelvényeihez —- még
adós a hazai tudományos élet.
Teljesen indokolatlanul kerül bemutatásra
ebben az anyagban a leventemozgalom, annak
jelvényei. Ezek sorozata is nagyon hiányos,
illetve nagy részben rosszul meghatározott.
Részletesebb, s alaposabb feldolgozást kap —
a valóban kötet témakörébe tartozó — magyar
országi német szervezetek különböző egyen
ruhás alakulatainak, önkénteseinek bemuta
tása. 1
Arról, amiről tulajdonképpen a műnek szól
nia kellene, szintén alig kerül anyag közlésre.
Nevezetesen a német oldalon harcoló magyar
SS alakulatokról, így a 25. „ H u n y a d i " páncél
gránátos hadosztályról, a 26. SS páncélgráná
tos hadosztályról („Hungária").
Az egész kötetre jellemző a rendkívül felüle
tes adatközlés, a magyar történelemben való
teljes tájékozatlanság, pl. (100. o.) „ K u n Béla
uralma" 1918—1920. között volt, (119. o.)
Gömbös és Görgey egyaránt a magyar 1848
hősei közé tartoztak. Meglehetősen célzatos
Magyarország második világháborúbeli szere
pének bemutatása is. Pl. a szerző szerint a ma
gyar hadsereg doni katasztrófája idézte elő a
6. német hadsereg megsemmisülését, stb.
E z t követően nagyívű áttekintést kaptunk
a magyar hadsereg egyenruházatáról, rend
fokozati jelzéseiről. I t t is számos pontatlanság,
hiány figyelhető meg. így pontatlanok a ma
gyar ejtőernyős jelvények egyes megjelölései:
ejtőernyős mesterugró jelvényként megjelölt
jelvény helyesen ejtőernyős ügyességi jelvény.

Valószínűtlen hogy a Horthy-hadsereg repülő
tiszti tőrét 1945—1948-ban is használták volna.
Pontatlanok a Szent László hadosztályról
közölt adatok is. Mint ismeretes, ez a hadosztály
Budapest környékén és a dunántúli harcokban
nagy részben megsemmisült. Az amerikai szer
ző azt írja, hogy ezt a hadosztályt Magyar
ország felszabadítása után még német megszál
lás alatt levő horvátországi és ausztriai terü
leteken szervezték, t e h á t az emigrációban.
A szerző nem részletezi a csendőrség (tábori
csendőrség) jelvényeit, jelzéseit sem. í g y nem
közli az 1942—1944-ben használt 42 M. csapat
csendőr jelvényt, mely a tényleges csendőr
jelvény mintájára készült.
Azt írja a szerző, hogy azért foglalkozik ki
csit részletesebben a Horthy-korszak magyar
rendjeleivel és kitüntetéseivel, mert azokról
még nem jelent meg angol nyelven részleteseb
ben ismertetés. Sajnos azonban, ez a munka
is csupán egy nem túlságosan magas színvonalú
magyar publikáció adatainak —- részben
illusztrációinak •— átvételén alapul. Teljesen
rendszertelen is, mert lehetne csupán katonai
(hadi kitüntetésekről) beszélni, de akkor miért
foglalkozik az anyag — a közismerten — pol
gári érdemekért adományozott „Szent-Istvánr e n d " bemutatásával is?
A Magyar Érdemrend (korábban Magyar
Érdemkereszt) pontatlanul „Érdemrend"-ként
szerepel a munkában. Nem említi azt a fontos
adalékot, hogy a Magyar Érdemkereszt 1935ben lett Magyar Érdemrend. Ezen anyagrész
egyetlen értéke a különlegességek közé tartozó
Magyar Érdemrend teljes láncának fénykép
felvétele.
Csak nagyon érintőlegesen foglalkozik a
szerző a Magyar Szent Korona Renddel.
Kétségtelen, hogy e kitüntetés nem tartozik
a legáltalánosabb darabok közé — tekintettel
a késői alapítási évszámra, s arra a tényre,
hogy csak külföldieknek adományozták. Azon
ban megállapítható, hogy a feltételezhetően
csupán német állampolgároknak adományo
zott kitüntetés különböző fokozatai — első
sorban, a lovag-, illetve a középkereszt fokoza
tok — ha nem is alacsony áron, de elég rend
szeresen előfordulnak a nyugati (elsőse rban
NSZK-beli) piacon. Érdekesség, hogy ezekből
a kitüntetésekből — minden valószínűség
szerint nem adományozott készletből •—• na
gyobb számban találhatók darabok magyar
országi gyűjteményekben is.
A 162. oldalon szereplő Polgári Honvédelmi
Érdemkeresztet arany-, ezüst-, bronz fokoza
tokkal alapították. Csak az ezüst, bronz foko
zat adományozása m u t a t h a t ó ki.
A 164. oldalon közölt „Magyar Tiszti Arany
Vitézségi É r e m " szalagján található jelvény
koszorúja hiányos. Bár igen ritka kitüntetésről
van szó, s nyilván a közölt példányon kívül
kevés darab található nyugati gyűjteményben,
s így probléma volt egy hibátlan példány repró-
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dukálása, a hiány tényét közölni kellett volna
a szövegben, így félrevezető.
A Magyar Vöröskereszt díszjelvények ere
deti alapítási évszáma 1922. és nem 1930.
1938-ban módosították, kiegészítették az addig
adományozott fokozatokat. Ez azonban nem
szerepel a kötetben.
A fenti hibák jelentős része nyilvánvaló,
hogy kiküszöbölhető lett volna, ha az elkészült
kéziratot — lektorálás céljából — eljuttatják
Magyarországon élő szakértőnek, vagy a témá
ban elmélyült külföldi szakembernek. Ugyan
csak értékesebb könyv születhetett volna, ha
a szerző legalább a legutóbbi években nyugaton
megjelent publikációkra támaszkodik, nem
beszélve egy esetleges szélesebb körű anyag
feltárásra épülő, valóban hézagpótló, s nyilván
a magyar kutatók számára is sok új informá
ciót közlő munka feltételezhető értékeiről.
Az általunk tanulmányozott kötet azonban
nem segíti elő a nemzetkőzi közvélemény előtt
Magyarország második világháborús történe
tének jobb megismerését. Különösen szeren
csétlen dolog egy ilyen — teljesen más tema
tikájú — sorozatban részletesen bemutatni a
magyar hadsereget, még akkor is, hogy ha az

az ország német megszállása, illetve a nyilasok
hatalomátvétele u t á n is korábbi egyenruháit,
jelvényeit, felszerelését használta. Hasonló lett
volna, h a pl. a 2. kötetben részletes bemuta
t á s t k a p az olasz királyi hadsereg is, nem csu
pán az olasz „Republica Sociale Italiana"
katonai alakulatai, a német oldalon harcoló
olasz önkéntesek.
A magyar fejezet súlyos tévedéseit, felüle
tességét látva bizonyos kétségek merülnek fel
a szerző jelen művével, illetve más, a második
világháború kitüntetéseivel, jelvényeivel kap
csolatos művei színvonalával kapcsolatban.
Nem á r t ezt annak ellenére hangsúlyozni, hogy
a Bender kiadó által publikált művek világ
viszonylatban a legelismertebbek közé tartoz
nak a második világháború, s különösen a Hit
leri Németország rendjel- és kitüntetés-,
egyenruha-, jelvény- s t b . történetének, s ha
sonló részletkérdéseknek a megítélésében.
Feltűnő, hogy a szerző nem közöl a kötet
végén bibliográfiát, igaz ugyan, hogy a szöveg
ben, egyes esetekben hivatkozik bizonyos
összefoglaló kötetekre, de ezek a hivatkozások
kevéssé elégítik ki a tudományos igényeket.
Pandula Attila

ANDRÉ SOUYRIS-ROLLAND—GÉRARD LE MAREC
GUIDE ORDRES ET DÉCORATIONS DE LA RÉSISTENCE ET DE LA
LIBERATION 2e GUERRE MONDIALE
(Public-Réalisations,

Az antifasiszta ellenállás és a második világ
háború rendjeleit, és kitüntetéseit bemutató
reprezentatív kötet a francia könyvkiadó
rendjeltörténeti sorozatában látott napvilágot.
A könyvben megtalálhatók Albánia, az N D K ,
Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, az Egye
sült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia,
Görögország, Magyarország, Izland, Olasz
ország, Luxemburg, Norvégia, Hollandia,
Lengyelország, Románia, Csehszlovákia, a
Szovjetunió, Jugoszlávia, valamint egy külön
részben Irak, Észak-Korea, Brazília e vonat
kozásban adományozott rendjelei és kitünte
tései.
A kötet fejezeteinek felépítése a következő :
először bemutatják az ország történetét a máso
dik világháború időszakában. E z t követi a

Paris, 1985. 171 o.)

(külföldi és belföldi) ellenállás, valamint a had
sereg ellenállásának vázolása. A kitüntetéseket
— igen szép kivitelű — színes táblákon m u t a t 
ják először be, ahol azok teljesen valósághű
állapotukban tanulmányozhatók. A történeti
bevezetés u t á n ugyanezek a darabok — most
m á r fekete-fehér ábrákon — ismét bemutatásra
kerülnek, részletes falerisztikai leírással (jelvé
nyek, előlap, hátlap, feliratok, alapítási idő
pont, szalagszín stb.).
Némileg zavaró, hogy a színes táblákon kva
litásos formában közölt tárgyfotókat eseten
ként kevésbé színvonalas rajz — s nem fekete
fehér tárgyfotó — követi a szövegrésznél. Ez
egyes — megszerezhetetlen — daraboknál,
mint pl. Albánia kitüntetéseinél, elfogadható,
de olyan példányoknál, amelyek tárgyfotóit
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közli a könyv — pl. a szovjet Lenin-rend eseté
ben — érthetetlen.
Kicsit közelebbről, talán a minket leginkább
érdeklő magyar fejezetet nézve : egy ilyen nagy
ívű összefoglaló munkának nyilván nem lehet
feladata, hogy egyes kitüntetések változatait
is bemutassa, valószínűleg ilyen darabokból
csak nagyon kevés került külföldre s így repro
dukálásuk nehézkes lenne. Meg kell említeni a
Magyar Szabadság Érdemrend korai válto
zatait, melyek jelvénye eltér a kötetben is kö
zölt, kevésbé ritka formától. I t t jegyzem meg,
hogy — ellentétben a kötetben közöltekkel —
ennek a kitüntetésnek csak ezüst és bronz
fokozata van (s nem arany-, ezüst-, bronz).
Szintén a teljességhez tartozik a Magyar
Partizánok Bajtársi Szövetségének a nemzet

közi szakirodalomban már korábban ismerte
t e t t díszjele.
Kifejezetten ebbe a kötetbe való anyagként
kérdéses viszont a Magyar Népköztársaság
Zászlórendje rendjele, mert nem tartozik a
témához.
Nyilvánvaló, hogy a szerzők szélesebb anyag
gal rendelkeztek a nyugat-európai országok
rendjelei és kitüntetései vonatkozásában, így
azok a fejezetek pontosabbak, átfogóbbak,
mint a szocialista országok hasonló fejezetei.
Azonban a nemzetközi szakirodalom szélesebb
körű áttekintésével még alaposabb munka
lett volna összeállítható ebben az igen érdekes
témakörben.
P . A.

KRONIKA

ZACHAR JÓZSEF

XII. NEMZETKÖZI HADTÖRTÉNELMI KOLLOKVIUM
Athén, 1987. augusztus 16—23.

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság
tagszervezeteként a Görög Hadtörténészek
Nemzeti Bizottsága volt a házigazdája e nagy
szabású nemzetközi rendezvénynek. 24 ország
ból érkezett 127 hadtörténész számos hazai
érdeklődő jelenlétében folytatta tanácskozását,
amelynek témája ezúttal „Nemzeti felkelések
a földközi-tengeri és atlanti térségben a nagy
francia forradalomtól az első világháborúig
(1789—1921)" volt.
A megnyitó ülésre a Görög Hadtörténeti
Múzeum dísztermében augusztus 17-ón délelőtt
került sor. A megjelenteket elsőként a szervező
bizottság elnöke, Konsztantinosz
A.
Varfisz
sorhajókapitány, a Görög Hadtörténeti Mú
zeum igazgatóhelyettese üdvözölte.
A vendéglátó ország nevében a rendezvény
védnöke, Jannisz Haralampopulosz miniszter
elnök-helyettes, nemzetvédelmi miniszter mél
t a t t a a nemzetközi eszmecsere jelentőségét.
Hangsúlyozta, mennyire előrevivő lehet a had
történettudományban az ideológiai, politikai,
szakmai nézetkülönbségek kollegiális vitákban
való ütköztetése. Ehhez csatlakozva arról
szólt, történelmi útja alapján milyen fontos
Görögország számára e t é m a szóles nemzetközi
összefüggésben való megvitatása, és milyen
szívesen adott otthont a görög kormányzat e
nemzetközi kollokviumnak. Ezzel a tudomá
nyos tanácskozást megnyitottnak nyilvání
totta.
Fernand Oarnbiez hadseregtábornok (Fran
ciaország), a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság tiszteletbeli elnöke, rövid felszólalásá
ban, a hadtörténettudomány területén való
szoros nemzetközi együttműködés gondolatá
ból kiindulva, az eltérő társadalmi rendszerek,
ideológiák, politikai irányzatok, elméleti isko
lák békés egymás mellett élése mellett t e t t
hitet.
André Corvisier tanszékvezető egyetemi
t a n á r (Franciaország), a Nemzetközi Hadtör
ténelmi Bizottság elnöke, a testület és a nemze

ti tagbizottságok nevében őszinte köszönetét
fejezte ki a vendéglátó ország kormányzatának,
katonai vezetésének, hadtörténeti bizottságá
nak és a szervező bizottságnak a rendez
vénysorozat előkészítéséért és a sikeres eszme
cseréhez szükséges megfelelő körülmények
biztosításáért.
Szünet után az első munkaülésen, amelynek
émája a nagy francia forradalom és a napóleoni
háborúk időszaka volt, elsőként ismét a Nem
zetközi Hadtörténelmi Bizottság elnöke kért
szót. Közvetlen hangvétellel emlékezett meg a
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság ez évben
elhunyt alelnökéről, Pável A. Zsilin altábornagyról, a Szovjet Tudományos Akadémia
levelező tagjáról, a világszerte ismert és szere
t e t t hadtörténészről, a francia forradalmi ós
napóleoni háborúk korának nagytekintélyű
kutatójáról, az elmúlt évtizedek nemzetközi
hadtörténelmi rendezvényein aktívan szereplő
színes katona- és tudósegyóniségről. A részt
vevők egyperces néma felállással adóztak el
h u n y t kollégájuk emlékének.
Az első ülés elnöki tisztét ezt követően
Oeorgosz Th. Mavrogordatosz egyetemi tanár
(Görögország) vette át.
Elsőként Dr. Daniel Reichet vezérkari ezre
des (Svájc), a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság Bibliográfiai Albizottságának elnöke
t a r t o t t a meg előadását „Felkelés Valais-ban
1798-ban és 1799-ben. A fölényben levő meg
szálló hatalom elleni ellenállás két formájának
rövid elemzése" címmel. Felidézte, hogy Valais
területét, amely a Szent Bernát-hágó ellenőr
zését t e t t e lehetővé, fegyverrel meghódítva, a
francia forradalmi haderő 1798-ban a vazallus
államként létrehozott Helvét Köztársaságba
kényszerítette. Ez ellen azonnal fegyveres
ellenállás bontakozott ki, ám a megtévesztéssel
nagyszerűen élő francia hadvezetés ezzel hama
rosan le t u d o t t számolni. A következő évben
újra kirobbant fegyveres megmozdulást is le-
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verte a megszálló túlerő. E z t követően a fegy
veres ellenállást felváltotta a gazdasági és poli
tikai. A szigorúan őrzött passzív ellenállás,
amely semmilyen fegyveres provokációt nem
vállalt a korábbi k é t vereség tanulságaként,
végül is eredményhez vezetett, 1802-ben Napó
leon első konzulként Valais-t önálló köztársa
sággá nyilvánította •—- fejezte be elemzését
az előadó.
Az üléselnöki tisztet ezután James L. Collins
dandártábornok, az Amerikai Egyesült Álla
mok Hadtörténelmi Bizottságának elnöke
vette át.
Zachar József alezredes, a történelemtudo
mányok kandidátusa, a Magyar Hadtörténé
szek Nemzetközi Bizottságának titkára elő
adásában egy mindeddig komplexitásában fel
dolgozatlan kérdéssel foglalkozott. „FranciaIlliria fennállása, 1809—1813 — epizód az
osztrák—magyar hadtörténelemben" címmel
az Osztrák Hadilevéltár és a Francia Hadtörté
nelmi Levéltár mindeddig feldolgozatlan iratait
is hasznosítva azt elemezte, miként valósult
meg és fulladt kudarcba a francia polgári forra
dalom eszméinek a Habsburg-birodalom déli
területeire való exportálási kísérlete a napóleo
ni háborúk idején.
Az ülésen ezt követően Anatolij O. Horjkov
ezredes, a történelemtudományok doktora
(Szovjetunió) elnökölt.
Elnökletével Dr. Olav Riste kutatóintézeti
igazgató (Norvégia), a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság alelnöke t a r t o t t előadást ,,Az
1814-es norvég forradalom" címmel. A nem
zetközi kapcsolatok bonyolult összefüggés
rendszerében m u t a t t a be, miként került az
1814-es Kiéli Egyezménnyel Norvégia a dán
király fennhatósága alól a svéd királyé alá,
és miként állt ellen ennek a fait accompli-nak
a függetlenségéért fegyvert fogott norvég
nép, míg végül is a nemzetközi nyomás előtt
meghajolni kényszerült. Elemzésében az elő
adó a „norvég forradalomnak" nevezett jelen
séget három szakaszra osztotta: a nemzetközi
döntéssel szembeni nemzeti ellenállás kibon
takozása, a dán Krisztián Frigyes királyi her
ceg trónra emelését eredményező önálló norvég
állammá szerveződés és a svéd fegyverekkel
szembeni elbukás szakaszára.
A második ülésre, amelynek témája még
mindig a nagy francia forradalom és a napóleo
ni háborúk időszaka volt, augusztus 18-án
reggel került sor. Az üléselnöki tisztet ezúttal
elsőként André Gorvisier l á t t a el.
„A nemzeti és nemzeten belüli forradalmak
Belgiumban 1789-től korunkig" címmel Patrick
Lefèvre muzeológus (Belgium) t a r t o t t előadást.
Ebben, sok hallgató számára meghökkentő
módon, az 1830—39 és 1970—80 közti idő
szakot hasonlította össze. Megállapította, hogy
„ a mai Belgiumot alkotó területeken e két

időszakban zajlott le sikeres nemzeti jellegű
forradalom", amely új rendszerű működési
alapot hozott létre az állam számára, véget
vetve a nemzeten belüli közösségek intézményi,
gazdasági és nyelvi szembenállásának. Kü
lönbséget a két időszakot tekintve abban lát az
előadó, ahogyan kifejtette, hogy a múlt szá
zadban „az erőszak diadalmaskodott", míg
korunkban „a párbeszéd". A végeredmény
azonban az előadó nézete szerint mindkét
esetben ugyanaz lett: „ K é t olyan közösség él
együtt békésen egy egységes államban, amely
korábban elkülönült egymástól."
Az elhangzott előadás u t á n az üléselnöki
széket Louis-Edouard Roulet dandártábornok,
egyetemi tanár, a Svájci Hadtörténelmi és
Hadtudományi Társulat elnöke foglalta el.
Fernando Redondo ezredes (Spanyolország)
előadása következett, amelynek címe „Nép
felkelés, gerillák és nemzeti hadsereg Spanyol
országban a Napóleon elleni 1808/13-as háború
idején" volt. Az előadó e három tényező rövid
elemzése u t á n azt hangsúlyozta, hogy a spa
nyol függetlenségi háború bázisát ezek együt
tesen jelentették. A háborúra szóló jeladást az
1808. május 2-i madridi felkelés jelentette,
amely rövidesen nagy területekre terjedt ki.
A népfelkelés sikere t e t t e lehetővé a mintegy
130 000 főnyi reguláris haderő számára, hogy
diadalt arasson a függetlenségi háborúban.
Kezdettől jelentős támaszt nyújtott a mintegy
40 000 fegyverest tömörítő 646 gerillakötelék
a nemzeti hadsereg alakulatainak. Befejezésül
az előadó a gerillaharc bonyolultnak nevezett
kérdéskörével foglalkozott. Abból kiindulva,
hogy ez „nem csak Napóleon agressziójára
adott derék válasz volt, hanem példa a túlerő
ben levő fegyveres hatalom elleni sikeres nem
zeti fellépésre", arra a következtetésre j u t o t t ,
hogy „a gerillaszellem okozta a X I X . századi
politikai instabilitást", és ebben az értelemben
„ a spanyol függetlenségi háború Spanyolország
számára nagy tragédia volt".
Szünet u t á n még ugyancsak augusztus 18-án
került sor a harmadik ülésre, amelynek a témá
ja „Nemzeti államok — nemzeti felkelések"
volt. Az ülés Dr. Albert Duchèsne nyugalmazott kutatóintézeti igazgató (Belgium), a
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság tiszteletbeli főtitkárának elnökletével kezdődött.
Ezio Cecchini egyetemi t a n á r (Olaszország)
„Olaszország nemzeti újjászületése a X I X . szá
zadban" című előadásában először azt idézte
fel, hogy „az olasz nemzet legjellemzőbb tör
ténelmi korszakai: Róma, a reneszánsz és a
risorgimento". Ezután részletesen elemezte az
1848—1870 közti forradalmakat, függetlenségi
és egységesítési harcokat, amelyek végül is el
vezettek a nemzeti egység megteremtéséhez.
E z t követően az üléselnöki tisztet Idrissa
Fali tábornok, Szenegál Nagy-Britannia és
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Észak-Írország Egyesült Királyságban akkre
ditált nagykövete v e t t e át.
Dr. Jean-Charles Jauffret katonai akadémiat a n á r (Franciaország) t a r t o t t a meg elnökleté
vel „Franciaország és à spanyol kérdés 1836b a n " című előadását. Emlékeztetett a francia
politika t ö b b évszázados érzékenységére mind
azzal kapcsolatosan, ami a szomszédos Spanyol
országban történik, í g y az 1833-ban V I I . Ferdi
nánd király halálakor kitört első karlista polgár
háborúba a polgárkirály Lajos Fülöp beavat
kozott. 1834-ben a Mária Krisztina régenskirálynénak, illetve I I . Izabella királynőnek
nyújtott segítsége még a diplomácia síkján
maradt. 1835-ben azonban a trónkövetelő
Don Carlos királyi herceg ellen már harcba
küldte az Idegenlégiót. 1836-ban azután Pau
térségében már egész expedíciós hadsereg vá
rakozott, hogy fegyverrel támogassa a francia
diplomácia mind nyilvánvalóbb beavatkozá
sát. E z t végül is a nemzetközi helyzet változása
lehetetlenné tette, és az e politikai irányvona
lat szorgalmazó Adolph Thiers miniszterelnök
és külügyminiszter bukását eredményezte.
E z t követően egészen a francia I I I . Köztársa
ság létrejöttéig nem került előtérbe a spanyol
kérdés — fejezte be fejtegetéseit az előadó.
Következő üléselnökként Hiroshi
Yoshii
egyetemi tanár (Japán) vette át a harmadik
ülés irányítását.
Dr. Detlef Bald kutatóintézeti igazgató
(NSZK) „Az 1848-as forradalom és hatása a po
rosz hadsereg társadalmi szerkezetére és kép
zési rendszerére" című előadására került sor.
Ebben azt a központi kérdést vizsgálta, hogy a
társadalmi egyenlőség liberális eszméjét a kép
zésről alkotott polgári teljesítményeszménnyel
megvalósították-e e foglalkozási területen,
vagyis átrótegeződött-e a korábban exkluzív
nemesi tisztikar a felfelé törekvő polgárság
befolyására, és ha igen, ez milyen következmé
nyekkel j á r t . Elemzésével b e m u t a t t a , hogy a
felvetett kérdésre igenlő a válasz. Ezáltal pedig
lehetővé vált a hadügy megreformálása és újjá
szervezése, a korszellemnek megfelelő elvek
elsődlegesen a katonai képzés területén tükrö
ződtek. Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy a tisz
tikart sikerült elszakítani feudális bázisától és
összebékíteni a polgársággal.
A negyedik ülés témája „Felkelések az isz
lám világban" volt, és augusztus 20-án reggel
Jean Lorette muzeológus, a Belga Hadtörténel
mi Bizottság elnöke nyitotta meg.
Elnökletével Hüseyin Isik hadtesttábornok
és Dr. Yücel Actar ezredes (Törökország) „Az
Oszmán Birodalomtól a Török Köztársaságig"
című közös előadását utóbbi olvasta fel. Az
előadás a történelem színpadáról eltűnt Római,
Oszmán és Brit Birodalom egybevetésével az
Oszmán Birodalommal kapcsolatos egyértelmű
méltatásra helyezte a hangsúlyt: „Az Oszmán

Birodalomban élt népek szabadon gyakorol
h a t t á k vallásukat, beszélhették nemzeti nyel
vüket és követhették hagyományaikat." Ez
u t á n az előadás jelentős részében „a szabad
együttélést" és „az oszmán közigazgatás hu
manizmusát" bizonyítandó, nyugat-európai
írókat idézett. A modern török állam születé
sével kapcsolatban felidézte az előadás az el
vesztett első világháborút és a megnyert füg
getlenségi háborút, miközben az államalapító
Musztafa Kemal (Atatürk) szerepét állította
középpontba.
Az elnöki tisztet ezután Dr. Jean Pariseau
kutatóintézeti igazgató (Kanada) vette á t .
Jacques Frémeaux egyetemi docens és André
Martel tanszékvezető egyetemi tanár (Francia
ország) közös előadása következett:* „Felke
lések és nemzeti mozgalmak az Oszmán Biroda
lom arab országaiban, 1780—1857". Az alig
elhangzott előző előadás éles ellentóteleként ez
az előadás az észak-afrikai ós közel-keleti osz
mán fennhatóságú arab területek lakosságának
e korszakbeli, az oszmán uralommal szembeni
állandó elégedetlenségét és a nem kívánatos
uralom lerázására t e t t sorozatos kísérleteket
m u t a t t a be.
Arnaud Teyssier főlevéltáros (Franciaország)
volt a következő előadó. „Repülőgépek a fel
kelések ellen. A francia tapasztalat Levante
területén az első világháború u t á n " címmel a
gépesített háborúk korának egyik jelenségét,
a légierőnek, mint legújabb haderőnemnek a
felkelők elleni hadműveletekbe, a pacifikációba
és a „rendteremtésbe" való bevetését m u t a t t a
be 1919—1927 közti konkrét elemzésével.
Szünet után, ugyancsak augusztus 20-áii
került sor az ötödik ülésre, ennek témája „Fel
kelések a Balkán országaiban" volt. Elsőként
Jong-Chun Baek ezredes, katonai akadémiai
tanár (Dél-Korea) foglalta el az elnöki széket.
Dr. John E. Jessup ezredes, a Nemzetközi
Hadtörténelmi Bizottság alelnöke'(USA) „Nyu
gati elképzelések Románia szerepéről 1870—
1878 között egy orosz—török háborúban" című
előadásában az Amerikai Egyesült Államok
közvéleményének a román nemzeti ügy iránti
érdeklődését és ennek az érdeklődésnek a
konstantinápolyi követséghez beosztott, bukj. resti állomásoztatású diplomata, Adolf Stern
részéről való kielégítését elemezte. Különös
részletességgel idézte fel az orosz—török háború
eseményeinek román vonatkozású amerikai
sajtóvisszhangját.
Ezután Jehuda L. Wallach egyetemi tanár,
az Izraeli Hadtörténeti Bizottság elnöke vette
át az üléselnöki tisztet.
Távollétében került felolvasásra Dr. Ilié
Ceausescu altábornagynak, a Román Hadtörté
neti Bizottság elnökének „A nemzeti és társa
dalmi emancipációért vívott forradalmak év
százada Románia újkori történetében" című

előadása. Ez az 1784—1878 közti időszakkal
kapcsolatosan a hivatalos román történetszem
léletnek megfelelően „az 1784-es, 1821-es és
1848-as forradalomról, az 1859-es egyesülési és
az 1877/78-as függetlenségi háborúról" szólt,
ezalatt természetszerűleg az erdélyi HoreaClosca-felkelés, a havasalföldi Tudor Vladimirescu vezette megmozdulás, Avran Iancu erdé
lyi ténykedése továbbá a krimi, illetve az orosz—
török háborúnak a k é t román fejedelemséggel
kapcsolatos következménye értendő. A román
felfogásnak megfelelően szokásos módon viszszatérőleg ezen időszakra v o n a t k o z t a t v a az
„erdélyi román állam" kifejezést használta az
előadás.
Az elnöklést az ülés további részére Dr.
Filipposz Iliu tudományos főmunkatárs (Gö
rögország) v e t t e á t .
Vasszilisz Kremmidasz egyetemi t a n á r (Gö
rögország) „Oszmán társadalom — görög tár
sadalom, az 1821/32-es görög függetlenségi há
ború társadalmi és ideológiai feltételei" című
előadása következett. Ebben az oszmán társa
dalmat megmerevedett, hierarchizált, feudális
jelzővel illette, amelyben a X V I I I . század
végén is uralkodó osztályt a haderő alkotott.
Ezzel szembeállította a görög nemzet formáló
dása irányába ható társadalmi mobilitást,
amely az árucsere és a tengerhajózás fejlődésé
nek a következménye volt. Hozzáfűzte azon
ban, hogy gazdasági érdekei alapján a görög
társadalom az a d o t t időben megosztott volt,
ez pedig korlátozta a polgári törekvések forra
dalmi megvalósításának lehetőségét.
Georgiosz Qeorgisz, Ciprus Görögországban
akkreditált kulturális attaséja olvasta fel
ezután Kosztasz Vennorisz tudományos főmun
katárs (Ciprus) társszerzőségével írt, „Ciprusi
részvétel Görögország nemzeti mozgalmaiban.
A nicosiai Joannisz Karacasztól, Rigasz Velesztinlisz fegyvertársától a Makedónia felszaba
dításáért küzdő ciprusi harcosokig" című
előadását. Ebben az 1797—1908 közti idő
szakban a görögök oldalán fegyvert fogott
ciprusiak ténykedését villantotta fel.

»
Az augusztus 21-én reggel kezdődött hato
dik ülésen folytatódott a „Felkelések a Balkán
országaiban" téma megvitatása. Elsőként
Erich Wichtol sorhajókapitány (Finnország)
l á t t a el az üléselnöki tisztet.
Anatolij G. Horjkov ezredes, a történelem
tudományok doktora (Szovjetunió) „Görög
ország 1821/29-es nemzeti felszabadító forra
dalma és Oroszország" címmel t a r t o t t a meg
előadását. Ebben a görög események felidézé
séhez csatlakozva m u t a t t a be, azokat miként
üdvözölték a későbbi orosz dekabristák és más
haladó gondolkodású költők. Ennek hatására
pedig szimpátiamegmozdulások voltak Kisinyov, Odessza, Taganrog, Feodoria és más
városok lakossága körében, ahogyan az előadás

további része bizonyította. 1828-ban pedig az
oszmánellenes orosz hadüzenet, majd az 1829es hadjárat közvetlen segítségnyújtást jelen
t e t t a görög forradalmároknak, fejtette ki elő
adása zárórészében az előadó.
Dr. Günther Roth ezredes, az NSZK H a d t ö r t é 
nelmi Bizottságának elnöke v e t t e á t ezután
az üléselnöklést.
Tódor V. Vetrov főhadnagy, tudományos
munkatárs (Bulgária) előadása következett,
amelynek témája az 1903-as makedóniai és
adrianopeli úgynevezett „ilindeni—preobrazsenszki" bolgár nemzeti felkelés volt. Rész
letesen felidézte a korábbi szervezkedéseket
ezeken a területeken, majd az 1903-as esztendő
eseményeit elemezte. Befejezésül hangsúlyozta,
hogy „ez a felkelés n y i t o t t a meg a nemzeti és
társadalmi forradalmak sorát, amelyek e világ
tájon a következő évek folyamán t ö r t e k ki,
ezek: az 1905/7-es orosz polgári-demokratikus
forradalom, az 1908-as ifjútörök forradalom
és az 1905/11-es perzsa forradalom".
A hatodik ülés zárórészében Guy Pedroncini
tanszékvezető egyetemi t a n á r (Franciaország)
elnökölt.
Dr. Joannisz Mazarakisz-Ainian,
a Görög
Történelmi és Etnológiai Társulat főtitkára „ A
Makedóniáért vívott harc és előzményei" cím
mel az e térségben 1821—1913 között vívott gö
rög nemzeti megmozdulásokat elemezte. Rész
letesen szólt a történelmi térség lakosságának
etnikai, vallási, társadalmi, politikai tagozódá
sáról. Bár középpontba a görög lakosság osz
m á n ellenes küzdelmét helyezte, szólt a többi
etnikum, különösen a bolgárok ezidőbeli fegy
veres kísérleteiről is.
Az ugyancsak augusztus 21-én m e g t a r t o t t
hetedik ülésen tovább folytatódott a „Felkelé
sek a Balkán országaiban" téma tárgyalása.
Ezen az ülésen először Hagen Fleischer egyetemi
t a n á r (Görögország) volt az elnök.
Dimitar Minysev alezredes, tudományos fő
munkatárs (Bulgária) „Az 1878/79-es kresznai
és razlogi felkelés" című előadásában az orosz—
török háborút követő nemzetközi rendezés,
a Berlini Kongresszus döntése értelmében újó
lag oszmán fennhatóság alá helyezett Makedó
nia és Trákia bolgár lakosságának a két északkelet-makedóniai területen kirobbant megmoz
dulását elemezte. Az előadó értékelése szerint
ez „ a nemzeti ébredés idején kezdődött és az
orosz—török háború idején folytatódott bol
gár nemzeti-felszabadítási polgári-demokrati
kus forradalom közvetlen folytatása volt".
Az üléselnöki tisztet ezt követően Dr. Cor
nélius M. Schulten levéltárigazgató (Hollandia),
a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság főtit
kára vette át.
Dr. Jean Nouzille ezredes (Franciaország)
„A szerb nemzeti felkelés és a nagyhatalmak
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1804—1808" címmel megtartott előadásában
azt elemezte, miként irányult a Györgye
Petrovics, ismertté vált nevén : K a r a Györgye
által vezetett nemzeti felkelés a szultánnal való
kiegyezéssel és előbb az Orosz Birodalom, vala
m i n t a Habsburg-birodalom, később a Francia
Császárság támogatásával az Oszmán Birodal
mon belüli, a két román fejedelemséghez ha
sonló autonómia kivívásához.
Dr. Gabriel Jandot egyetemi docens a Balkán
térséggel kapcsolatos utolsó előadásban, amely
nek címe „Népmozgalmak és nemzeti követelé
sek Albániában 1879—1911 k ö z ö t t " volt, azt a
folyamatot elemezte, amely elvezetett az Osz
m á n Birodalomból való kiváláshoz, az albán
állam proklamálásához.
Szünet után az üléselnöki széket Raimondo
Luraghi tanszékvezető egyetemi tanár (Olasz
ország) foglalta el.
Utolsó előadóként David O. Chandler tan
székvezető katonai akadémiai tanár (Egyesült
Királyság), a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság alelnöke lépett fel. Előadásának címe
„A reguláris és irreguláris hadviselés koordiná
lása a spanyol háborúban, avagy Wellington
és a gerillák" volt. A napóleoni háborúk idejére
visszanyúló elemzésében az 1807—1814 közti
eseményeket az előadás lényegét jelentő elmé
leti alapvetés kiindulópontjának tekintette, és
általánosította „az arcvonal nélküli háborúban"
egyidőben jelen volt hagyományos és gerilla
hadviselés összehangolásának tapasztalatait.
A kollokvium záróülésére augusztus 21-én
délután Konsztantinosz
A. Varfisz sorhajó
kapitány, a görög szervező bizottság elnöke
elnökletével került sor.
Nikolaosz Szvoronosz tanszékvezető egyetemi
t a n á r (Görögország), a rendezvény tudomá
nyos tanácsának nevében értékelte a hót mun
kaülésen elhangzott 22 előadást és a 44 részt
vevő részéről elhangzott vitahozzászólást.
Elsőként azt hangsúlyozta, hogy az előadások
túlléptek a hadtörténelem szűkebb értelmezésű
kérdéskörén és egyetemes történeti keretek
ben keresték a választ a felvetett kérdésekre.
E z t követően azt méltatta, hogy a 16 ország
beli előadók és a 23 országbeli hozzászólók
mondanivalójukkal képet adtak a hazájuk
ban folyó kutatások irányáról, mélységéről és
állásáról. Az elhangzottak közül külön emlí
t e t t e a gerillaháborúval kapcsolatos svájci,
spanyol ós angol előadást. Különös nyoma
tékkal szólt a Balkán-térségről elhangzott
nézetekről. Azzal kapcsolatosan, hogy „immár
lehetővé válik a nagy francia forradalomban
gyökerező abszolutizmus elleni nemzeti-fel
szabadító mozgalmak tipizálása", kiemelte a
magyar előadást. E vonatkozásban azt idézte
fel, hogy az „a társadalmi h á t t é r bemutatásá
val megmutatta, miként maradt el a forrada
lom Francia-IUiriában, hogyan akadályozták

meg a nagy francia forradalom eltévelyedései,
az imperialista törekvések a forradalmi csatla
kozást". Ez az elemzés, miként az olasz elő
adásé, továbbgondolkodásra ösztönöz, — foly
t a t t a az előadó. E z t követően a szerb felkelés
sel kapcsolatos francia előadást méltatta, amely
„ugyancsak a gazdasági-társadalmi-ideológiai
politikai tényezők kölcsönhatásában m u t a t t a
be a nemzeti felkelést és a nagyhatalmak erre
való reagálását". Szólt még ezután a nemzeti
államok alakulásáról a Balkán-térséggel kap
csolatosan, miközben azt hangsúlyozta, hogy
hiányzott az e térségben élő népek szolidaritása,
és ez vezetett el számos nemzeti felkelés buká
sához. A többi előadással kapcsolatosan a né
pek más térségekben való egymásra találásá
nak, a nagyhatalmi beavatkozásnak, az irregu
láris hadakkal reguláris hadak ellen folytatott
háborúnak, a forradalom képzésrendszerre gya
korolt hatásának elemzését emelte ki. Befeje
zésül újólag aláhúzta a sokrétű tárgyalás és
sokrétű megközelítés jelentőségét.
Zárszót André Corvisier tanszékvezető egye
temi tanár, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság francia elnöke mondott. „Az össze
hasonlító módszer diadalaként" értékelte a
rendezvénysorozatot. Különös nyomatékkal
szólt arról, mennyire nyilvánvalóvá kellett
válni a kollokvium tükrében is, hogy a hadtör
ténelem egyre kevésbé csupán a háborúk
eseménytörténetét elemzi, mindinkább a ku
t a t á s középpontjába állítja az emberi tényező,
valamint a technika fejlődéstörténetét. Befe
jezésül köszönetet mondott a rendező ország
nak és a szervező bizottságnak „a rendezvény
sorozat nagyszerű lefolyásának biztosításáért,
amely lehetővé t e t t e , hogy az szellemében a
szabadság ós barátság fesztiválja legyen".
A tudományos üléseken kívül is számos al
kalom nyílt a résztvevők számára a nyílt és
közvetlen eszmecserére.
Augusztus 16-án este a görög szervező bizott
ság nevében annak elnöke, Konsztantinosz
A.
Varfisz sorhajókapitány adott fogadást a Gö
rög Hadtörténelmi Múzeum dísztermében.
Augusztus 17-én este a Görög Haditengeré
szeti Akadémia parkjában a rendezvény
védnöke, Jannisz Haralampopulosz miniszter
elnök-helyettes, nemzetvédelmi miniszter l á t t a
vendégül fogadáson az ülésszak résztvevőit,
valamint a görög tudományos, kulturális, poli
tikai és közélet számos képviselőjét, köztük
a hadsereg és a haditengerészet számos vezető
beosztású tagját, valamint a diplomáciai testü
letek képviselőit.
A kollokvium résztvevői augusztus 19-én
reggel Pireuszban hajóra szálltak, és egész
napos kirándulást t e t t e k a Szaroni öbölben,
valamint Hidra, Porosz és Aigina szigetén.
Augusztus 20-án délután került sor a mara
thoni csatatér megtekintésére, majd a Aigina
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Marina-béli haditengerészeti üdülőközpontban
való tengeri fürdőzésre.
Augusztus 21-én délután az athéni Akropo
lisz szakszerű bemutatásáról gondoskodtak a
szervezők, este pedig a történelmi eseménye
ket felidéző hang- és fényjáték megtekintésére
nyújtottak lehetőséget.
Az ülésszakhoz csatlakozóan augusztus 22én reggel a résztvevők Thesszalonikibe repül
tek, hogy megismerkedjenek az ókori Makedónia műkincseivel. A feltárt műkincsekkel
való ismerkedés másnap Pellában és Edesszában folytatódott. Mindhárom város vezetése
módot talált a külföldről érkezettekkel való
személyes találkozásra és a mai élet bemutatá
sára is.
A X I I . Nemzetközi Hadtörténelmi Kollok
viumhoz csatlakozóan augusztus 23. és 30.
között Athénban megrendezésre került az I .
Nemzetközi Haditengerészettörténeti Kollok
vium is. Ennek témája kettős volt: ,,Az első
nemzeti flották", illetve „A gőz alkalmazása a
tengeri háborúban".
A 7 ülésen a következő előadások hangzottak
el: Robin Hugham egyetemi tanár (USA):
A gőzmeghajtású hadihajók rendszeresítése —
Rohwer
innovációs t a n u l m á n y ; Dr. Jürgen
könyvtárigazgató (NSZK), a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság alelnöke: Műszaki hala
dás, haditengerészeti akciók és a hadihajók fej
lesztése 1815—1918; Dr. Mihail E. Ionescu
őrnagy (Románia), a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság alelnöke: A hadiflotta jelentő
sége és szerepe a román politikai és katonai
döntéshozók szemléletében 1859—1916; Dr.
Donald M. Schurman sorhajókapitány, kato
nai akadémiai t a n á r (Kanada): A Brit Biroda

lom 1878-as haditengerészeti válsága; Dr.
David Lyon muzeológus (Egyesült Királyság) :
A Királyi Haditengerészet és a gőzhajók rend
szeresítése — legenda és valóság; Dr. Jack
Sweetman sorhajókapitány, haditengerészeti
akadémiai tanár (USA) : Az Egyesült Államok
Haditengerészete a gőzhajók korában 1814—
1861 ; Dr. Kenneth J. Hagan sorhajókapitány,
haditengerészeti akadémiai t a n á r (USA) : Gőz
hajók az USA haditengerészeti stratégiájában
1815—1898: Jesus Salgado Alba tengernagy
(Spanyolország): A gőzhajók rendszeresítése a
spanyol haditengerészetben 1860—1880; Dr.
Stellán Bojerud vezérkari őrnagy (Svédország) :
A gőzhajók rendszeresítése a Királyi Svéd
Haditengerészetnél; Konsztantinosz A. Varfisz
sorhajókapitány, múzeumi igazgatóhelyettes
(Görögország): A gőzhajó alkalmazása a hadi
tengerészeti hadviselésben — a görög példa
1824—1831; Stuart Kirby tanszékvezető egye
temi t a n á r (Egyesült Királyság) : A gőzhajtású
hadihajók fogadtatása J a p á n b a n ; FranciscoFelipe Olesa Muňido tanszékvezető egyetemi
t a n á r (Spanyolország) : Nemzetesítés és szabad
vállalkozás a haditengerészeti erők létrehozá
sakor és támogatásakor az európai nemzet
államok létrejötte és fejlődése korában; Dr.
Gerard de la Mordière őrnagy (Franciaország) :
Az amerikai haditengerészet a polgárháború
időszakában 1861—1865; Raimondo
Luraghi
tanszékvezető egyetemi t a n á r (Olaszország):
Az amerikai konföderáció haditengerészete és a
tengeralatti hadviselés fogadtatása 1861—
1865; Albert Santoni egyetemi t a n á r (Olasz
ország) : A gőzhajtású flották közti első ütkö
zet: az 1866. július 20-i lissai csata és tanulsá
gai; Dr. David F. Trash kutatóintézeti igaz
gató (USA) : Haditengerészeti összecsapás
Spanyolország és az Egyesült Államok között
1898-ban.
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„AUSZTRIA ES A PANNON TÉRSÉG"
XVII. Osztrák Történész Kongresszus, Kismarton/Eisenstadt,
1987. augusztus 31—szeptember 5.

Magyar szempontból rendkívül figyelemre
méltó témakörben folyt ez évben az osztrák
történészek nagyszabású eszmecseréje. Jól
jellemzi ezt a t é n y t , hogy a közel 300 hazai
résztvevő mellett közreműködött az Osztrák
Történész Egyesületek Szövetsége rendezvény
sorozatán 15 magyarországi történész ós jelen
volt további 35 érdeklődő k u t a t ó az NSZK-ból,
Olaszországból, Jugoszláviából, Csehszlovákiá
ból és az Egyesült Királyságból.
A történészekhez csatlakozva t a r t o t t a meg
az Osztrák Levéltárosok Egyesülete X X .
Kongresszusát, amelynek témája ,,A levél
t á r a k közti határokon átnyúló együttműkö
dés" volt.
A nagyszabású tudományos esemény fölötti
védnökséget Hans Tuppy
egyetemi tanár,
Ausztria szövetségi tudomány- és kutatásügyi
minisztere és Dr. Theodor Kéry, Burgenland
tartományfőnöke vállalta.
A megjelenteket a rendezők nevében Dr.
Gertrud Buttlar udvari tanácsos, az Osztrák
Levéltárosok Egyesületének elnöke ós Dr.
August Ernst udvari tanácsos, az Osztrák Tör
ténész Egyesületek Szövetségének elnöke üd
vözölte. A házigazdák köszöntését a tarto
mányfőnök nevében Hans Sipőtz tartományi
kulturális tanácsos és a vendéglátó város la
kossága nevében Kurt Korbatits polgármester
tolmácsolta.
Sor került néhány nyilvános előadás meg
tartására. A levéltárosoknál Dr. Walter Jaroschka, a Bajor Állami Levéltárak főigazgató
ja az alpesi térségben, Karl-Heinz
Burmeister
udvari tanácsos, egyetemi tanár, a Vorarlbergi
Tartományi Levéltár igazgatója a Bodeni
tó térségében megvalósuló levéltáros-együtt
működésről, Dr. Bess Imre, a Magyar Orszá
gos Levéltár főlevéltárosa az osztrák—magyar
kormányközi megállapodás alapján Bécsben
működő állandó magyar levéltári kirendeltsé
gek munkájáról, Dr. Felix Tabler kormányta
nácsos, a Burgenlandi Tartományi Levéltár
főlevéltárosa a határ menti levéltáros-kapcso
latokról számolt be. A történészeknél Dr.
Johann Seedoch kormányfőtanácsos, a Burgen
landi Tartományi Levéltár főlevéltárosa Kis
martonnak a történelemben és a művelődésben
játszott szerepével, Herwig Wolfram bécsi
egyetemi t a n á r a Karoling-kori Pannóniával,
Dr. August Ernst udvari tanácsos, a Burgenlan
di Tartományi Levéltár igazgatója a legfiata
labb osztrák tartománynak, a Várvidéknek a
határos magyarországi és jugoszláviai terüle
tekkel szemben 1921 óta érvényesült művelő

déspolitikájával és kulturális kapcsolataival
foglalkozott.
A rendezvénysorozat e néhány előadás ki
vételével, amikor minden résztvevő jelenléte
biztosított volt, egy időben több helyszínen
párhuzamosan zajló szekcióüléseken folytató
dott.
Az őstörténeti szekció Dr. Gernot Piccottini
egyetemi docens, a Karinthiai Tartományi
Múzeum igazgatója, valamint az ókortörténeti
szekció Ingomar Weiler grazi egyetemi t a n á r
elnöklete alatt az egykori Pannónia provincia
egész térségét vizsgálta. A középkori szekció
ülésén Herwig Wolfram bécsi egyetemi tanár
elnökölt, és ez Németújvár ós Kőszeg urainak
példáján a határtérségbeli uradalomképződés
sel foglalkozott. Az újkori szekció Gerald
Stourzh bécsi egyetemi t a n á r elnökletével
a nemzeti fővárosok összehasonlító urba
nisztikai és társadalmi-kulturális vizsgálatát
t ű z t e napirendre a X I X . századra vonatkozó
an. A legújabbkori és munkásmozgalomtörté
neti szekció elnöklésére Erika Weinzierl bécsi
egyetemi t a n á r és Helmut Konrád grazi egye
temi t a n á r vállalkozott; e szekció az 1919—
1921 közti nyugat-magyarországi/burgenlandi
eseménytörténetet vette sorra.
A településtörténeti szekcióban
Helmuth
Feigl bécsi egyetemi tanár, udvari tanácsos,
a Badeni Városi Levéltár igazgatója és Herwig
Ebner grazi egyetemi t a n á r elnökölt, az elő
adók a későközépkor és a koraújkor fejlődés
történeti kérdéseit vizsgálták az akkori nyugat
magyarországi területek vonatkozásában. A
gazdaság- és társadalomtörténeti
szekció
Michael Mitterauer bécsi egyetemi tanár és
Herbert Mattis bécsi egyetemi tanár elnökleté
vel egy-egy magyarországi, jugoszláviai, cseh
szlovákiai, ausztriai és angliai történész bevo
násával kerekasztal-vitát folytatott a Habs
burg-birodalom
utódállamainak
gazdaság
fejlődési kérdéseiről. A jogtörténeti szekcióban
Werner Ogris bécsi egyetemi t a n á r látta el az
elnöki t i s z t e t ; ez a szekció a koraközépkortó
az első világháború végéig terjedően a magyar—
osztrák határ menti területtel kapcsolatos kér
déseket v i t a t o t t meg. A Kelet- és DélkeletEurópa történetével foglalkozó szekcióban a
magyar államjog, valamint a magyarországi
iskolázási és foglalkozásbeli struktúra szerepelt
a napirenden, miközben Walter Leitsch bécsi
egyetemi tanár elnökölt. Az egyháztörténeti
szekció elnöke Josef Lenzenweger bécsi egyete
mi t a n á r volt; ezen a nyugat-magyarországi
burgenlandi katolicizmus történetének kérdé
seit elemezték. A történelmi néprajz szekció j á-
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b a n az elnökletet Dr. Klaus Beül udvari taná
csos, az Osztrák Néprajzi Múzeum igazgatója
és Karl B. Wernhardt bécsi egyetemi t a n á r
l á t t a el, az előadók pedig a történelmi néprajzi
kartográfiával foglalkoztak. A tudomány- és
művelődóstörténeti szekcióban Walter HöflechKühnél
ner grazi egyetemi t a n á r ós Harry
kremsi egyetemi t a n á r vitavezetésével főleg a
felvilágosodás korának nyugatmagyarországitórdóseit elemezték. A numizmatikai szekció
Bernhard Koch bécsi egyetemi tanár elnökleté
vel elsődlegesen az osztrák—magyar kölcsön
hatásokrakoncentrált. A címertani és családtör
Jäger-Sunstenau
téneti szekció elnöke Dr. Hans
bécsi professzor volt : ez a szekció főleg az Őr
ség kérdéskörével foglalkozott.
A középiskolában oktató történészek munka
csoportjában Dr. Herwig Birklbauer
bécsi
gimnáziumi t a n á r elnökletével a honismereti
oktatást vizsgálták a pannon térség példáján.
A múzeumi és műemlékvédelmi hivatalnokok
munkacsoportja a burgenlandi múzeumokkal
foglalkozott, i t t Dr. Georg J. Kugler udvari
tanácsos, a bécsi Szépművészeti Múzeum igaz
gatója elnökölt. A történettudománybeli méré
sek munkacsoportjának elnöki tisztét felváltva
Gerhard Botz salzburgi egyetemi tanár és Her
bert Mattis bécsi egyetemi t a n á r l á t t a el. A té
m á k i t t a koraközépkortól a legújabb korig ter
jedtek, de az osztrák—magyar határtérségre
összpontosultak. A város és a városi környezet
kutatóinak munkacsoportjában a X I X . századi
Bécset ós Budapestet hasonlították össze
Felix Czeike bécsi egyetemi tanár, udvari taná
csosnak, a Bécsi Tartományi és Városi Levéltár
igazgatójának elnökletével.
Külön kiemelést érdemel a hadtörténelmi
szekció. E z Dr. Otto Friedrich Winter udvari ta
nácsosnak, az Osztrák Hadilevéltár nyugalma
zott igazgatójának elnökletével és közel száz
megjelent részvételével ülésezett.
Elsőként Dr. Gerhard Kurzmann grazi főlevéltáros I. Miksa császár házasodási politiká
j á n a k katonai hátteréről szólt. Magyarország

példáján a Mátyás király örökségének meg
szerzését célzó házassági szerződéseket és az
azok érvényesítését célzó fegyveres fellépéseket
logikus egységben vizsgálta.
Zachar József alezredes, a történelemtudo
mányok kandidátusa, az Osztrák Hadilevél
tárban működő Állandó Magyar Levéltári Ki
rendeltség vezetője „A magyar származású
Tóth Ferenc báró, francia generális (1733—
1793) útja Párizstól Tárcsáig" címmel igyeke
zett megvilágítani a X V I I I . század magyar
hadtörténelmének kulcskérdéseit.
Dr. Arnold Suppan bécsi egyetemi docens
Közép-Kelet-Európa biztonságpolitikai kérdé
seivel foglalkozott az 1920-as évek vonatkozá
sában, a kishatalmak érintkezései és a nagy
hatalmi törekvések kölcsönhatásait elemezve.
Dr. Manfried Bauchensteiner bécsi egyetemi
docens, a Hadtudományi Intézet igazgató
helyettese az 1943—1945 közötti stratégiai
légiháborúval kapcsolatosan, magyar vonat
kozásokban nagyon adatgazdag kitérőkkel,
a Kelet-Ausztriát ért támadásokat m u t a t t a be.
A X V I I . Osztrák Történész és a X X . Osztrák
Levéltáros Kongresszus résztvevőinek tiszte
letére szeptember 2-án a kismartoni Esterházykastély dísztermében fogadást adott Dr.
Theodor Kéry, Burgenland tartományfőnöke.
Ezen a határ menti osztrák t a r t o m á n y számos
politikai, társadalmi, kulturális és közéleti
vezető személyisége jelent meg.
Az előző kongresszus óta elhunyt történé
szekre való megemlékezésül szeptember 3-án
reggel Dr. Stefan László kismartoni római kato
likus megyéspüspök emlékező istentiszteletet
t a r t o t t nagyszámú kongresszusi résztvevő
jelenlétében.
«
Szeptember 4-én és 5-én mód nyílt a törté
nelmi Pozsony, Sopron ós Vas vármegyékkel
való ismerkedésre. A szakmai jellegű kirándu
lások, részben mai magyar felségterületre átnyúlóan is, igyekeztek szemléltető képet adni
a pannon térségről az elhangzottakkal kap
csolatosan.
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HERMANN RÓBERT

KIEGYEZÉS, 1867
Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1987. szeptember—december

Az 1867-es kiegyezés a magyar történelem egyik legvitatottabb eseménye. Reális
kompromisszum volt-e a kiegyezés vagy a magyar önállóság fel- és eladása; 1848. áp
rilis 11. folytatása, vagy 1849. augusztus 13. betetőzése ; a magyar polgári állam megte
remtése vagy a történeti Magyarország pusztulásának kezdete ? Olyan kérdések ezek,
amelyekre lehet igennel és nemmel felelni, lehet hümmögni, lehet azt mondani, hogy
is-is, csak egyet nem várhatunk: hogy a közvélemény valaha is egyértelműen foglal
jon állást ezekben az alighanem megoldhatatlan kérdésekben.
Mi lehet ennek a magyarázata ? Olyannyira példa nélkül álló lenne-e ez a kiegyezés
a magyar, vagy akár a kelet-közép-európai történelemben ? A válasz egyértelműen
nem. Hiszen 1604, Bocskai zászlóbontása óta nem volt a magyar történelemnek egyet
len olyan felkelése, vagy szabadságharca sem, amely ne valamilyen megegyezéssel ért
volna véget. Gondoljunk akár Bethlen Gábor, I. Rákóczi György háborúira, vagy a
kuruc küzdelmek korát lezáró 171 l-es szatmári békekötésre. Gondoljunk a harc nél
küli megegyezésekre, mint 1790—91, vagy 1825. Az indíték mindegyik esetben mind
két fél részéről ugyanaz volt: a nemzetközi körülmények alakulása folytán valamelyik
fél nem tudta, vagy nem tartotta tanácsosnak maximális programja érvényesítését,
a másik fél pedig, ezt kihasználva, a saját minimális programja érvényesítésére töre
kedett. A magyar politikai vezetésnek (vezetéseknek) ugyanis 1526 óta különböző
okokból és változó mértékben, de szükségük volt a Habsburg-monarchiára, de a Mo
narchia sem állhatott fenn tartósan Magyarország ellenében, vagy aktív támogatása
nélkül. Ha pedig szűkebb régiónk történetét nézzük a XIX. században, azt látjuk,
hogy sehol sem győzött a polgári átalakulás nemzeti-demokratikus útja. Az erőviszo
nyok folytán ugyanis egyetlen nemzet sem volt képes önmagát egyetlen államban
egyesíteni, s teljesen nemzeti államot létrehozni, kisebbségek nélkül. Miért jelent tehát
ekkora problémát a magyar közgondolkodás számára 1867 ? Véleményünk szerint en
nek egyik oka az a fáziskésés, ami a fegyveres küzdelem és a békekötés között létre
jött, illetve az, hogy ezt a kiegyezést nem egy újabb, ezt korrigáló megegyezés követte,
hanem a teljes felbomlás. Ez olyan traumát okozott, amely feledtette az 1867—1918
közötti rendszer minden pozitív jelenségét és vonását, az ipari fejlődést, az ország vi
szonylagos felzárkózását, a magyar történelemben ilyen hosszú távon addig is, azóta
is példátlanul demokratikus szellemi életet. Az 1918 után létrejött politikai rendszerek
képviselői sem sok jót mondtak el erről a fél-független, fél-demokratikus, fél-polgári
rendszerről. 1918—19 államrendszerei a kiegyezés tagadásán épültek fel, a két világ
háború közötti konzervatív rendszer a liberalizmus csődjét látta az 1867—1918 kö
zött történtekben, 1945 után pedig 1848—49 elárulásának számított 1867.
1867-ről, előzményeiről és következményeiről, fő- és mellékszereplőiről, megalkotó
iról és veszteseiről több ezer kötetet böngészhet végig az érdeklődő. A múzeumláto
gatók azonban eleddig csak egy-egy megyei múzeum kiállításán láthattak valamit a
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kiegyezéshez vezető útról. A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása 1849-nél szemérme
sen véget ér, ha valaki a többire kíváncsi, az menjen el más múzeumokba aztán rakja
össze magában, amit lát. Ez pedig nem éppen könnyű feladat. így tehát mindenkép
pen köszönettel tartozunk a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Osztályának, s külö
nösen a kiállítás forgatókönyvét elkészítő Körmöczi Katalinnak, hogy, ha ideiglenes
jelleggel is, de elénk tárta az 1849—1875 közötti korszak legfontosabb tárgyi anya
gát. Hozzáteendő még, hogy a kiállítás nem egyedül a Magyar Nemzeti Múzeum
anyagából készült, hanem a kiállítás számára tárgyakat és iratokat kölcsönzött a Bu
dapesti Történeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Széchényi Könyv
tár, a Magyar Országos Levéltár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, az
Országos Hadtörténeti Múzeum és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum is.
A kiállítás — véleményem szerint szerencsés módon — nem foglal állást az immá
ron 120 éve tartó vitában, csupán felsorakoztatja csaknem három évtized fontos és ke
vésbé fontos tárgyait és dokumentumait, ezeken keresztül az érveket és ellenérveket.
Elhatárolja magát a végletektől, a hatásvadászattól, s a látogatóra bízza a következ
tetések levonását. Olyan kiállítást láthatott tehát az érdeklődő, amely nem szájbarág
va, didaktikusán, hanem gondolkodásra késztetve és kényszerítve nyújt ismereteket.
A kiállítás azt az utat ábrázolja, amelyet a magyar politikai vezetőréteg és Magyar
ország népei 1849 és 1875 között megtettek, tehát Világostól a fúzióig mutatja be a
sorsdöntő és hétköznapok történetét. A kiállítást a világosi fegyverletétel és az aradi
kivégzések képe nyitja. Gúlába rakott fegyverek, rajtuk honvédcsákók, honvéd
zászló jelzik a szabadságharc szomorú végét. Haynau kiáltványai, Komárom feladá
sának egyezménye utalnak a es. kir. csapatok győzelmére, az ellenforradalmi admi
nisztráció berendezkedésének kezdeteire. Egy tárlóban a szabadságharc vértanúinak
és a cs. kir. hatóságok által várfogságra ítélteknek személyes tárgyait, iratait láthat
juk. Szacsvay Imre búcsúlevele, az aradi foglyok és kivégzettek névsora, börtönben
készült faragványok, karperec az aradi vértanúk nevével— a megtorlás dokumentu
mai. Hátborzongató látvány Batthyány Lajos tollkése, amellyel öngyilkosságot kísé
relt meg, amikor megtudta, hogy akasztófára ítélték. Életben maradt, de olyan iszo
nyatos sebeket ejtett magán, hogy az akasztófától megmenekült, helyette főbe lőtték.
„Most tél van, ós csend, és hó, és halál..." — írta Vörösmarty 1850-ben. Haynau
leváltását követően a nemzetre nehezedő nyomás nem enyhült, a nyílt katonai erő
szak szerepét a bürokratikus adminisztráció, a Bach belügyminiszter nevével fémjel
zett rendszer vette át. Ennek működését táblázat mutatja be, a mindennapokra utal
nak a pecsétek, okmányok, egy Bach-huszár ábrázolása. Az általánossá vált maga
tartásforma, a passzív ellenállás, a visszahúzódás jelképe az a szobabelső, amelyben
egy, a Beniczky-család tulajdonából származó empire garnitúrát, Kisfaludy Mór
1848—49-es honvéd alezredes pipatóriumát, kézimunkát, bibliát, kalendáriumot és
egy Corpus Iurist láthatunk.
Az irodalom fontos szerepére utalnak Arany János, Jókai Mór, Eötvös József, Ke
mény Zsigmond, Madách Imre műveinek első kiadásai, s különböző, tőlük származó
kéziratok, így pl. Az ember tragédiájának első vázlata, A kőszívű ember fiainak kéz
irata. A hazai politikai útkeresést jelzi az első kiadások között Kemény röpiratának,
a Forradalom után-nak egy példánya. Személyes jellegűek a Vörösmarty árváira vo
natkozó iratok, Deák aláírásával. Fekete zsinóros magyar ruha s a Kazinczy-centenárium emlékei zárják ezt az egységet. Ez utóbbi éve, 1859, fordulópont a korszakon
belül is. Solferino éve ez, a Habsburg-abszolutizmus első látványos megrendüléséé,
s egy olyan időszaké, amikor úgy tűnt, az 1849-ben emigrációba távozottak képesek
lesznek európai érdekűvé tenni a magyar kérdést.
A következő tárló a Kossuth-emigráció tevékenységét mutatja be. A kiállítás nem
árnyalja az emigráció képét, nem utal az emigrációs vezetésen belül kialakult ellenté
tekre, hatalmi harcokra. Ezt azonban nehéz is lett volna megtenni, s a kiállítás gon
dolatmenete szempontjából kétségkívül szerencsésebb is az emigráció egységként
való bemutatása. Az emigrációs vezetés ugyanis a kezdeti forradalomcsináló vállalko
zások (Mack-féle szervezkedés stb.) után igyekezett az európai politikába bekapcso
lódni. 1859—1861 között kétségkívül világpolitikai tényezőnek számított, s így már
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puszta léte is fenyegetést jelentett az osztrák hatalom számára. A háborús vereségek
mellett az emigráció akciói voltak azok, amelyek az itthon maradottakkal való meg
egyezés felé terelték a Habsburg-hatalmat. Kossuth Madarász Viktortól származó
képmásán kívül láthatjuk ott Garibaldi és Türr István arcképét, Ferenc József és III.
Napóleon villafrancai találkozójának ábrázolását, a tárlóban pedig Klapka, Türr,
Garibaldi és Pulszky leveleit, Kossuth, Perczel és Klapka fegyvereit. A kiállított ira
tok közül említést érdemel még az 1851-ben Sztambulból Amerikába áthajózott emig
ránsok névsora, a Magyar Politikai Menekültek Londoni Egyesülete jegyzőkönyve, a
tárgyak közül pedig a Kossuth, Teleki és Klapka által 1859-ben létrehozott Magyar
Nemzeti Igazgatóság pecsétje.
A Magyarországon megélénkülő politikai életre utal Széchenyi híres Ein Blick-jének
példánya, a legnagyobb magyar gyászszertartásának emlékei s Arany János „Szé
chenyi emlékezete" c. ódájának kézirata.
Az emigráció megélénkült tevékenységétől való félelem, a háborús vereségek, a fe
nyegető gazdasági csőd engedményekre késztették az abszolutisztikus rendszert. Az
1860-as Októberi Diploma, az 1861-es Februári Pátens, az országgyűlés összehívása
már jelezték a kompromisszumra való készségét. E bonyolult és izgalmas év törté
netét az Októberi Diploma, a Februári Pátens példányai, az ellenük tiltakozó megyei
feliratok jelzik. A hazai politikai vezető réteg kettészakadására utalnak az emigráció
ból kényszerűen hazatérő Teleki László személyes tárgyai, az öngyilkosságára utaló
dokumentumok, a Felirati és a Határozati Párt iratai, Deák — Ferenc József által
ekkor még el nem fogadott — feliratának nyomtatott példánya. A nemzetiségek meg
élénkülésére utalnak ekkortájt tartott kongresszusaik dokumentumai.
A következő egység a kiegyezés kulcsemberét, Deák Ferencet állítja elénk. Deák
a XIX. századi magyar történelem egyik legegyértelműbb, legkevésbé vitatható sze
mélyisége. Nyugodt, szenvedélytelen egyénisége révén kicsit ki is esett a történelmi
köztudatból. Pedig Széchenyi, Kossuth és Batthyány Lajos mellett ő volt a XIX. szá
zad leghosszabban ható magyar politikusa. Nem támadt olyan lelkes pártja, mint 1848
szeptembere után Kossuthnak, vagy Világos után Széchenyinek. Nem sújtott le rá
úgy a megtorlás, mint három minisztertársára, a kivégzett Batthyányra, a száműzött
Kossuthra és az öngyilkosságba kergetett Széchenyire. Ellenfelei nem vonták soha
kétségbe személyes tisztességét, mint pld. Kemény 1849 után Kossuthét, vagy az
emigráció Görgeiét. Deák Angol Királynő szállóbeli bútorain kívül különböző haszná
lati tárgyait, számára készült ajándékokat láthatunk. A terem közepén külön dobo
gón áll Deák íróasztala, a kiegyezésre vonatkozó kéziratokkal, vele szemben Kossuthé
a Duna-konföderáció tervezetével.
Az 1865—67 között történteket mutatja be a következő egység. Ferenc József
1865-ben újra összehívta az országgyűlést. 1866-ban a porosz—osztrák háborúban
Ausztria vereséget szenvedett. Az új helyzet új esélyeket nyújtott a megegyezésre,
amely 1867 februárjában létre is jött. A kiállítás ezt főleg dokumentumokkal illusz
trálja, így látható Deák híres húsvéti cikke, a Deákkal szemben fellépők iratai, Fe
renc József kiáltványa a porosz-osztrák háborúról, majd az alkotmány visszaállításá
ról, Kossuthnak a kiegyezés ellen érvelő, „Négy venkilencz" című lapja, a Csengery
Antal kéziratában fennmaradt felirati javaslat.
Az új államrendszerre utalnak az Andrássy-kormány rendeletei, a 1867-es törvé
nyek, s az ezek alapjául szolgáló 1723-as Pragmatica Sanctio és az 1848-as törvények.
A képek közül kiemelkedő Andrássy Gyula kitűnő portréja, amelyet Székely Bertalan
festett, a tárgyak közül pedig Horváth Boldizsár igazságügyminiszter íróasztala,
amely Deáké és Kossuthé mellett áll.
A kiállítás leglátványosabb részét képezi a koronázási ünnepség bemutatása. Az
esemény fényét jelzi egy kiállított díszmagyar és Majláth Györgyné díszruhája. A ko
ronázásra a nemzet 50 000 ezüst forintot adott koronázási ajándékként az uralkodó
nak, amelyet aztán Ferenc József visszaadott az 1848-as honvédek árváinak segélye
zésére. Az 50000 forintot tartalmazó ezüstládát a magyar politikai vezető réteg szá
mára az alkotmányosságot jelképező uralkodók szobrai díszítik. A királyi pár szemó— 176 —

lyes tárgyai közül kiemelendő Ferenc József díszbuzogánya, és pecsétnyomója, s
Erzsébet királyné ülőgarnitúrája, a pamlagon egy hanyagul odavetett kesztyűvel.
A teremből kilépve a kiegyezés politikai ellenzékének tevékenységét bemutató rész
hez érünk. A leghíresebb itt kiállított dokumentum Kossuth ún. Cassandra-levele, de
az egyéb dokumentumokba is érdemes beleolvasni. így pl. itt látható Perczel Mór
honvédtábornok 1868. március 29-én tartott, minősíthetetlen hangvételű, Kossuthot
gyalázó s önmagát dicsőítő beszéde.
Az új rendszer első nyolc évét mutatja be a kiállítás hátralévő része. Táblázat ábrá
zolja az államrendszer működését. Törvények, követjelentések utalnak a politikai
történetre, részvénytársaságok, bankok, gyárak dokumentumai és érmei a gazdasági
élet fellendülésére. Az oktatás ós a tudomány fejlődését mutatják be az Eötvös-féle
közoktatási törvény, ábécés könyvek, füzetek s a különböző tudományos folyóiratok,
a Századok, az Akadémiai Értesítő, a Természettudományi Közlöny. Érdekes emlék
a Magyar Nemzeti Múzeum 1874-ben készített raktári szekrénye, amelynek oldalán
beégetett felirat őrzi a múzeum akkori munkatársainak nevét.
A negyvennyolcas eszmekör továbbélésére és a közgondolkodást meghatározó mi
voltára utalnak a Batthyány, Kossuth ós az aradi vértanúk arcképével díszített ken
dők, az aradi és a budapesti negyvennyolcas sírok és emlékművek képei. E közgondol
kodás torzulására, az áruló-mítosz továbbélésére utal az 1871-ben készült, Görgei ál
ma című metszet, ami valószínűleg egy korábbi, Kászonyi Dániel által az emigráció
ban készített, s általa Görgeinek megküldött metszet változata. A tábornok visszavonultságára utalnak visegrádi kerti szerszámai.
A kiállítás a fúzióval és Deák halálával, tehát 1875—76-tal zárul. Nem optimista,
lelkesítő a befejezés. Inkább némi szomorúságot sugároz. Mint Zichy Mihály festmé
nye: „Erzsébet királyné imádkozik Deák Ferenc ravatalánál."
Reméljük, hogy minél előbb nemcsak ideiglenes, hanem állandó kiállításon láthat
juk az itt bemutatott tárgyakat. S talán egyszer lesz állandó kiállítás az 1875 utáni
időszakokról is. Ez a kiállítás, mint kezdet, így is bíztató. Az azonban már nem az, hogy
çzt a kiállítást pénzügyi okokból két héttel december vége, tehát a meghirdetett
zárás előtt szétszedték.

BENCZE ZOLTÁN

JELENTÉS A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET
ÉS MŰZEUM UDVARÁN 1987 VÉGÉIG FOLYT ÁSATÁSOKRÓL
Ez a jelentés folytatása a Hadtörténelmi közlemények 1987/2.x és 4.2 számában
megjelent előző beszámolóimnak. Jelen munkámban szeretném ismertetni a legfris
sebb eredményeket.*
Először visszatérnék a városfal déli oldalán talált nagyméretű gödör és közvetlen
környéke leleteihez. Ez a gödör betöltése előtt valószínűleg vízlevezető nyílás lehe
tett. 3 A cserépbográcsok döntő többsége ebből a gödörből került elő, néhány darab
pedig a 87/1. számú kutatóárok nyugati metszetfalából, a gödör magasságában. Ez
utóbbi darabok nyilván a gödör betöltésekor szóródtak szét. A peremek alapján eddig
33 darab bográcstöredék került elő. (Ezekből néhány darab előző munkámban is meg
jelent,4 valamint még: I. t. I.5 és 2.,6 II. t. I.,7 2.8 és 3., 9 III. t. I.10 és 2.11 )Három
bográcsot teljesen ki lehet egészíteni.12 Az előkerült cserépbogrács-töredékeket két
csoportra lehet osztani. A döntő többség abba a csoportba sorolható, amelyre általá
ban a szögletes kifúrt felfüggesztő nyílás és — ez a nagyobb töredékeknél figyelhető
meg — az a jellemző, hogy azt a részt, ahol a bogrács oldala a fenék felé fordul,
szögletesen hagyják meg (I. t. 1. és 2., II. t. I.), 13 nem gömbölyítik le. Ebbe a cso
portba sorolhatók azok a cserépbogrács-töredékek is, amelyeket Zolnay L. talált
a Várhegy déli részén.14 A csoport darabjait készítésükkor kaviccsal, vagy kaviccsal
és homokkal soványítják. E csoport töredékei jórészt vörös színűek, de nj-olc darab
szürke, redukált égetési móddal készült (1. ezek közül II. t. 2. és 3. kép). A másik
csoportról, amely hét darabból áll, az mondható el, hogy a fenék felé forduló bog
rácsoldal legömbölyített — ez két darabnál figyelhető meg, egyikből csaknem az
összes darab előkerült15 — másrészt készítési módjuk szintén hasonlatos egymáshoz.
E csoport darabjait homokkal soványítják. (Takács M. az anyag megtekintése után
* A 180—181. oldalon található térképvázlatokat Kuczoghy Zsuzsa készítette, a 187—195. oldalakon levő táblák
Viczkó Tamás munkái.
1 Bencze, Z.: Előzetes jelentés a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásról. Hadtörténelmi Közle
mények, 1987/2. sz. 370—385. o. (A továbbiakban : HK)
2 Bencze: Ujabb beszámoló a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásról. HK 1987/4., 791—809. o.
3 Bencze: i. m. HK 1987/4., 802. o.
4 Uo. 799—801. o. : a 800. oldal V. t. 1. képén látható töredék a jelenlegi cikk I. t. 1. képén látható bográcsnak a
darabja.
5 Takács, M.: Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken, Varia Archaeologica Hungarica, Bp., 198«,
a peremére vonatkozóan d/XII/11 ?/II/8? (A kis d betű azt jelenti, hogy a bogrács a fémüst formájú bográcsok közé
sorolható, az első két szám a külső peremre, a második két szám a belső peremre vonatkozik.)
6 Takács: i. m. d/XII/66/XI/45.
7 Takács: i. m. d/XI/24/?, ez a darab a Csatalja-Vágotthegyen előkerült bográccsal állítható párhuzamba: Takács:
i. m. Taf. 21/2.
8 Takács: i. m. d/II/13/V/40.
9 Takács: i. m. d/XII/32?/XI/5.
10 Takács: i. m. d/XII/67/X/8.
11 Takács: i. m. d/XII/103/XI/ll.
12 Bencze: i. m. HK 1987/4., 799. o., IV. t., 801. o., VI. t. és a jelenlegi cikk I. 1.1. képe.
13 L. még Bencze: i. m. HK 1987/4., 799. o. IV. t.
14 Az öt darabból kettő az I. szemétgödörből, kettő a középkori csatorna északi oldalán, egy pedig a II. ciszternából
került elő. Közli Zolnay L.: Bp. Rég. XXIV/4., Bp., 1977. 43. o., 46. t. 1—5. kép.
15 Bencze: i. m. HK 1987/4., 801. o., VI. t.
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közölte velem szóban a két csoportra vonatkozó véleményét, amit ezúton is szeretnék
megköszönni.) Takács 21 csoportba sorolta a Kárpát-medencében előkerült cserép
bográcsokat.16 Ebben a felosztásban Budapestet, illetve Pestet egy műhely egy da
rabja, a Szerb utcai képviseli.17 A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán, vala
mint a Várhegy déli részén előkerült darabok alapján egy új műhellyel számolhatunk,
amely valahol a környéken működött. Elképzelhető, hogy ez a műhely kétféleképp
állított elő cserépbográcsokat, esetleg megkockáztatható az a feltételezés is, hogy két
új műhely nj^omaira bukkantunk. A biztos választ a kérdésre csak az előállítási hely
előkerülése adhatná meg. Mivel a gödröt négy darab IV. Béla kori pénz keltezi18 a cse
répbográcsok nagy valószínűséggel XIII. századiak. Viszont a gödör és a városfal kö
zött, a városfal építési szintjén egy XII. századi ezüstdénár került elő19 (VI. t. 4. kép),
mely alatt nem sokkal egy tűzhely maradványait is megtaláltuk. Elképzelhető, hogy
a városfal építésekor forgatták ki a pénzt. Figyelembe véve ezt a lehetőséget is,
a cserépbográcsokat a XII—XIII. századra keltezem. (A Budapest Régiségei kö vet
kező számába tervezett cikkemben az összes cserépbográcsot közölni fogom.) A cse
répbográcsok a gödör kerámiaanyagának csak egy kis részét jelentik.
A kerámia egyik jelentős része fehér kerámia. Az anyagban korsók (1. pl. III. t.,
3—4.), bögrék, fazék és bögre formájú (IV. t. 1. kép) tárolóedények, fazekak (1. pl.
IV. t. 2. kép) és csészék fordulnak elő. A fehér kerámiaanyag nagyobb részét a fazekak
teszik ki, ezeket főzésre használták, melynek következtében elsősorban külső oldaluk
szürkére, sötétszürkére égett. Az edényeket körbefutó, bekarcolt vonaldíszekkel dí
szítették. Meg kell még említeni egy rózsaszín, bekarcolt vonaldíszes csésze töredékét
és egy vörös kancsófül töredékét, melynek hátát ferde bevagdalások díszítik. Elő
került még egy sárga, bekarcolt vonaldíszes fazék nagyobb töredéke is, melynek külső
oldala szürkére égett.
A gödör kerámiaanyagának másik jelentős része osztrák fazekasáru. Ezek az edé
nyek szürke, redukált égetésú cserépből vannak. Ebben az anyagban fazekak (1. pl.
(V. t. 2., 3., 4. és VI. t. 3. kép), kancsók, ez utóbbiakra eddig néhány lapított hurkafül utal, hátukon ferde bevagdalásokkal, valamint mécsesek (1. pl. VI. t. 1. és 2. kép)
fordulnak elő. A fazekakra általában jellemző, hogy vállukon két lépcsős kiugrást
alkalmaznak díszítésre (V. t. 2., 3. és 4. kép), egy másik példány peremén két bevágás
látható (VI. t. 3. kép). Ezen kívül előkerült még egy — véleményem szerint — vizes
korsó-fül ós oldaltöredéke. (V. t., 1. kép.) A fület ferde bevagdalások díszítik, a vállon
egy lépcsős kiugrás látható. A BTM anyagában 73.79.5. leltári számon szerepel egy
ilyen vizeskorsó, mely teljesen épen került napvilágra és a leltárkönyv szerint a
XII—XIII. századra keltezhető. Ezt a darabot Zolnay L. találta 1973-ban, a palota
északi előudvarának VII. gödrében.20 A bécsi kerámiakatalógus is a XII. századtól
datálja az ilyen darabokat. 21 Érdekes az osztrák fazekasáruk elég jelentős számú
előfordulása.
A gödör környékén sikerült megfigyelni és megfogni elég nagy felületen a városfal
építési szintjét. A szintadatokból kitűnik, de szabad szemmel is jól látható, hogy * a
habarcsszint erősen lejt délről északi irányba. A következő szintadatokat mértük:
a gödörtől nyugatra, körülbelül a gödör észak-déli tengelyének közepén 165,15 m,
ugyanennek a tengelynek északi végénél 164, 98 m, a városfal mellett pedig 164,75 m.
A gödör és a városfal között 164,95 m, közvetlenül a gödör északi oldala mellett,
majd 164,79 m, a városfal mellett pedig 164,73 m. A nagy pillér észak-déli tengelyé
nek közepétől keletre a városfal építési szintje 165,57 m, északabbra 164,91 m, majd
16 Takács: i. m. 96—97. o.
17 Irásné Melis K. : Régészeti kutatások az Árpád-kori Pest külvárosi területén (Budapest V., Belváros) Bp. Rég.
XXVI, 1984. 63—64. és 81. o., 18. és 20. kép.
»
18 Huszár, L.: Münzkatalog Ungarns von 1000 bis heute. Bp., 1979. kat. sz. 320., 323., 328. és linger, E.: Magyar
Éremhatározó. 2. kiad. Bp., 1976. I I I . k. I I I . rész, kat. sz. 2.
19 Réthy, L.: Corpus Nummorum Hungáriáé I. Bp., 1899. kat. sz. 78.; Unger: i. m. I. k. kat. sz. 38.; Huszár:i . m.
kat. sz. 94.
20 Zolnay: Az 1967—75. évi budavári ásatásokról s az itt talált gótikus szoborcsoportról. Bp. Rég. XXIV/3., Bp.,
1977. 32. és Bp. Rég. XXIV/4., Bp., 1977. 47. o., 50. t. 1. kép.
21 Keramische Bodenfunde aus Wien. Mittelalter-Neuzeit. Wien, 1982. Museen der Stadt Wien. 34. o. 7. pont és
33. o. Tai. 4/1.
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a városfal tövében 164,65 m, ugyanitt a fekete humuszon álló városfal alja 164,48 m.
A városfal és a gödör között, ahol a XII. századi ezüstdénár is előkerült, a következő
ket lehetett megfigyelni az építési szinttel kapcsolatban. Van egy felső, laza habarcs
réteg, mely alatt a habarcsot keményre letaposták, — ezen a letaposott részen került
elő a XII. századi pénz is — ezután egy földdel kevert habarcsréteg következik, majd
ismét egy tiszta habarcsszint. Ez alatt találtuk meg a tűzhelymaradványra utaló
nyomokat. A városfal építési szintjének dél-északi lejtése az egykori talajviszonyokra
utal.
A sziklafelszín a megfigyelések alapján csak kissé lejt délről északi irányba, nyilván
a fekete humusz volt ilyen lejtős. A városfal építésekor ez a természetes lejtés jól is
jött, így ezt a területet nem kellett kiásni. A városfal északi, külső oldala a sziklán áll,
a belső oldala a fekete humuszon. Miután megépítették a városfalat ezt a dél-északi
lejtést nyilván feltöltéssel megszüntették, kiegyenlítették a terep természetes eredeti
lejtését.|A 87/1. számú kutatóárok nyugati metszetfalában, a városfal megmaradt
falkoronájának szintje alatt mintegy fél méterrel meg lehetett figyelni egy vastagabb
habarcsréteget. Itt a városfal koronája 166,22 m magasságban található, tehát a két
habarcsréteg között mintegy 1 méter különbség figyelhető meg. Ez esetleg arra utal
hat, hogy először a városfalat egy bizonyos magasságig felépítették, a terep lejtését ki
egyenlítették és ezután folytatták a fal felhúzását. E magasabban fekvő habarcsréteg
fölött már török kerámialaleteket tartalmazó feltöltést találtunk. A nagy pillértől
délre található török gödör déli oldalán a fekete humusz fölött futó habarcsréteg
166,17 m magasságban került elő, az ugyanitt talált kövezett útszint 166,35 m ma
gasságú. Nem elképzelhetetlen, hogy ez az útszint egykorú a toronnyal meg a város
fallal és az oda irányuló közlekedésre szolgált.
A továbbiakban az udvar déli oldalán található új falmaradványokat, leleteket,
megfigyeléseket ismertetem. A konzolos faltól északra található, megközelítően
K—Ny-i irányú fal — melynek nyugati végződése kváderköves kiképzésű — mindkét
oldalán a szikláig jutottunk. A fal északi oldalán a zokli — 167,01 m — mellett a szik
la 166,13 m, nyugatabbra mintegy három méterrel 166,12 m, majd kissé nyugatabbra
166,50 m, itt szabad szemmel is látható emelkedés figyelhető meg.
Ugyanitt a kövezett útszint 167,22 m és 167,32 m, tehát 0,70—0,80 méterrel talál
ható a szikla fölött. A fal déli oldalán mért szintadatok, szintén K—Ny-i irányban:
a sziklafelszín 165,59 m, 165,92 m, 166,29 m magasságú. Itt is megfigyelhető tehát,
hogy kelet felől kissé emelkedik nyugati irányba a szikla. Az e falon átfutó metszetfal
elbontása után egy rövid szakaszon sikerült meghatározni a fal teljes szélességét,
amely 0,87 méter, ugyanitt a falkorona magassága 167,21 m. E kváderköves végződésű
fal nyugati végétől nyugatra egy szelvényt alakítottunk ki, úgy, hogy az itt is meglévő
útszintet elbontva a szikláig ástunk le. Itt a következőket lehetett megfigyelni. A kö
vezett szint — 167,31 m — fölött teljesen kevert feltöltés volt, ahonnan török leletek
kerültek elő és Ferdinánd Károly ausztriai főherceg 1638-as vereté. (VI. t. 5. kép).
Az útszint alatt 166,88 m magasságban egy agyagos járószint került elő, a szikla
166,45 m magasságban található. A szikla fölötti fekete humuszba egy helyen egészen
a szikláig futó gödröt vágtak bele. A gödörből szürke, redukált égetésű osztrák mécses
töredéke került elő. A fekete humusz fölött is húzódott egy szürkéssárga agyagos járó
szint. Az útszint és az alatta található agyagos járószint közötti leletanyag arra utal,
hogy az utat a XVI. században építhették. Egyébként ettől a szelvénytől kissé nyu
gatabbra az udvart észak-déli irányban átszelő csatornaárokban került elő a már
említett XIII. századi házmaradvány.22 Mivel szelvényünk nyugati metszetfalában
nem jelentkezett a fal, így valószínűleg K—N-yi falszakaszából sem túl sok maradt
meg.
Az udvar déli végének legfontosabb megmaradt emléke a konzolos házmaradvány.
A ház Ny-i, konzolos falát a ház pincelejáratától déli irányban 10 méter hosszan
tudtuk követni, majdnem a jelenlegi épület faláig. A fal még megy tovább dél felé,
' 22 Bencze:i. m. H K 1987/2., 371—372. o.
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1. kép. A konzolos ház nyugati fala déli irányból

\]

i

de statikai okokból a jelenlegi épület fala mellett nem tanácsos mélyíteni. A fal keleti
oldalán újabb konzol került elő, így már háromra nőtt a számuk. (L. 1. és 2. kép.)
Az észak felől számított harmadik konzol — szélessége 0,20 m — koronája 166,95 m,
alja pedig 166,62 m magasságban található, tehát magassága megegyezik a másik
kettőével. Az észak felől számított 1. és 2. konzol között 1,13 m a távolság, a 2. és 3.
konzol között pedig 1,17 méter. A falkorona magassága északról dél felé: az 1. és
2. konzol között 167,27 m, a 2. és 3. konzol között 167,38 m, itt, ahol a falból kelet
felé egy másik fal indul — erről mindjárt lesz szó — 167,41 m, innen kissé délebbre
egy vezetékkel belebontottak a falba, ezért itt csak 166,74 m magasan maradt meg,
legdélebbi végén pedig 167,36 m a falkorona. Ugyanitt a mai szint 168,24 m. A fal
nyugati oldalán a sziklafelszín — ugyancsak északról déli irányba — 166,34 m,
166,22 m és 166,25 m, tehát majdnem vízszintesen fut. A falhoz tartozó kapubejárat,
mely a pincelejárat lehetett, 1,30 m széles, a küszöb 165,25 m magasságban van,
a nyugati keretkő koronája 166,12 m, a keletié pedig 166,28 m. A keleti keretkő felül
keskenyebb, alul szélesebb, szemből nézve egy fél parabolára emlékeztet a formája.
A nyugati keretkő ólszedése kissé töredezett, elmosódott, úgy túnik ez ugyanolyan
élszedés, mint amilyen a patkótorony bejáratánál megfigyelhető. A kapu keleti keret
kövétől keleti irányba egy 0,75 méter széles fal indul — koronája 166,75 m és 166,87
m — amely befut egy észak-déli irányú falba. Feltételezhető, hogy ez az É—D-i irá
nyú fal a konzolos ház párhuzamos másik fala, bár vastagsága csak 0,75 méter. Ezt a
falat déli irányba csak mint egy három métert lehetett ez idáig követni, itt egyelőre
újkori építészeti maradványok akadályozzák a további munkát. Ennek a falnak a nyu
gati oldalán nincsenek konzolok, mivel azonban a falkorona csak 166,70 m magas
ságban maradt meg, nem zárható ki, hogy eredetileg ide is építettek konzolokat.
A fal alja alatt egy nagy — valószínűleg természetes — üregre bukkantunk, amelyet
lehet, hogy a középkorban is használtak, mert a tetején mintha gyertyától származó
kormolódást lehetne látni. Mivel behatolni balesetveszélyes, ezért csak bevilágítva
tudtunk megfigyeléseket tenni. A ház pincéjének alja 161,40 m mélyen található.
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2.Jkép7Ä'konzolos

ház pincéje a pincelejárattal',' kelet felől nézve

A ház eredeti alakja hosszan nyújtott téglalap lehetett. Egy súlyhárítóíves kereszt
fallal elválasztották. A konzolos fal 4. konzola pont ide esett volna. Mivel itt konzol
nyomára nem bukkantunk, elképzelhető, hogy ez a fal és a konzolos fal egy időben
épült. A keresztfal szélessége 0,76 m. Eredetileg ez a súlyhárítóíves fal valószínűleg
egy emeleti részt tartott. Lehet, hogy nem találták elég erősnek, ezért az ív alatti
részt is befalazták, csak egy kis, ablakszerű átjárást hagytak meg a falon. A falkorona
magassága, ott, ahol az É—D-i konzolos falba beköt, 167,46 m. A boltív keleti
oldalán egy — 0,21 m széles — konzol került elő, melynek magassága 166,76 m,
alja pedig 166,47 m. A boltív nyugati oldalán csak nyom utal a falon arra, hogy itt is
állhatott konzol. A ház bejáratától kissé északra, alig valamivel a szikla fölött, talán
egy lépcső maradványa került elő. Két szabályos, lapos kőről van szó 165,70 m és
165,76 m magasságban.
A kapu keleti szárkövétől keletre induló fal északi oldalánál egy négyzetes, fallal
körülvett, sziklába vágott gödör került elő. (L. 3. kép.) A gödör keleti fala a konzolos
fallal párhuzamosan futó fal északi folytatása — itt a fal aljánál súlyhárítóív figyel
hető meg, mely közepének alja 165,23 m —, ebből nyugatnak indul egy fal, amely
délnek fordul és befut a kapu keleti keretkövétől keletre induló falba." Ez a gödör
talán ciszterna volt, vagy kútként működött. A súlyhárítóív közepének aljától 2,50
méterig vörös színű török betöltés került belőle elő, ez alatt viszont már sárgás,
törmelékes agyagréteg következik, melyből többnyire középkori kerámiatöredékek,
mégpedig XV. századi mázas edénytöredékek kerülnek elő. A súlyhárítóív közepének
aljától — 165,23 m — számítva 6 méter mélyen volt az alja, a középkori leletek a
3,50—6 m közötti rétegekből kerültek elő. A ház bejárata nyugati irányból volt —
innen dél felé pedig a pincelejárat —, erre utaló jeleket találtunk is (1. 4. kép). Ez is
valószínűsíti azt a feltételezést, hogy a ház egyik utcafrontja a konzolos fal nyugati
oldala lehetett. A ház főhomlokzata a déli oldalon lehetett. A Várhegy déli részén is
megfigyelhető volt — mely egyébként az egész Várra jellemző, egy-két kivételtől
eltekintve —, hogy a téglalap alakú házak keskenyebb oldala néz az utca felé. Zolnay
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3. kép.®A konzolos ház keleti fala — kelet felől nézve —jz gödörrel
közöl rekonstrukciós rajzot is. 23 A konzolos ház nyugati, külső szintje — a zokli m a 
gassága — 166,89 m. A kaputól északra található kelet-nyugati irányú, nyugati sar
k á b a n kváderköves fal északi oldalán a szint — a zokli magassága — 167,01 m, a
kváderköves sarok is (a kváderkő alja 166,79 m) nyilván részben m á r a föld fölött
helyezkedett el. Megfigyelhető, hogy az útszint alatti első járószint a kváderkő alja
fölött mintegy 10 cm-rel fut, így itt 166,90 m volt a kváderköves sarokhoz tartozó
járószint. Ehhez viszonyíthatjuk még az útszintet, amely általában 167,31—167,32 m
magasságban helyezkedik el. H a azt a ház korabeli külső járószintjéhez viszonyítjuk,
akkor 0,30—0,40 méterrel van magasabban az útszint. í g y valószínűnek tűnik, hogy
a ház épült korábban és csak később építették meg az u t a t . Az ú t alatt talált leletek
is ezt bizonyítják.
Végezetül n é h á n y előkerült leletről is szólnék. (VI—IX. t.) Török pipák nagy
számban kerülnek elő, ezek egyik szebb darabja a VI. t. 6. képén látható. E g y sárga
rézből készült, díszített késnyél is a hódoltság korát reprezentálja (VI. t. 7. kép).
Sok szép üveglelet is előkerült. (VII. t. 2—5. és V I I I . t. 1—4.) Ezek jó része a X V I —
X V I I . századra keltezhető. (H. Gyürky Katalin szóbeli közlését szeretném ezúton
megköszönni«) A V I I . táblán válogatás l á t h a t ó : 2. karperec, 3. fedő, 4. talán palack
és 5. bordázott falú pohár. Ezek közül a 4. számú, a palack érdemel említést, amelyet
először barna mázzal vontak be — eredetileg zöld színű volt —, majd erre az alapra
kékkel festették fel a mintázatot. A V I I I . t. 1—3. képén palacktöredékek láthatók,
az egyik (VIII. t. 1. kép) n y a k á n üvegfonalból cikk-cakk díszítés, a másik k e t t ő pedig
kulacsformájú. Szép darab a V I I I . t. 4. képén látható kotyogós palack töredéke.
Hasonló darab került elő a palota területéről, a gyilok járónál, 24 Csut faluból, 25 ez
23 Zolnay: i. m. Bp. Rég. XXIV/4., Bp., 1977. 59. o., 63. t. és Zolnay: Előzetes jelentés a budai Vár déli részén
végzett 1975—1981. évi feltárásokról. Bp. Rég. XXVI. 1984. 215. o.
24 H. Gyürky K.: Az üveg. Katalógus. Bp., 1985. BTM Monumenta Historka Bvdapestiensia 5. 48. o. XVII. t. 6.
kép.
25 H. Gyürky: i. m. 46. o. d. változat, 6. darab, XLVIII. t. 2. kép.
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4. kép. A konzolos

ház

feltételezett

utóbbi hasonlít talán leginkább a darabunkhoz. Ezt az udvaron talált darabot a
XVI—XVII. századra lehet keltezni. Megemlíteném még, hogy több kőcserép-töredék is előkerült. Ezek valószínűleg egy korsónak lehetnek töredékei (1. IX. t.).
A töredékek alapszíne szürke, erre kerül lilás színnel a virágmotívum és a bepecsételt
rozettadíszítés. A szürkén maradt részeket hálóminta díszíti. Ezek a töredékek
Németországból származnak, Muskauban készültek és a XVII. század végére lehet
keltezni őket.26 Említést érdemel még egy hatszögletű majolika padlótégla töredéke.27
Ez és még néhány egyéb lelet — köztük bográcsok is — az október közepén nyílt
kiállításon a Hadtörténeti Múzeumban is láthatók.
Összefoglalásul az eddigi adatok fényében a következőket lehet elmondani a terü
let történetéről. Már a tatárjárást megelőzően létezik itt település valahol a környéken
a XII—XIII. században, amely a tatárjárás során megsemmisül. A városfal és a
patkótorony a XIII. század közepén épül. A XIII. sz. második feléből egy házmarad
ványt ismerünk. XIV. századi építkezésre eddig még nincs bizonyíték. A XV. század
ban épült fel az udvar déli végében a konzolos ház, ugyanekkor építenek új bejáratot a
patkótoronyhoz. A XV-XVI. században a toronyhoz falat építenek hozzá. A csatorna
árokban talált pincesor is középkori, korukat azonban csak feltárásukkor lehetne biz
tosan meghatározni. A török korban egy agyagba rakott fal épül hozzá a toronyhoz.
A Buda elfoglalásáért folytatott harcokban a környéken sikerül betörni a császári csa
patoknak, ezért ezt a részt később Kayserliche Prechenek (Császári Résnek) neve
zik el.28 A környék épületei ekkor nyilván megsemmisülnek, de a XVII. század vé
gén, 1696-ban készült Zaiger über die Festung már ismét épületet jelez a környékre.29
26 Rorschik, J.: Steinzeug, 2. Auflage. Dresden, 1978. 295. sk. és 470—479. o.
27 Voit P.—Holi I.: Hunyadi Mátyás budavári majolikagyártó műhelye, Bp. Rég. XVII. 1956. 93. o., 16. kép, 1. az
alsó sor jobb szélén.
28 Nagy L. : A budai Vár topográfiája a XVII. század végén. Tanulmányok Budapest Múltjából, XVIII. Bp., 1971.
83—84. o.; uő. Bp. Tört. I I I . Bp., 1975. 31. o.
29 Nagy: i. m. 83—84. o.
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I. t. 1. vöröses színű kiegészített cserépbogrács

-IOĹM.

I. t. 2. vöröses színű, cserépbogrács perem- és oldaltöredéke

J I . í. J. vöröses színű cserépbogrács perem- és oldaltöredéke

II. t. 2—3. szürke színű, redukált égetési móddal készült cserép
bográcsok töredékei

vr.
III. t. 1. vöröses színű cserépbogrács perem- és oldaltöredeke
III. t. 2. vöröses színű cserépbogrács perem- és oldaltöredeke

III.

t. 3. fehér kerámiakorsó perem- és válltöredéke
III. t. 4. fehér kerámiakorsó válltöredéke

IV. t. 1. fehér

kerámiaedény

IV. t. 2. fehér

kerámiafazék

V. t. 1. szürke, redukált égetésü vizeskorsó töredéke
V- t- 2, szürke, redukált égetésü fazék perem- és valltöredeke

V. t. 3. szürke, redukált égetés ti fazék perem- és valltöredeke
V- ť 4, szürke, redukált égetésü fazék perem- és valltöredeke

VI. t. 1—2. szürke, redukált égetésû mécsesek
VI. t. 3. szürke, redukált égetésíí fazék perem- és valltöredeke

VI. t. 4. XII. századi ezüstdénár
VI. t. 5. 1638-as veret
VI. t. 6. török pipa
VI. t. 7. díszített törökkori késnyél

VII. t. 1. kiegészített, szürke török füleskancsó

VII. t. 2. üvegkarperec töredéke
VII. t. 3. üvegfedő töredéke
VII. t. 4. üvegpalack töredéke
VII. t. 5. bordázott falú üvegpoliár töredéke

VIII- t. 1—3. üvegpalack-töredékek

VIII.

t. 4. kotyogós üvegpalack töredéke

IX. t. Iwcserép koreó teredéke

KISZELY ISTVÁN

A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS MÚZEUM UDVARÁBÓL ELŐKERÜLT
CSONTOK VIZSGÁLATA

A Hadtörténeti Intézet udvarán az 1987-es évben folyt ásatások során a következő
embercsontok kerültek elő :
jelzet (előkerülést
hely és idő)

a csontanyag leírása

87/1/c rábontás
koponyából fejtetői,
1987. augusztus 4. ún. kalott-rész

embertani jelleg, megjegyzés

30 év körüli férfi; mesokephal,
planooccipital. Az occipitalis
rész belső oldalán vastöredék
nyomok, jobb occipitalis részen
kimeneteli nyílás egy része.
(Részletesebb leírása később.)

87/1/c árok rabon- Kalott, scapula-pár, humerus, 25 év körüli férfi kalottja.
tás
jobb radius és ulna, patella,
Számított életbeni termet: 165
1987. augusztus 4. ujjpercek, femur-töredék
cm. Keletbalti-turáni típushoz
tartozhatott.
87/1/c árok rabon- Kalott, bordák, csigolyák,
tás
scapula-töredék, sternum-töre1987. augusztus 5. dék, ujjpercek, claviculák,
jobb humerus

22—25 év közötti férfi; brachykephal ; feltételezhetően a keletbalti típushoz tartozhatott,
Homlokon kerek bemeneteli
nyílás, nyakszirt belső oldalán
vasgolyó. (Részletes leírása ké
sőbb.)

87/1/b nyugati
metszetfalnál
1987. július 1.

Kalott, állkapocs, maxilla- és
járomcsonttöredék, csigolyatestek, bordarészek, medencelapát

25 év körüli férfi. Erőteljes
izomtapadási felszínek. Típusa:
pamiri-taurid. Alveoláris prognathia, V-alakú szájpad

87/1/b nyugati
metszetfal alsó részéből
1987. július 14.

Kalott, jobb humerus, tibia
alsó része, atlas, jobb mandibula, töredékes mandibula és
maxilla, caput femoris, pelvisés sacrum-töredékek

50 év körüli férfi koponyája,
Megtartásából ítélve újabb
kori, másodlagos betemetésből
származik
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1. kép. A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán az 1987-es feltárás során elő
került „1987jl le árok rábontás" jelzetű, augusztus 4-én előkerült koponya, a nyak
szirti részen kimenetelinyilás-rész, ahol a feltételezhetően a szájon át behatolt golyó a
koponyából távozott
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87/1/c árok
Bordák, csigolyák, pelvis, ujj- 20 év körüli férfi.
1987. augusztusa, percek koponyatöredékek áll
kapocs- és maxilla-részek,sac
rum, 2 femur alsó része, diaphysis humeri

•

87/2. kutatóárok
Pelvis-töredékek, radius-ulna
déli végén levő fal pár, bal humerus alsó hármadéli oldala
da, bordák, ujjperc, sacrum
1987. július 30.

25 év körüli férfi erőteljes váz
csontjai

87/2. kutatcáick
déli vége
1987. június 24.

Lábtöiedékek, fibularészek

22—25 év körüli férfi

87/2. kutatóárok
déli vége, 150 cm
méhségben
1987. június 23.

Koponya alsó fele, arci rész
és bázis, radius, ulna, medencetÖredékek

25 év körüli férfi

|

A patkó-torony belsejéből, az „égett csík feletti törmelékből" 1987. április 8-án
feltehetően újabb kori kalott került elő, amely 22—25 éves férfié volt. A halánték
bal oldalán másodlagos nyílás; az alpi típushoz tartozott. A koponyarész abszolút
méretei kicsinyek; braehykephal, chameakephal, tepeinokephal, normál homlokú.
Fejkerület: 490 mm, csecsnyúlvány i sarokvarrat.

2. kép. A 197. oldalon látható koponya os spaenoidae-darabja egy hozzátapadt
vasgolyó-résszel ; a golyó feltételezhetően itt hatolt be a f éjbe
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Az előkerült és begyűjtött állatcsontokat dr. Bartosiewicz László paleozoológus
határozta meg. Előfordulások megoszlása a következő:
előkér illési hely

előkerült csontrészek

A 87/lb nyugati
metszetfal alsó
része

bal karcsont distalis része

kecske

87/1/c á r o k
rábontá s

bal mandibula, nyakcsigolya-töredék, gát
csigolya-töredék, bordatest-darab

szarvasmarha

87/1/c árok

combcsont proximális rész,
ágyékcsigolya keresztnyúlványa,
öregcsont töredéke

szarvasmarha
juh
házityúk

87/1/c rábontás

bal medencecsont ízületi vápája, bordacsonttöredék, ágyékcsigolya-darab
3 darab a jobb állkapocsból, jobb ülőcsont
ízületi vápával
bal állcsont, bal ülőcsont ízületi vápa-része

szarvasmarha

- *•

:

'•:"- V..

állalfaj

juh
sertés

v ' ":

3. Jeep. Az „1987II/c árok rábontás (1987. augusztus 5.) jelzetű Jcoponyarész: 22—25 éves férfi,
homlokán 27x28 mm-es bemeneteli nyílás
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87/2. kutatóárok
déli vége

bal III. lábközépcsont proximális része

ló

87/2. kutatóárok
déli vége, 150 cm
mélyen

nyakszirti bütyök, nyakcsigolya-töredék,
bal borda proximális része, jobb lábközép
csont proximális vége
agykoponya-töredék, 5 összetartozó állkapocstöredék, 4 őrlőfog (zápfog), 2 hátcsigo
lyatest, lapockadarab, medenceízületi vápa
része

szarvasmarha

87/A támfal déli
vége, szikla fölött

bal állkapocs
bal karcsont distalis vége, bal csípőcsont
és ízületi vápa
jobb felső metszőfog

juh

bárány
juh
kutya

Az 1987/1/c árok rábontás (1987. augusztus 5.) jelzettel előkerült 22—25 éves férfíkoponya homlokcsontjának szinte a közepén, a sutura nasal iától mintegy 12 mmnyire fölfelé 27 X 28 mm-es, a koponya belürege felé szélesedő bemeneteli nyílás figyel
hető meg; alsó pereme lefelé másodlagosan elrepedt. A golyó ütötte bemeneteli nyílás
folytatásában a koponya occipitalis belüregében és a jobb pai letalis rész belüregében
a sutuia lambdoidaea felé eső részen, a lambdaponttól jobbia, mintegy 3 mm-nyire
kezdődően, 26X 27 mm átmérőjű vasgolyó látható, kissé oxidált állapotban. Az oxi-

4. kép. Á 3. képen látható koponya részlete a golyó Ütötte nyílással
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dáltság miatt a vasgolyó magi része szabad szemmel nem határozható meg; nyilván
valóan a látható méretnél lényegesen kisebb átmérőjű volt. A homlok közepén, a fej
síkjától 15—18°-kal lefelé behatoló golyó, az agy velőn áthaladva, a jobb falcsont
nyakszirti találkozási helyén 20X 21 mm-es repedést okozott, de a fiatal férfi erős
falcsontján már nem tudott áthatolni, hanem azt erősen megrepesztette, és annak
belső, cerebrális felszínéhez hozzátapadva maradt meg. Az illető pontosan célzott
fejlövés következtében vesztette életét, a fegyverből kilőtt homogén vasgolyó a hom
lokot a vízszintesnél alacsonyabb helyről kilőve érte.
Az 1987/1/c rábontás (1987. augusztusé.) jelzettel feltárt halott nyakszirti belső ré
szén a lambdaponttól 9 mm-re jobbra olyan kimeneteli nyílás látható, amelyen át a
fej belsejéből vasgolyó lövedék távozott el. A kifelé bővülő tölcséres nyílásnak csak az
alsó harmada ép, a többi része másodlagosan töredékes. Ezért a kihatoló golyó átmé
rője nem állapítható meg pontosan. A golyó okozta peremszélen vasoxid nyoma lát
ható. A koponya belső, nyakszirti — occipitalis — oldalán 5 darab, a csonthoz ragadt,
6—11 mm átmérőjű oxidált vasdarab található. Ha feltételezzük, hogy az előző (au
gusztus 5-én talált) koponyában lelttel azonos vaslövedékkel lőttek ezen egyén fejé
be, akkor vélelmezhető, hogy a golyó lágy részeken, vagy csonthártyával borított
részen (szemnyílás, orrnyílás, száj stb.) hatolt be, így belülről rést vágva ki tudott
hatolni a koponyából. A golyóból a koponya belsejében néhány vasszilánk levált és
ottmaradt a nyakszirti részen. Mivel ugyanezen koponya bázisának os sphaenoidale
foramen rotunduma mellett egy ahhoz hozzátapadt és azt megsértő 13 X 13 mm-es.
átmérőjű oxidált vasdarab került elő, ezért vélelmezhető, hogy a golyó a szájon, vagy
valamely száj i részen (mandibula, maxilla) keresztül érte az illetőt.

5. kép. Az „1987 \l\c árok rábontás" (1987. augusztus 5.) jelzetű
koponya nyakszirti részében „megakadt" golyó
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6. kép. A golyó az erős csontot kör alakban megrepesztette, de kihatolni
már nem tudott

Mindkét említett személy
1 ést a vízszintes síknál alacsonyabbról kapta, és az
természetesen mindkét esetbei h Wios — lethalis — volt.
Összefoglalva: a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarából az 1987-es ásatás so
rán előkerült emberi és állat csontok vizsgálata csak a másodlagos, illetve m á r ré
gebben megbolygatott — megzavart — helyről előkerült csontokat tartalmazta. Öszszesen — egy másodlagos betemetéstől eltekintve — tíz fiatal férfi csonttöredéke
állott rendelkezésemre. K é t esetben egyértelműen meg lehetett állapítani, hogy a ha
lálok fejlövés volt. A lövés a vízszintes síktól kissé alacsonyabbról vélelmezhető.
A k é t embert viszonylag közelről érte a golyó.
Az előkerült állatcsontok —• egy kutyafogat kivéve — arra utalnak, hogy azok az
élelem-ellátmányból származnak.
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TANULMÁNYOK

HERMANN RÓBERT

GÖRGEI ARTŰR VÁCI NYILATKOZATA

1849. január 5-én reggel a váciak szokatlan zajokra ébredtek. Patacsattogás,
kerékzörgés, lábak tomba dobbanása, vezényszavak harsogása verte fel a város
csendjét. Vác hozzászokott már a katonák látványához, hiszen az elmúlt év szep
temberében ez a város volt a négy mozgó nemzetőrségi kerületek egyikének szék
helye, de ez a hadsereg egészen más volt, mint az, amely innen vonult Jellačic ellen.
A katonák felszerelése sokkal jobb volt, s e hadsereg összességében katonásabb be
nyomást tett, mint a szeptemberi nemzetőrök. E tény azonban nemhogy felheví
tette volna a honfikebleket, pedig igencsak rájuk fért volna e mínusz 20 fokos hi
degben, hanem inkább lehűtötte őket.
A jólértesültek híreiből már hetek óta sejteni lehetett, hogy valami nincs rendben
a dunántúli hadszíntéren, de akinek szeme volt hozzá, az a hírlapok egymásnak
naponta ellentmondó haditudósításaiból is rájöhetett, hogy baj van. Pozsony és
Győr elestéről már mindenki tudott, de még mindig élt a remény, hogy a honvéd
sereg legalább Buda előtt feltartóztatja az ellenséget. S most itt volt az ország alig
hanem legnagyobb s legjobban felszerelt hadteste, s egyáltalán nem úgy festett, mintha
csatát akarna állni. Jóllehet, a derék polgárok még némileg örültek is ennek, mert
senki sem szereti, ha lakóhelye azáltal szerez magának kétes értékű történelmi di
csőséget, hogy csatatérré válik. Am e hadtest menetelésének irányából még a leg
gyengébb logikaj úak is levonhatták azt a következtetést, hogy nemsokára egy
újabb haderő fog bevonulni e városba, de ez már a cs. kir. hadsereg lesz. S e követ
keztetés levonása után még a legoptimistábbaknak is fel kellett tenniük a kérdést :
„Úristen, mi lesz ebből?"
A lakosság aggódó részét valószínűleg az sem hangolta volna jobb kedvre, ha
tudja, hogy az utóvéd élén belovagló fővezér, a nemsokára 31. életévébe lépő Görgei
Artúr tábornok sem vidámabb. A magas, vörösesszőke hajú és szakállú, szemüveges
fiatalembernek, a magyar hadsereg legfiatalabb tábornokának rosszkedve aligha
ismert ekkor határt. Elégedetlen volt a politikai vezetéssel, tábornoktársaival, tiszti
karával, csapataival, a Dunántúl lakosságával s alighanem önmagával is. Hetek
óta minden egyes nap újabb és újabb keserű tapasztalatokat hozott, s így aligha
fékezte magát a környezete előtt a távollevőkre tett epés megjegyzéseiben. E rossz
kedv okát megtudandó lapozzunk vissza egy hetet a naptárban.
Mórtól Vácig, 1848. december 30—1849. január 5.
1848. december 16-án, több cs. kir. mellékerő betörése után megindult a Windis cb>
Grätz herceg, tábornagy vezette cs. kir. fősereg támadása. A nyugati határszélen
vékony vonalban felállított magyar feldunai hadtest képtelen volt ellenállni a herceg
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jól felszerelt és kiképzett, kétszeres túlerőben lévő csapatai támadásának. Előbb a
határszélt és Pozsonyt, majd a es. kir. fősereg támadásának második szakaszában
Győrt is kénytelen volt feladni. A hadsereg parancsnoka, Görgei Artúr tábornok
úgy ítélte meg, hogy csapatai egyelőre nem alkalmasak az ellenség feltartóztatására,
ezért néhány győztes utóvédharcot kivéve, minél lassabban ugyan, de egyfolytában
visszavonult a főváros felé. S mintha az időjárás is a magyar csapatok vesztére tört
volna, mínusz 20—30 fokos hideg köszöntött be, š a védelmi vonalként számbajöhető
folyók és mocsarak kőkeményre fagytak, úgy, hogy nem volt egy védhető átjáró
„széles e posványos magyar vidéken". 1 A Győrből való kivonulás után a hadtest
utó védj ét súlyos vereség érte Bábolnánál december 28-án.
Ugyanakkor a Muraközből felrendelt Perczel-hadtest szintén a főváros felé tartott.
A katonai kudarcok miatt egyre gondterheltebb politikai vezetés, s különösen az
ország vezető testülete, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, Kossuth Lajos
abban reménykedett, hogy a két hadtest egyesülése után talán lehetségessé válik
az ellenség feltartóztatása és a főváros megvédése. Ez okból egyrészt igyekezett a
tartalékcsapatokat a fővárosban összpontosítani és kisebb egységeket elvonni a
Délvidékről, másrészt időnyerés végett állandóan kisebb, lehetőleg győztes össze
csapásokra buzdította Görgeit és Perczeit. Elkövette azonban azt a hibát, hogy a
két hadtestet nem rendelte egységes vezetés alá. A két tábornokot nem lehetett egy
más alá rendelni, mert még 1848 októbere óta kölcsönös utálattal viseltettek egy
más iránt. Az egységes irányítást így az OHB és a hadügyminisztérium által ki
dolgozott tervek és utasítások voltak hivatva képviselni. E tervek és utasítások
azonban a fővárosban dolgoztattak ki, s a hadműveletek gyorsasága miatt megér
kezésünkkor már kivihetetlenek voltak, illetve a forradalmi matematika szellemé
ben készültek, tehát olyan csapatokkal számoltak, amelyek még nem érkeztek meg,
feleakkora létszámúak voltak, vagy nem volt fegyverük.
December 29-én Kossuth mind Görgeit, mind Perczeit levélben utasította, s
utóbbit még egy külön levélben kérte is, hogy forduljanak szembe Windisch-Grätz
főerejével. Görgei még aznap hosszú levélben indokolta meg, hogy a támadás a Kos
suth által leírt feltételek mellett lehetetlen. Perczel viszont, anélkül, hogy erről tá
bornoktársát értesítette volna, Mór előtt bevárta Jellačic hadtestét, és súlyos vere
séget szenvedett tőle. A vereség halomra döntötte az ellenség feltartóztatását célzó
terveket. Bár a Perczel-hadtest vesztesége nem volt olyan súlyos, mint az az első
pillanatban tűnt, további alkalmazása egyelőre nem látszott célszerűnek.2
Másnap, december 31-én valamivel éjfél után Kossuth értesítette Görgeit, hogy
Perczel hadtestét az ellenség megtámadta és csaknem teljesen felmorzsolta. Egyben
utasította Görgeit, hogy vonuljon vissza a Buda előtti első védvonalba, „ahol a
Dunán való átkelést véghez kell vinni". Különös figyelmet ajánlott a székesfehérvári
út biztosítására és a fegyelem fenntartására. 3 Görgei ekkorra már értesült a Perczelhadtest vereségéről, a Perczel megsegítésére kiküldött, de a csatából elkésett Kargerdandár jelentéséből4, Kossuth levelét reggel 9-kor Bicskén kapta meg, s fél 10-kor már
1 Görgei Artúr — Kossuth Lajos. 1848. december 29. Hadtörténelmi Levéltár (HL). Az 1848—1849. évi forradalom
és szabadságharc iratai. 7(144) 1/2. Közli: Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Bp., é. n. 264-—268. o. (a továbbiakban:
Steier I.)
2 Kossuth Görgeihez és Perczelhez intézett december 29-i parancsait közli: Barta István (szerk.): Kossuth Lajos
összes munkái. X I I I . k . Bp., 1952. 915. o. és. XV. k. Bp., 1955. 882. o. (a továbbiakban: KLÖM). Görgeinek az előző
jegyzetben említett levele e rendeletre válaszolt. A móri vereségről az összefoglaló munkákon kívül mindmáig a leg
jobb: P. [Görgey István]: A moóri csata. Pest, 1867., s ugyanezt ismétli meg: Görgey István: 1848 és 1849-ből. I. k.
Bp., 1885. 89—97. o. Görgeit hibáztatja: Borús József: A Perczel hadtest januári ellentámadása. Hadtörténelmi Köz
lemények (a továbbiakban: HK) 1961. 2. sz. 672—674. o., de mellőzi Görgei december 29-i levelét és azt a tényt, hogy
Perczel nem értesítette Görgeit tervezett támadásáról. A Perczel-hadtest veszteségeiről tájékoztat az a két jelentés,
amelyet Perczel december 31-én, ül. január l-jén küldött Kossuthnak. Közli: KLÖM X I I I . 939—940. ill. KLÖM XIV.
15—16. o.
3 KLÖM X I I I . 933—934. o. Magyar fordításban közli: Steier I. 285. o. és Borús József: Dembinski fővezérsége és
a kápolnai csata. Bp., 1975. 46. o.
4 Görgey István : m. I. k. 91—92. o.
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válaszolt is rá. Válaszában jelentette, hogy megindítja csapatait Buda felé. „Nem azért
teszem azt, mintha meg volnék győződve arról, hogy ez a legjobb rendszabály ha
zánk megmentésére, hanem azért, mert tudom, hogy ilyen rendkívüli percekben
csak egy lehet a parancsnok, a rendelkező". Hozzátette, hogy amennyire lehetséges,
rendben folytatja a visszavonulást, de figyelmeztetett arra, hogy a Perczel-hadtest
szállingózó részei ezt megzavarhatják. „Seregem részei hollétéről körülményes je
lentést még ma teendek" — fejezte be levelét a tábornok. 5 Alighogy megkapta a tá
bornok levelét, az elnök ismét asztalhoz ült s újabb levelet írt Görgeinek:
„Az ellenség mozdulatai határoznak — írja —, én innen sem nem dirigálhatok,
sem nem akarnám, ha tudnám is.
Én csak a célt mondom ki, melyet Ön, tisztelt Barátom szeme előtt tartand. 1-ör
verje meg az ellenséget, ha lehet, csináljon a nemzetnek jó újesztendőt. 2-or ha ez
nem lehet, tartsa meg az országnak a sereget, arra hozva azt a megsemmisítést ki
kerülő biztosságba, amerre lehet. Eszéknek, ha lehetséges, ha nem lehetséges, erősen
tartva a pozíciókat Budára, úgy, hogy a hídon csapatonkint átvonulhasson. Ez nagy
feladat, igen nagy, de csatavesztés esetére ettől függ az ország sorsa. Míg seregünk
van, van hazánk" — írta az elnök.6
Két órával később, délelőtt 11 órakor megnyílt az országgyűlés zárt ülése. Kossuth
ezen bejelentette Perczel móri vereségét. Erre hivatkozva javasolta, hogy az ország
gyűlés és az OHB hagyja el a fővárost. „Pestnek elvesztésével az ország nincs el
vesztve, sőt Pestet nem kellvén őrzeni, elosztott seregünket egyesíteni lehet, s a
Tisza vidékéről visszanyerni, ami el van vesztve. Pest városát nem akarjuk védel
mezni, nehogy ezáltal a várost veszélyeztessük." A javaslatot többen ellenezték,
mások mielőbbi végrehajtását indítványozták. Végül is az országgyűlés abban ál
lapodott meg, hogy délután 5 órára zárt ülést hívnak össze, hogy az elmenetel kér
déséről döntsenek.7
Kossuth valamivel ezután kaphatta meg Görgei levelét. Válaszként újabb levelet
írt a tábornoknak. „Kérem, azt tegye Ön, amit legjobbnak talál" — írja. Kérte a
tábornokot, hogy „védelmezzen minden lépésnyi tért teljes erővel", vagy ha ez
nem lehetséges, minél lassabban hátráljon. „Nézetem ez: Budapestet nem lehet
ostromnak s annak következtében prédálásnak kitenni, tehát a csatának Budán
túl, nem Budán bent kell vívatni, s ha a csata elvesz definitíve, úgy magát a várost
nem fogjuk harc terévé tenni (...) Ekkor fő feladat marad a sereget megmenteni."
A továbbiakban értesítette a tábornokot a dunai átkelés megkönnyítésére tett intéz
kedéseiről, s levelében közölte, hogy az országgyűlésnek és a kormánynak Debre
cenbe kell mennie. „Bátran neki, én azt hiszem, győz, de ha nem győzne, akkor
mentse ám meg a sereget a Tiszához".8
Ezen a délutánon, az országgyűlés zárt ülése előtt Kossuth tanácskozott az ekkor
a fővárosba érkezett Klapka György táborkari őrnaggyal is. Klapka emlékiratai
szerint Kossuth reménytelennek mondta a Buda előtt vívandó ütközetet, s meg
kérdezte: „Minek kell hát történnie az ön nézete szerint avégből, hogy az ország
védelmének jobb fordulatot adjunk?" Klapka, aki Vetter Antal tábornok, helyet
tes hadügymmiszter elbeszélése alapján már ismerte a hadihelyzetet, emlékiratai
szerint javasolta a magyar csapatoknak a Tisza mögött való összpontosítását. Kos
suth helyeselte ezt, a főváros feladásával együtt, s utasította Klapkát, hogy Vetter5 Görgei levelét 1. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 7/190a. Közli : Steier : I. 285—286. o.
és KLÖM X I I I . 938—939.
6 KLÖM X I I I . 932—933. o. Kossuth ez esetben visszautalt arra a haditervre, amelyet előző nap tanácsolt Görgei
nek. A terv lényege az volt, hogy Görgei és Perczel hadteste a Duna jobb partján vonuljon le Eszék irányába, s a
Duna befagyása után keljen át a Bácskába, esetleg Szegeden át vonuljon a Bánságba, tisztítsa meg a Délvidéket az
ellenségtől, s lépjen összeköttetésbe Bem seregével. Ha ez nem lehetséges, akkor Eszéknél keljen át a Dráván, s vagy
Horvátország, vagy Pétervárad felé vonuljon. KLÖM X I I I . 923—924. o.
7 Hunfalvy Pál: Napló 1848—1849. S. a r. Vrbán Aladár. Bp., 1986. 135—136. o.
8 KLÖM XIII. 933—934. o.
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rel együtt dolgozzák ki az erre vonatkozó utasításokat. 9 A hadügyminisztérium ki
is dolgozta a tervet, amelyet Kossuth még aznap megküldött véleményezésre töb
bek között Perczel tábornoknak. A tervben a Görgei vezette feldunai hadtest azon
ban nem a Felső-Tisza, hanem Vác felé vonult volna vissza.10
Aznap délután, Görgei levelének kézhez vétele után Kossuth Pázmándy Dénesnek,
az országgyűlés képviselőháza elnökének írott levelében úgy ítélte meg, „hogy a
csata Buda közvetlen közelében fog vívatni". 11 Délután öt órakor megnyílt a kép
viselőház és a főrendiház közös zárt ülése, amely egyrészt elhatározta az ország
gyűlés Debrecenbe költözését, másrészt Batthyány Lajos javaslatára egy küldött
ség kiküldését Windisch-Grätzhez, s ha lehet, Ferenc Józsefhez, ,,az egyezkedést
megkísérteni". 12 Ezt követően a zárt ülés nyílttá vált, amelyen ugyanezeket a kér
déseket vitatták meg.13 A nyílt ülés előtt vagy alatt Kossuth este 7 órakor levelet
írt a feldunai hadsereg mellé kirendelt országos biztosnak, Csány Lászlónak. E levél
ben teljhatalommal ruházta fel Csányt, s egyben közölte álláspontját a követendő
hadműveletekkel kapcsolatban: „Ha tehát csatát vesztenétek, meg kell mentenetek
a sereget — által a Dunán (hol több átjárást csináltatok) s fel a Tiszához a szolnoki
híd felé".14 Az országgyűlés nyílt ülése megerősítette a zárt ülésen hozott határoza
tokat és éjjel 11 órakor eloszlott. A határozatokról Kossuth nem értesítette Görgei
tábo rnokot.
Kossuth tehát ugyanazon a napon írott három levelében három különböző had
működési tervet vázolt fel Görgeinek. Az első még csak a Buda előtti védvonalba
való visszavonulásra és a hadsereg megmentésére vonatkozott; a másodikban már
egy konkrét, december 30-án egyszer már részletesen kifejtett, de meglehetősen il
luzórikus haditervet javasolt; a harmadikban az eddigieket érvénytelenítve az AlDuna ill. az Alsó-Tisza felé való visszavonulás helyett Szolnokot jelölte meg a viszszavonulás irányának, s a főváros előtt esetleg vívandó ütközettel kapcsolatban tel
jesíthetetlen feltételeket szabott. Hiszen a tábornoknak úgy kellett volna csatát
vívnia hogy az lehetőleg győzelemmel végződjék, de ha lehetséges, ne a főváros
közvetlen közelében vagy magában a fővárosban, s ha a sereget mégis vereség érné,
a tábornok akkor is mentse meg azt a pusztulástól. Hozzáteendő még, hogy Kossuth
Görgeihez írott második és harmadik levelében alternatív utasítást adott ki,
tehát lényegében a tábornokra bízta, vív-e csatát Buda előtt vagy sem ?
Görgeiben december 30-án még megvolt a jó szándék, s egyes jelek szerint decem
ber 31-én is. De január l-jén, amikor megkapta Kossuth harmadik levelét s egyben
értesült az országgyűlési követküldés tényéről, már elgondolkozott. Mit akarhat az
elnök és az országgyűlés? A Kossuth által küldött kivihetetlen parancsokat már
megszokta, de azt már joggal furcsállta, hogy az országgyűlés által választott O HB
elnöke ütközetet parancsol neki a főváros előtt, s ugyanakkor az országgyűlés,Deb
recenbe távozva, békekövetséget küld ahhoz a Windisch-Grätz herceghez, akinek
csapatait Kossuth utasítása értelmében meg kellene támadnia. S miért nem értesíti
9 Klapka György: Emlékeimből. S. a. r. Katona Tamás. Bp., 198C. 78—79. o. Klapka tévesen december 30-ra tes; f
a találkozást, ami képtelenség, mivel a móri vereség híre csak aznap éjjel érkezett meg a fővárosba.
10 A tervet Kossuth még aznap megküldte véleményezés végett Perczelnek, mert a tábornok már erre válaszként
írta január 1-jei jelentésében : „Elnök úr véleményemet kérvén Pest-Buda feladása iránti tervezetük iránt, ezt röviden
terjesztem elő". KLÖM XIV. 15—16. o. A feldunai hadtest Vác felé vonulására utal a hadtest iktatókönyvének egyik
bejegyzése: „385. Ofenpesth den 1-ten Jan. 849. Vetter G. Major. 1-ten Jan. 849. Verordnung in Betreff des Rückzug
nach Waitzen vom [olvashatatlan szó] Befehl dass die Truppen in Falle eines Rückzuges beisammen bleiben. — 385.
Budapest, 849. jan. 1. Vetter vezérőrnagy. 849. jan 1. Rendelet a vác felé való visszavonulásról... Parancs, hogy vissza
vonulás esetén a csapatok együtt maradjanak." Országos Levéltár (OL) P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. csomó.
b/31. íasc. ,,Az 1848/9. magy. Feldunai utóbb VII-ik hadtest/Móga, Görgey Arthur, Gáspár, Pöltenberg tábornok
eredeti igtatókönyve". (a továbbiakban: Iktatókönyv).
11 KLÖM X I I I . 934. o.
12, Hunfalvy: i. m. 136—137. o.
13 Az ülés jegyzőkönyvét közli: KLÖM X I I I . 940—952. o. Kossuth maga sem helyeselte a követküldést: „Ez bo
londság, sikere nem lesz, nem lehet, de épp azért ártalom sem lesz belőle"— írta január 2-án Csánynak. KLÖM XIV—
18. o. De nem akarta elmulasztani az utolsó lehetőséget arra, hogy esetleg békés úton lehessen rendezni Magyarország
és Ausztria konfliktusát.
14 KLÖM X I I I . 935. o.
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őt e követküldésről Kossuth ? Komoly kérdések voltak ezek, s a politikailag iskolá
zatlan Görgeiben fel sem merült, hogy ez esetben az OHB elnöke és az országgyűlés
véleménye nem fedi egymást.15
A küldöttség ténye nemcsak a tábornokban keltett ingerültséget. Kossuth való
ban nem helyeselte kiküldését, s talán ezért nem értesítette róla a tábornokot. Emiatt
aztán a küldöttség tagjainak feje is fájt. Ezért előbb Nyáry Pál, az az OHB még
Pesten maradt tagja értesítette Görgeit a küldöttségről, és kért számára katonai
kíséretet. A Nyáry által Görgeihez küldött, s a főhadiszállásról visszatérő tiszt azon
ban nemcsak azt jelentette, hogy a küldöttség számára készen áll a katonai kíséret,
hanem azt is, hogy „a táborban nagy a neheztelés, hogy a hadsereg megkérdezése
nélkül akar alkudozni az országgyűlés". Közben megérkezett Csány László főkormánybiztos is, aki szintén írt Görgeinek a küldöttség ügyében. Csány után nevelt
fia, Schmiddegg Kálmán érkezett meg a főhadiszállásról, aki szintén említette a
hadsereg neheztelését. „A hadsereg ne politizáljon" — válaszolta Csány.16
A követküldés és a vele kapcsolatos tájékozatlanság óriási felháborodást keltett,
s nemcsak a hadseregben. „Az a Windisch-Grätzhez küldés, Jósef Ferenc császár
hoz-e, királyhoz-e ? az Isten ki tudja, rosszabb hatású egy csatavesztésnél. Az maga
jobban felbátorítja az ellenséget egy győzelemnél, és a következése, teljes bizonyos
sággal mondom, semmi, sőt nem semmi, hanem egy nagyszerű büszke megbántása
leend a nemzetnek, az Elnök Úrnak [ti. Kossuthnak] akarata nem lehetett" — írja
Csány Kossuthnak január l-jén.17 "Rossz hatást tett még azon küldöttség kikül
detése is, mit előbbi levelemben írtam, mit azonban Görgey, mint hallom, helyre
hozott, miután a küldötteket nem engedte átmenni Windisch-Grätz táborába, mivej
ez örökös gyalázat volna a nemzetre, most fegyverszünetet kérni és békés kiegyen
lítést, egyébiránt is még nincs itt az ideje, s úgy látszik, hogy őneki még a két várost
megtartani is erős reménye van" — írja ugyanezen a napon Madách Károly báty
jának, Madách Imrének.18 A hadseregben sem csak a tisztikar elégedetlenkedése,
hanem a legénység is.19 Szintén rossz hatása volt az OHB és az országgyűlés Deb
recenbe távozásának. „Az országgyűlésnek és a kormánynak inneni elvonulása ki-

15 Görgei december 30-án előző nap Kossuthhoz írott levele ellenére is mindent megtett a Perczel-hadtesttel való
összeköttetés megteremtése érdekében. Görgey István: i. m. I. k. 89—97. o. L. még december 30-i levelét Bikkesy
Alajos őrnagyhoz: „Nézetem szerint be kell várnom és visszavernem az ellenséget; mentül beljebb az országban, annál
nagyobb kilátással, de természetesen tekintettel arra, hogy ne közvetlenül a főváros tövében történjék." OL P 295.
Gorge y-család lta. 36. cs. b/6. íasc. 16—17. f. Közli: Gorge]/ István: i. m. I. k. 86—87. o. A móri vereség után intéz
kedett Perczel hadtestének lehetséges megmentéséről. L. erre levelét Csány Lászlóhoz. OL H. 103. Csány László
kormánybiztos iratai. 14. doboz. Vegyes iratok. 232. f. December 31-i csatavívási szándékára mutat dandárainak
december 31-i felállítása. Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Fordította
Görgey István. Bp., 1911. I. k. 120. o. és december 31-én Bikkesy Alajos őrnagyhoz, Kossuth vezérkari irodájának
vezetőjéhez írott levele. Siebenbürger Bote, 1850. 6. sz. Hogy e szándéka még január 2-án is fennállt, arra szintén em
lékirataiból következtethetünk, ill. egy tisztjének emlékezéséből, amely szerint aznap lelkesítő beszédet intézett had
seregéhez. Zámbelly Lajos: Emlékiratok 1848/49-ből. Hazánk, 1889. 355. o. Eredetije: HL Tanulmánygyűjtemény
782. Erinnerungen eines Honvédoffizieren.
16 Gsengery Antal: Deák békekövetsége Windisch-Grätznél. Budapesti Szemle, 1878. XVIII. k. és Kónyi Manó
(szerk.): Deák Ferenc beszédei. 2. bőv. kiad. Bp., 1903. I I . k. 368—369. o. A Nyáry és Csány által írott levelek erede
tijét nem ismerjük, létezésükről csupán az Iktatókönyvből tudunk.,,378. Pesth, den 1-ten Jan. 849. Nyáry, Mitglied
des L. V. Ausschussees. Mittheilung dass vom Seite des Representanten-Hauses eine Deputation ins feindliche Lager
geschickt wird und selbe passieren zu lassen sein." ,,390. Pesth, 1-ten Jan. 849. Csány Ober L. Com. Mittheilung in
Betreff der Entfernung der L. V. C. vom Pesth und der Absendung einer Deputation in feindliehe Lager". „378. Pest,
849. jan. 1. Nyáry, az O. H. Bizottmány tagja. Közlés, hogy a képviselőház részéről egy küldöttség küldetett az ellen
séges táborba, s ez átengedendő." „390. Pest, 849. jan. 1. Csány főkormánybiztos. Az OHB Pestről való eltávozására
s egy küldöttségnek az ellenséges táborba történt kiküldésére vonatkozó közlés".
17 Csány László — Kossuth Lajos. 1849. január 1. KLÖM XIV. 16—17. o.
18 Madách Károly — Madách Imre. 1849. január 1. Közli: Madách Imre összes művei. S. a. r. Halász Gábor. Bp.,
1942. I I . k. 1072—1075. o. Megerősíti ezt Hunfalvy naplója is: „A közönség értetlenségének megítélésére álljon it
tény : Azt beszélték, hogy Görgei és Csány haragudtak a kormány és az országgyűlés elmenetele miatt, hogy a kettő
eleve meg sem volt értesítve. Kossuth poltronsága és a pillanaton függő intézkedése a legvilágosabban kitűnt. — Azon
nal gyalázta a közönség szájas része a követséget, s dicsérve mesélte, hogy Görgei nem akarta átbocsátani, sőt elfoga
tassál fenyegette volna". I. m. 141. o.
19 Matolay Etele: Visszaemlékezéseim honvéd életemre. Sátoraljaújhely, 1883. 46—47. o. és Mezősy László: Ezerayolcszáznegyvennyolczadiki levelek. S. a. r. Szőcs Sebestyén. Bp., 1976. 49—50. o.
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mondhatatlan ingerültséget szült; itt-ott ismét indítvány ozgat j ák a teljhatalmú
diktátor választását" — írta Stuller Ferenc, Kossuth titkára az elnöknek.20
Görgei álláspontjáról emlékirata nyújt némi tájékoztatást. Eszerint nem helyeselte
sem a követküldést, sem az országgyűlés és az OHB Debrecenbe távozását. Az előbbit
azért nem, mert ha Windisch-Grätz Schwechat előtt nem tárgyalt, akkor miért éppen
most tette volna; utóbbit azért, mert az utolsó pillanatban történt, s inkább gyáva
ságra, mint további ellenállási szándékra mutatott. Ugyancsak emlékiratai szerint
teljesen tisztában volt azzal, hogy a Kossuth által kívánt feltételek mellett lehetetlen
Buda előtt ütközetet vívnia, mert nem lehet egyszerre biztosítani a győzelmet, a
biztos visszavonulást és a főváros megóvását. Ennek ellenére azonban csatát szán
dékozott vállalni, ha Kossuth e feltételek valamelyikétől eláll.21
Ezért január 2-án reggel Budára sietett, hogy Kossuthtal a további teendőkről
értekezzék, s hogy rábeszélje az elnököt, ,,vagy a csatáról, vagy a hadsereg meg
mentéséről, vagy legalább a fővárosok kíméléséről s a háziurak rokonszenvéről
mondjon le". Emlékiratai szerint elhatározta, hogy ha Kossuth erre nem hajlandó,
lemond a hadtest parancsnokságáról. Kossuthot nem találta már a fővárosban, csak
Vetter Antal tábornokot, a helyettes hadügyminisztert. Görgei felszólította őt a had
sereg főparancsnokságának átvételére, de Vetter ezt nem fogadta el, csupán egy
haditanács összehívását ígérte meg.22
Görgei még január l-jén Pestre hívta Perczeit is, aki aznap értesítette csapat ai
állásáról tábornoktársát. 23 Görgei emlékirataiban említi, hogy aznap reggel az Érd
és Tétény közötti úton találkozott Perczellel. Ha e találkozás valóban megtörtént,
a két tábornok még ezelőtt írta az említett leveleket.24
így január 2-án ült össze a haditanács, amelynek lefolyásáról a beszámolók meg
lehetősen eltérőek. A haditanácson a polgári kormányzat teljhatalmú képviselője
ként Csány László főkormánybiztos, a hadügyminisztérium részéről Vetter Antal
tábornok, Kohlman József ezredes és Klapka György őrnagy vettek részt, a had
seregek képviseletében Görgei Artúr, Perczel Mór és Lázár György tábornokok,
Pusztelnik Henrik és Bayer József őrnagyok jelentek meg, a tartalék hadtest részé
ről pedig Répásy Mihály tábornok vett részt.25 A haditanácsnak két kérdésben kel
lett döntenie ; az egyik a főváros előtt vívandó ütközet, a másik a további hadműve
letek iránya és célja volt. A Buda előtt vívandó ütközet kérdésében Görgei és Perczel
álláspontja csapott össze. Perczel ellenezte a főváros harc nélküli feladását, s őt
támogatta Csány is. Görgei viszont annyira demoralizáltnak mondta seregét, hogy
azzal képtelen lenne Budát megtartani. Csány sokkal fontosabbnak tartotta a fő
város feladásának morális hatását. Végül azonban Perczel beadta a derekát, s így,

20 Stuller Ferenc — Kossuth Lajos. 1849. január 2. OL H. 2. Kossuth Polizei Akten. 574. sz. (a továbbiakba«:
KPA).
21 Görgey Artúr: i. ni. I. k. 122—124.0.
22 Uo. 124—125. o. Görgei már december30-án megírta Bikkesynek, Kossuth szárnysegédjének: „Ha mint fiad
seregparancsnok lehetetlenné váltam; akkor csak egyre vagyok bátor figyelmeztetni, hogy t.i. akkor csakis Vetter
tábornok vezényelhet, ha nem akarják, hogy megbomoljon minden." OL P 295. Görgey-család Ita. 36. cs. b/0. bwc
16—17. f. Közli : Görgey István i. m. I. k. 87. o. December 31-én már Kossuth is felajánlotta a fővezérséget Vetteraek.
KLÖM X I I I . 935. o. Vö. Csány január 2-i jelentésével. KLÖM XIV. 16—17. o.
23 Egyik levél eredetijét sem ismerjük, létezésükről csupán az Iktatókönyvből tudunk. „387. Ats 1-ten Jäner 34$.
Perczel G. Major. 2-ten Jan. 849. Mittheilung über die Stellung der Perczel'schen Truppen und über die Ankunft des
Gen. Perczel in Ofen." „380. Pesth, 1-ten Jäner 849. Csány Ober L. Com. 1-ten Jäner 849. Aufforderung zur Mitheitaag
warum Perczel durch den G. Görgei nach Ofen berufen wurden." „387. Ats (Vértesacsa?) 849. január 1. Perczel vezér
őrnagy. 849. január 2. Közlés a Perczel-féle csapatok állásáról és Perczel tábornok Budára érkezéséről. 380. Pesti 849
január 1. Csány főkormánybiztos. 849. január 1. Felszólítás annak közlésére, hogy miért hívatott Perczel Görgei
tábornok által Budára".
24 Görgey Artúr: i. m. I. k. 121—122. o.
25 A haditanács lefolyására 1. Görgey Artúr: i. m. I. k. 125—126. o.; Georg Klapka: Der Nationalkrieg in Ungarn
und Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849.1. k., 2. kiad., Leipzig, 1861.122—123. o.; uő.: Emlékeimből. 80. o.;
Görgey István: i. m. I. k. 102—103. o. és Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. Bp.. é. ti
li, k. 158—162. o. Gelich szerint Aulich Lajos ezredes is részt vett a haditanácson. A haditanács lefolyását többékevésbé tisztázta: Barta István: Az 1849. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. HK 1955. 2. sz. L. még Borús:
Dembinski 47—48. o.Meglehetősen pontatlan elemzése : Nemeskürty István : Kik érted haltak, szent Világszabadság.
Bp., 1977. 302. o.
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egyedül maradván, Csány is.26 A főváros feladását a hadügyminisztérium képviselői
sem ellenezték, hiszen az általuk kidolgozott december 31-i haditerv lényege szintén
a főváros ideiglenes feladása és a hadseregeknek az ország belsejében való összpon
tosítása volt.
A haditanács ezt követően erről a tervről tárgyalt. A haditerv lényege a követ
kező volt : A fővárost fel kell adni. Meg kell kezdeni a magyar hadseregnek a Felsőés Közép—Tiszánál való összpontosítását. Ennek érdekében ki kell üríteni a Bácskát
és a Bánságot, csupán egy gyenge hadtestnyi erőt hagyván Szeged és Szabadka
környékén. Az összpontosítandó hadsereg hátát biztosítandó, meg kell tisztítani
Erdélyt. Az ellenség lekötésére biztosítani kell a magyar kézben lévő várakat, így
Komáromot, Péterváradot, Eszéket és Lipótvárat. Az észak felől betört Schlikhadtest kiűzése vagy megsemmisítése érdekében meg kell erősíteni a Mészáros Lázár
tábornok, hadügyminiszter vezette felső-tiszai hadtestet. Végül a Görgei vezette
feldunai hadtest Vác felé indul, s az ellenség főerejét elvonandó, vagy legalább is
lekötendő, északnyugat felé vonul, a Simunich által ostromolt Lipót vár felmenté
sére. Ha hadmozdulata nem sikerülne, vagy Komáromba, vagy a bányavárosokba
kell visszavonulnia. Egyes források szerint Görgei felvetette egy Bécs elleni diverzió gondolatát is.27
A haditanács három hadtestre nézve hozott konkrét határozatokat is. A Görgeihadtest feladatául szabta, hogy az említett lipótvári akció mellett biztosítsa a bánya
városok környékét is. A Perczel-hadtestnek kellett a feldunai hadtest visszavonu
lását fedezendő, megszállnia a Buda előtti első védvonalat. A főváros kiürítése után
s hadtestnek Szolnok felé kellett visszavonulnia, utóvédharcokat víva, de Szolnok
nál meg kellett volna állnia. A két hadtest egységesebbé tétele érdekében elrendelték
a huszárezredek egyesítését. A feldunai hadtest emellett némi erősítést adott át.a
Perczel-hadtestnek. Ennek fejében a Vácott található 4—5000 újoncot kellett meg
kapnia. Mindkét hadtest kapott néhány alakulatot a Répásy tábornok vezette tar
talék hadtest állományából is. Végül a Mészáros Lázár vezette felső-tiszai hadtest
megerősítésére egy dandárt küldtek. Az összpontosítás érdekében elrendelték, hogy

26 Perezel már január l-jén így írt Kossuthnak: „Budapest feladása az ország elvesztése. Senki sem fog többé
engedelmeskedni az onnét eltávozottaknak. A hadsereg pedig fel fog oszlani (...) Én azért minden erőnknek Budára és
Pestre való pontosítását, ennek élethalálrai védelmét kívánom. Én Budát télen át különösen bé nem vehetőnek hiszem
kissé jó védelem mellett". KLÖM XIV. 15—16. o. Csány pedig így írt Görgeinek január 10-én: „A morális hatásnak
általam a tanácsban felhozott nagysága csakugyan sokkal fontosabb, mint azon okok, melyek ö n t a főváros feladására
indították — ezt jelenben a nemzet fájlalva rosszallja —, a história pedig szigorúan ítélend felette". OL. H. 103. Csány
László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott fogalmazatok. 313—314. f. Január 11-én Perczelhez írott leve
lében pedig Perczeit hibáztatja azért, ha Görgei esetleg diktátorságra törne:
annakegyedül te vagy az oka, aki
vezér létedre reáállottál a már előre kidolgozott tervre — én nem túloztam el a morális hatásnak felhozott nagyságát
mellyel a főváros feladása csata nélkül kapcsolatba leszen, mert látjuk, az országgyűlésnek csúf megszaladása minden
jó embert elszomorít, de nem kevésbé a vezéreknek meg nem mérkőzése az ellenséggel". Uo. 315. f.
27 A haditanács határozataira 1. a 25. jegyzetben hiv. műveket. Görgei hallgat arról, hogy e kiegészítést ő terjesz
tette volna elő, s ez ellen látszik bizonyítani a 10. jegyzetben hivatkozott iktatókönyvi bejegyzés. Görgei indítványo
zását némileg alátámasztja Csány három levele : Egy datálatlan, de valószínűleg január 9-én Kossuthhoz írott levele
szerint „Görgei tervei — utánzása Scipio remek eljárásának — de Görgei nem Scipio — ha elvesz Magyarország, azért
vesz el, mert szabadságharca soha ily rosszul nem volt vezérelve — ahelyett, hogy összesítenénk az erőnket, mind,
inkább eldaraboljuk — az Istenért, ha a magyar erő együtt lenne, hogyan győzedelmeskedne az erejében megosztott
osztrák?" OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott fogalmazatok 414—415. f. Január
10-én Görgeinek a következőket írja : „Engedjen meg, tábornok úr, hogy én, az elaggott veteránus barátságosan mond
hassam el, hagyjon fel azzal a napjainkban nem alkalmazható Scipio-tervvel — hisz az kivihetetlen, és ha kivihető
lenne is, Bécsben megjelenésével mentve lenne-e a sereg? és mentve az ország?" uo. 313—314. f. Január 11-én Perczelnek azt írja, hogy Görgeiben ő is egyre inkább kalandort lát, „különösen nem Scipiot, kinek szerepével te és Vetter őt
íelruháztátok". Uo. 315. f., v. ö. Mészáros Lázár emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja: Szokóly Viktor.
Pest. 1867. I. k. 355. o. és I I . k. 38., ül. 50. o.
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ez a hadtest Tokajig vonuljon vissza és Miskolcnál csupán egy megfigyelő csapatot
hagyjon.28
A haditanács határozatai értelmében a hadügyminisztérium még aznap kiadta a
Görgei- és a Perczel-hadtest elvonulásával kapcsolatos és a Mészárosnak küldendő
dandár útnak indítására vonatkozó utasításait. A határozatokról Csány levélben,
Vetter pedig Bikkesy Alajos őrnagy útján értesítette Kossuthot. Az elnök január
3-án még mit sem tudott a határozatokról, csupán január 4-én Csányhoz írott leve
lében tiltakozott ellenük.29
A haditanács határozata értelmében Görgei hadtestének január 6-ig kellett volna
Pesten maradnia. A visszavonulást előkészítendő a tábornok elrendelte dandárai
közelebb húzódását Budához. Január 3-án eközben érte támadás Téténynél a Zichydandárt. A dandár a támadást visszaverte, mire Görgei elrendelte a Karger-dandár
visszatérését is. Éppen támadni készült, amikor Vettertől hírt kapott, hogy a cs.
kir. hadsereg egy része Érdnél már átkelt a Dunán, s így elvághatja a visszavonulás
útját. Görgei erre elrendelte a dandárok Pestre való visszavonulását. Amikor ki
derült, hogy a hír alaptalan, már késő volt. így a feldunai hadtest utóvédje csak
január 4-ig maradt Pesten. 30
Január 3-án azonban más is történt. Az elmúlt napok eseményei, az országgyűlési
küldöttség, az OHB és az országgyűlés gyors távozása, végül egy Görgei nevében
kibocsátott, de apokrif kiáltvány következtében megkezdődött a tisztikar, főleg
a törzstiszti kar bomlása, tömeges leköszönése, Görgey István szavaival élve, „le
vélhullása". Január 2-án ugyanis egy Görgei aláírásával ellátott kiáltvány jelent
meg a házfalakon és a különböző hírlapokban. A kiáltvány közölte Kolozsvár viszszavételének igaz és Kassa visszavételének ül. Schlik vereségének hamis hírét, majd
így folytatódott: „Lássátok, minden oldalon győz a magyar vitézség. Tehát csak ti,
kiket szülőitek és testvéreitek imádsága és áldáskívánása kísér a harcba, lennétek
azon szerencsétlenek, kik nem tudnátok legyőzni a hitszegő osztrák zsoldos hadat ?
28 A Görgei-hadtest feladatára 1. Görgei január 25-i jelentését a hadügyminisztériumhoz. OL P . 295. A Görgey«salád levéltára. 40. cs. b (30. fasc. 153. iktatószám 40—41. f. Közli: Qörgey István: i. m. I. k. 169—170. o. „A január
3-án [helyesen: 2-án] Csány országos főbiztos úr elnöklete alatt megtartott haditanácsban elvégeztetett, hogy én had
testemmel Nagyszombat felé vonulván, Lipótvárt fölmentsem és utána a bányavárosokat biztosítsam". A Perczelhadtest feladatára utal a hadügyminisztérium január 17-i leirata Klapka György ezredeshez, amely szerint Perczel
nem vette figyelembe a pesti haditanács azon határozatát, hogy harcolva vonuljon vissza Szolnokig, hanem harc
nélkül húzódott vissza Karcagig. OL H. 147. Vegyes iratok. 13. doboz. 116—117. f. Az alakulatok cseréjére 1. Görgei
január 2-i levelét Perczelhez. OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. cs b /35. fasc. 273. iktatószám. 75. f. Közli :
Oörgey István : i. m. I. k. 103—104. o. Borús József szerint ezt az intézkedést csak részben hajtották végre, mert január
8-án csupán a 25. honvédzászlóalj, a 16. Zanini gyalogezred 1. zászlóalja és néhány századWürttemberg-huszár sze
repel a Perczel-hadtest hadrendjében azon alakulatok közül, amelyek korábban nem tartoznak a hadtest kötelékébe.
A Perczel-hadtest január 17-i és 19-i hadrendjeiből, ill. a feldunai hadtest december 29-i és január 5-i hadrendjeiből
azonban kitűnik, hogy Görgei a 25. honvédzászlóaljon és 5 század Württemberg huszáron kívül átadta a hadtestéhez
tartozó 1. Császár huszárezred 4 századát, az 54. honvédzászlóaljat, a 34. Vilmos porosz herceg gyalogezred 1. zászló
alját, ezen kívül különböző utász- és tüzéralakulatokat is. A Vácon átveendő 4—5000 újonc helyett Görgeit itt mind
össze 2000 ember várta, köztük a 10. honvédzászlóalj. A hadrendeket 1. : Perczel, január 8. HL Az 1848—1849. évi
forradalom és szabadságharc iratai. 8. /413.; január 17. uo. 9/ 447.; január 19. OL P. 295. A Görgey-család levéltára.
39. cs. b /21. fasc. 3. 33. f. Görgei-hadtest, december 29. OL H. 2. KPA 536. sz.,- január 5. OL P. 295. A Görgeycsalád levéltára. 42. cs. b / 47. fasc. 43—44. f. L. még Oörgey István: i. m. I. k. 102. o. A felső-tiszai hadtest feladatára
1. Mészáros január 9-i jelentését Kossuthhoz. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 208. sz. A hadtest megerősítésére 1. Borús:
Dembinski 69—70. o. Vetter értesítése 1849. január 2-án Mészárosnak a küldött segéderőről: OL P 295. Görgeycsalád lta ,36. cs. b/10 e/4, fasc. 5—6. f.
29 A hadügyminisztérium által kiadott rendelkezésekre 1. az Iktatókönyvet. „393. Pesth, 2-ten Jan. 849. Vetter G.
Major. 2-ten Jan. 849. Uibersendung des kriegsrätlich beschlossenen Marsch- und Dislocationsplanen." „393. Pest
849. január 2. Vetter vezérőrnagy. 849. január 2. A haditanácsban elhatározott menet- és elhelyezési tervek átkül
dése". Csány levelét nem ismerjük, de megvan Kossuth január 4-i válaszlevele. KLÖM XIV. 30—32. o. Bikkesy futár
szolgálatáról 1. Vetter Antal —• Kossuth Lajos. 1849. január 3. ,,A hadi tervezetekről Elnök urat írásban értesíteni
fontos okoknál fogva tanácsosnak nem tartván, azokrul Bikkesy őrnagy úr személyes jelentést fog tenni". OL H. 2.
OHB-iratok. 1849:15. sz. Hogy Kossuth január 3-án még mit sem tudott a tervről, azt bizonyítja aznap Csányhoz
írott levele. KLÖM XIV. 24—25. o.
30 A tétényi összeütközésre az összefoglaló munkákon kívül 1. Oörgey Artúr: i. m. I. k. 126—127. o. ; Oörgey István :
i. m. 105—106. o.,* Zámbelly: i. m. 355. o. Vetter értesítésének eredetije elveszett, s az Iktatókönyvben sincs nyoma.
De hogy valóban ez okozhatta az ütközet félbehagyását, arra némi adalék Trsho János emlékirata: „Januárius 3-án
a tétényi ütközetben vettünk részt. Görgei Artúr Baksányi nevű hadsegéde kíséretében hozzánk nyargalt, s elkiáltotta
magát: reteriren! Akkor közülünk valaki önkéntelenül is e szavakra fakadt: »Tábornok úr, so'se halljam szájából e
szót — reteriren«. Erre Görgei jókedvében azt monda: »Fiam, nem reterálunk, csak jobb helyet keresünk. A Duna
jege már áll, s az ellenség rajta átkelve, hamarább lehet Pesten, mint mi«. "Szlauka Károly: Naplótöredékek és föl
jegyzések az 1848—49-iki szabadságharcról. Nagytapolcsány, 1901.16. o.
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(...) Nem, istenemre mondom, győzni fogtok, hős karjaitok ismert erejében bízom,
bízom ügyünk szentségében, melynek nem szabad az ármány áldozatává esni".
E kiáltványnak igen leverő ellenpontozása volt a Budán és Pesten átvonuló dan
dárok látványa. 31
A törzstiszti kar egy részének ez adta meg az utolsó lökést ahhoz, hogy végre
döntsön abban a morális konfliktusban, amely október eleje óta kínozta. Hiszen
V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király, igaz, magyar miniszteri ellenjegyzés
nélkül kiadott kiáltványában, törvénytelennek nyilvánította a magyar országgyű
lést, s október 30-án a feldunai magyar királyi hadsereg már nem csupán Jellačic
horvát és es. kir., hanem Windisch-Grätz csak es. kir. csapataival került szembe
Sehwechatnál. A trónváltozás, majd Windisch-Grätz december közepén meginduló
támadása, ill. a herceg által kibocsátott kiáltványok sora pedig egyre világosabbá
tette, hogy egy ideig lehet ugyan lavírozni osztrák császár és magyar király között,
de előbb-utóbb dönteni kell, vagy a csak osztrák császár Ferenc József és a dinasztia,
vagy a politikailag immáron nullifikált V. Ferdinánd magyar király, pontosabban,
a magyar királyság mellett. A tisztikar egy része a december végére kialakult hadi
helyzetben, a, feldunai hadtestnél pedig a már említett tényezők hatására a dinasztia
és a császár mellett döntött, s kilépett a magyar hadsereg kötelékéből. A kilépettek
egy részét azok alkották, akik egzisztenciális okokból (magasabb rang és fizetés,
nagyobb előmeneteli lehetőség), ill. a körülmények által sodortatva (pl. Magyar
országon állomásozó vagy Magyarországra vezényelt alakulatok tisztjei) kerültek
a honvédsereg kötelékébe.32
A kilépések sorát gróf Lázár György tábornok, a feldunai hadsereg tartalék had
osztályának parancsnoka nyitotta meg január 3-án.33 Őt követték január 4-én báró
Alois Wiedersperg őrnagy, gróf Zichy Lipót ezredes, dandárparancsnok, gróf Zichy
Pál őrnagy, Bárczay János ezredes, dandárparancsnok, Gosztonyi Imre alezredes,
Kórossy Kamilló őrnagy, Alexander Kypke alezredes. A 10. Vilmos huszárezred
tisztikarából 16 tiszt lépett ki, s csupán nyolcan maradtak. Kypke alezredes és tár
sai még a legénységet is megpróbálták fellázítani, amíg Mezey Károly alszázados ki
nem jelentette, hogy ő ezennel átveszi az ezred parancsnokságát, „és ha az urak rög
tön nem távoznak innen, egytől egyig elfogatja őket". 34 Zichy Lipót és Pál pedig
Görgeit kapacitálták, hogy „ne engedje magát eszközül felhasználtatni önző ambí
ciók tisztátalan céljaira, ne űzzön eszményt, melyet Kossuth és társai rosszul kép
viselnek".35 Felkereste Görgeit a Vilmos huszárezred lemondott tisztikara is, s a
tábornok, miután rájuk pirított, kijelentette, hogy ha a legénységet és az altiszteket
is fel akarnák lázítani, akkor főbe löveti őket. Ugyanakkor a tábornok több, zászló
aljától engedély nélkül eltávozott tisztet megfosztott rangjától. Nem mindig méltá
nyolta az önhibájukon kívül elmaradt tisztek indokait sem, ami arra mutat, hogy
eléggé zaklatott kedélyállapotban lehetett e napon.36 A törzstisztikar cserélődését
31 A kiáltványt közli Gelich: i. m. I I . k. 176—177. o. Mind Görgei Artúr, mind Görgey István tagadják hiteles
ségét. Görgey Artúr i. m. I. k. 132—133. o. és Görgey István: i. m. I. k. 112—112. o. Hogy a kiáltvány nem Görgei
műve, arra némi bizonyíték lehet az, hogy Görgei egyetlen más kiáltványában sem szerepel a historikus érvelés, ebben
pedig szó esik Hollós Mátyásról, a rákosi mezőről stb. Közvetett bizonyíték Kossuth december 31-i kiáltványa, amely
szintén közli az erdélyi diadalok hírét ill. azt, hogy „derék tábornokunk, Mészáros, Schliknek már sarkában van...''
KLÖM X I I I . 952—953. o. L. még Gelich megjegyzéseit Görgey István munkájára, i. m. I I . k. 465—466. o.
32 A tisztikar morális válságának okait és lefolyást a legjobban elemzi és a kilépett törzstisztek névsorát közli :
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Bp., 1983. 26—27. és 352—374. o. A feldunai hadtest
tisztikarán belül lezajlott eseményekre a legjobb Görgey István: i. m. I. k. 108—111. o., bár az okokat tekintve némileg
túlzásba esik: uo. 111—120. o.
33 Lázár január 3-i kilépésére 1. Vidos Elei naplója. OSZK Kézirattár. Duód. Hung. 135. 4. f.
34 A Vilmos-huszárezrednél történtekre 1. Görgey István: i. m. I. k. 109—111. o. és a Szikszay Tamás őrnagy ügyé
ben lefolytatott hadi törvényszéki vizsgálat iratait: OL H. 115. Görgey Artúr iratai. 1. cs. 36—39. f. és OL H. 75. Had
ügyminisztériumi általános iratok. 78. doboz. 1849: 6843. sz. Szikszay t Kypke még lemondása előtt a tartalék század
hoz vezényelte, s Szikszay csak 1849 márciusában tért vissza, immár őrnagyi rangban az ezredhez.
35 Görgey István: i. m. I. k. 110. o.
36 Hyen volt pl. Mezősy László, a zempléni nemzetőrzászlóalj századosa, aki csak 1849. június végén kapta vissza
rangját. Mezősy: i. m. 5. és 48—49. o. Görgei még december 31-én megfosztotta őt rangjától, de a rendelet csak a
KMöny 1849. január 16-i számában jelent meg.
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fokozta néhány törzstiszt betegszabadságra távozása is. így ideiglenesen elhagyta
a hadtestet Horváth János őrnagy, aki december 30-án Mórnál kapott sebet, s
ugyanaznap, a móri csata után beteget jelentett Ferdinand Karger ezredes, a 4.
Sándor huszárezred parancsnoka, akinek dandára elkésett a móri csatából.37
„Ez volt hadseregünk második purifikációja : számos derék tisztet vesztettünk
általa; de a hadseregre nézve jobb volt így, mivel a megmaradottak a nemzeti ér
deket jobban képviselték" — írja a tisztikar válságáról Zámbelly Lajos, a 4. Sándor
huszárezred őrnagya.38
A tisztikar ilyen méretű kilépésének okait Csány László fŐkormánybiztos egyértel
műen az országgyűlés és az OHB túlzottan gyors Debrecenbe távozásának tulajdo
nította: „Görgei tábornok, de más tisztek is nyíltan kárhoztaták, hogy azok, kik
mindent élére állítottak, a legkomolyabb percben elhagyták a fővárost, a sereget
anélkül, hogy vele szólani érdemesnek tárták, — bizonyosan ez oka, hogy a legje
lesebb tisztek elhagyák vagy elhagyandják a sergeket"39
A feldunai hadtest egy része már január 3-án megkezdte kivonulását a fővárosból,
Görgei az utóvéd élén január 4-én éjjel hagyta el Pestet. A váci útra érve így szóit
mellette lovagló öccséhez: ,,ki csak kimegyünk most. De hogy mikor jövünk vissza
megint Pestre — és hogyan: azt már csak a jó isten tudja". 40
Vác, 1849. január 5—6.
A feldunai hadtest közelebbi célja Vác városa volt. A városban ekkor már állomá
sozott némi katonaság, a Szodtfridt Ferdinánd utászkari őrnagy vezette „éjszaki
hadosztály". Kossuth még december végén bízta meg Szodtfridt őrnagyot egy kisebb
dandárnyi erő parancsnokságával.41 Szodfridt december 31-én reggel 5 órakor vonult
be Vácra négy utászszázaddal (311 fő), és még aznap kérte Kossuthot, hogy a meg
ígért többi csapatot, „1 honvédzászlóaljat, 40 huszárt és egy fél ágyútelepet 4 löveg
gel" szintén rendelje Vácra, s lássa el őt a megfelelő rendeletekkel.42 Nem sokkal
ezután hírt kapott arról, hogy az ellenség a Duna bal partján tör előre, ezért ismét
kérte Kossuthot a megígért fegyveres erő Vácra küldésére.43 Ugyanezen a napon
egy kellemetlen ügyet is el kellett intéznie. December 30-án Fekete Sándor utászkari
százados, hivatkozva Görgei seregének állandó vereségeire, kijelentette, hogy „a
honvédtiszti öltöny jövőben csak megvetéssel fog tekintetni, miért is egy becsületes
érző férfiú nem szolgálhat tovább a magyar seregben." Szodtfridt azt válaszolta,
hogy ő nem szándékozik elhagyni csapatait, mire a százados kijelentette, hogy kész
lemondani tiszti rangjáról, s mindjárt meg is írta lemondását. Fekete századoshoz
csatlakozott még Swoboda János százados és Tóth Károly főhadnagy is. Szodtfridt
azonban nem fogadta el lemondásukat, hanem elzáratta a három tisztet, „kik azon
percben, midőn a hazát a legnagyobb veszélyek fenyegetik, az egész zászlóaljnak
közbotrányául, rögtön lemondani és gyáva futásnak eredni akartak". Szodtfridt ez
után a Kossuthtól kapott szóbeli felhatalmazás alapján a három leköszönt tiszt
helyére újakat nevezett ki, s a történteket ill. az általa foganatosított előléptetéseket
37 Horváthra és Kargerra 1. Bona: i. m. 174—175. és 361. o.
38 Zámbelly: i. m. 356. o.
39 Csány László — Kossuth Lajos. d. n. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott
íogalmazatok. 414—415. f.
40 Görgey István: i. m. I. k. 121. o.
41 KLÖM X I I I . 895. o. Kossuth terve szerint ez az erő 2 zászlóaljból, 4 század lovasból, 2 század utászból és egy
üteg ágyúból állott volna. E dandárnak kellett volna maga köré gyűjtenie a Hont, Esztergom és Nógrád megyei sza
badcsapatokat. Kossuth ilyen értelemben utasította az illető megyéket is. KLÖM X I I I . 912. o. Szodtfridt váci tevé
kenységére 1. Tragor Ignác: Vácz története 1848—49-ben. Vác, 1908. 86—87. o.
42 Szodtfridt Ferdinánd — Kossuth Lajos. 1848. december 31. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 31. sz. Kossuth vála
szát közli a KLÖM XIV. 39. o. Kossuth értesítette Szodtfridtot, hogy a kért csapatokból csak a szabadcsapatokra
számíthat, kivéve Esztergom megye szabadcsapatát és nemzetőreit.
43 Szodtfridt Ferdinánd — Kossuth Lajos. 1848. december 31. OL H. 2. OHB-iratok. 66. csomó. Iktatatlan ira
tok. 272—273. f.
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jelentette a hadügyminisztériumnak is.44 Az eset azért érdemel ilyen hosszú említést,
mert arra mutat, hogy a kilépési hullám még a legkisebb alakulatokat is érintette.
Január l-jén Szodtfridt újabb jelentést küldött Kossuthnak, amelyben beszámolt
eddigi intézkedéseiről, s kérte az elnököt, küldjön számára egy nyílt rendeletet,
„mellyel fel hatalmaztatom minden nemzetőröket vagy szabadcsapatokat vezérletem
alá vonni s a körülményekhez képest működni". Emellett kért 4, de inkább 10 ágyút,
4 három- és 6 hatfontosat, egy honvédzászlóaljat és fél század huszárt. A jelentést
azonban Kossuth helyett már Csány kapta meg, s a benne foglaltak a feldunai had
test Vácra vonulásával aktualitásukat veszítették.45
A feldunai hadtest január 4-éről 5-re virradó éjjel Foton és Dunakeszin éjjelezett.
Ötödikén reggel 7 órakor az egész hadtest megindult Vác felé, ahová még aznap
fényes nappal megérkezett. Az utóvéd élén érkező Görgei a püspöki palotában ütötte
fel főhadiszállását. A hadtest tisztjei igyekeztek lehetőleg együtt elszállásolni a
legénységet, „hogy lehetőségig készen legyenek, miután a fiatal seregnél arra is kel
letik figyelni, hogy el ne maradjanak a további visszahúzódó menetelésnél".46 A dan
dárok tisztjei is egy helyen szállásoltak el. A kegyesrendi szerzetesek épületébe 190
embert szállásoltak be, a ferenceseknél a Szabolcs megyeieket és 250 önkéntest
helyeztek el.47
A püspöki palotába szállásolt Görgei nyugtalan volt és ideges. Nyugtalan volt,
mert érezte, hogy a főváros feladása nem egyszerűen egy hadászati lépés volt, hanem
az önvédelmi harc egy szakaszának végét is jelentette. S ideges volt, mert tisztikará
nak ilyen mértékű bomlására nem számított. Bármilyen önuralommal is igyekezett
fogadni az eseményeket, azok mégis csak megrázták. Úgy érezte, hogy a politikai
vezetés után immár saját tisztjeinek egy része is cserben hagyta. S a beállott vál
tozások egy sor kisebb-nagyobb problémát vetettek fel. A kilépett tiszteket pótolnia
kellett, de vajon képesek lesznek-e a most előléptetettek megfelelni a követelmé
nyeknek? A serege mellé kirendelt főkormánybiztos, Csány László Pesten maradt,
egyrészt betegsége miatt, másrészt azért, mert ő irányította a főváros kiürítését,
í g y a hadtest és az OHB között egyelőre megszűnt a közvetlen kapcsolat. Az utóbbi
napokban ugyan, főleg a főváros előtt vívandó ütközet kérdése miatt, megromlott
viszonya Csány val, de továbbra is kedvelte ezt a becsületes öregurat. Az OHB Deb
recenbe távozásával nemcsak Kossuth állandó tanácsadó leveleitől szabadult meg
€gy időre, amelyekre sem kedve, sem ideje nem volt válaszolni, hanem a polgári
hatóságokkal való kapcsolattartás és az ellátás tekintetében is magára maradt
se rege.
Talán éppen ezen gondolkodott, amikor jelentkezett nála Danielisz János, a tá
bori intendantúra vezetője, aki 1848 december vége óta töltötte be ezt a tisztsé
get. 48 Danielisz jelentette, hogy itt, Vácott találkozott egy régi ismerősével, Frideczky Lajos Nógrád megyei képviselővel, aki szüleit meglátogatni jött Vácra.
Danielisz azt ajánlotta neki, hogy csatlakozzék a sereghez, amelyben „sok szolgá
latot tehetne". Danielisz javasolta Görgeinek, próbálja meg rábeszélni Frideczkyt,
hogy vállaljon részt a hadsereg ellátásának munkájában. Frideczky mellett szólt,
hogy az eljövendő hadműveletek irányába eső Nógrád megye képviselője, egykori
44 Szodtfridt Ferdinánd — Hadügyminisztérium. 1849. január 1. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai
ö. doboz. Iktatott beadványok. 1225. sz. A Budapestről eltávozott kormányszervekhez érkezett iratokat a futárok
Caánynak kézbesítették, ezért található az ő iratai között Szodtfridt jelentése is. A hadügyminisztérium helyett így
Csány erősítette meg a kinevezéseket. A három tiszt még december 31-én tiltakozott Kossuthnál leváltása miatt,
de utóbb Fekete és Swoboda Pesten maradt és jelentkezett a bevonuló cs. kir. csapatoknál. Tóth Károly a 2. utász
zászlóaljba beosztva hagyta el a fővárost, s a szabadságharc végéig szolgált. A három tiszt levelei 1. OL H. 2. OHBiratok. 1848:7137. Életrajzi adataikra 1. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 613., 714—15. és 733. o.
45 Szodtfridt Ferdinánd — Kossuth Lajos. 1849. január 1. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 14.
doboz. Vegyes iratok. 329—330. f.
46 Pongrácz István 1848—49-es naplójának 1896-os átdolgozása. OSZK Kézirattár. Oct. Hung. 1142. 1. k. 76. f.
47 Tragor i. m. 86. o.
48 Danielisz megbízatására 1. Kossuth december 11-i levelét Görgeihez. KLÖM X I I I . 706—707. o.
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főjegyzője és az ottani birtokos osztály tagja volt. A tábornok jónak találta Danielisz
javaslatát, és egy századost küldött Frideczkyékhez. A százados éppen ebédidőben
érkezett. Felszólította a képviselőt, hogy délután 5 órakor keresse fel a tábornokot.
Frideczky elfogadta a meghívást, s a kitűzött időben megjelent a püspöki palotában.
Görgei vei való találkozásáról így ír emlékirataiban:
„[Görgei] fogadása szívélyes volt, — midőn helyet foglaltunk, így szólt hozzám:
»ön képviselő, Nógrád vármegyei birtokos, e megyének főjegyzője volt ? « Igennél
feleltem ezután feltűnő idegességgel így folytatta :
»A Honvédelmi Bizottmány, most ideiglenes kormány, nem várta be megérke
zésemet, anélkül, hogy jövőbe teendők iránt utasításokkal és a hadsereg élelmezése
és ruházatára szükségesekkel ellátott volna, Pestről idő előtt, gyáván megfutott,
s engemet oly kényszerhelyzetbe juttatott, hogy ha e rendkívüli körülmények között
az ellenséges nagy haderő előtt hátráló sereg élelmezése- s felszereléséről nem gondoskodhatom, az a végfeloszlásnak van kitéve.
Ezen feladatomat pedig csak úgy vélem teljesíthetőnek, ha Ön támogatásomba
részt veend, mit Ön hazafias érzelmeitől el is várok.
Ön teendője pedig, mire általam felhatalmazva lesz, következő: a vármegyei és
városi hadipénztárakba beszállított, kezelt, a sóházi s egyéb kincstári pénztáraknál
készletbe levő pénzösszegeket nyugták mellett magához venni; posztó-, vászon-,
lábbelianyag szereket beszerezve — ezekből a ruházatnak elkészíttetése iránt intéz
kedni, a készletet a ruhatárba szállíttatni —, a felesleget pedig, maradványt a hadi
pénztárba beszolgáltatni.«"
Frideczky két feltétellel elfogadta Görgei felhívását. Első feltétele az volt, hogy
Görgei jelentse az OHB-nak megbízatását, s hogy távollétét a képviselőház is en
gedélyezze. Ugyanakkor kérte, hogy a tábornok rendeljen mellé egy tisztet, „hog5r
azon esetre, ha katonákkali érintkezés s intézkedés szüksége fordulna elő", segít
sen neki.49
Görgei mindkét feltételt teljesítette. Frideczky mellé rendelte Roth Sándor szá
zadost, s még az nap jelentette az OHB-nak, hogy Frideczkyt felszólította „seregem
ellátása tekintetében segítséget nyújtani, mit ő hazafiúi készséggel el is vállalt".
Egyben kérte az OHB-t, hogy a képviselőt, „míg seregemnél hivatalos működése
tartani fog, a hongyűlésnéli megjelenéstől felmenteni méltóztassék."50
A tábornok Vácott kapta meg Csány levelét arról, hogy az OHB határozata szerint
a fővárost nem szabad kardcsapás nélkül feladni.51 Görgei ekkor már nem fordul
hatott vissza, nem is igen akart, de felhasználta az alkalmat, hogy Csánynak írjon.
Levelében elmondta, hogy „a hadi működések jövőre egymástól elágozva vévén
irányokat", a hadsereg szükségletei nemhogy csökkenni, de nőni fognak. Mivel a
felszerelési hiányokon kívül az élelmezés gondjával is meg kell küzdenie, szükséges,
„hogy a hadmúködési pénztár a kívánt pénzalappal s pedig lehető legrövidebb idő
alatt elláttassék". Véleménye szerint jelenleg 600 000 pengőforintra van szüksége,
s kéri az OHB-t, úgy intézkedjen, „hogy a netalántán időről időre felmerülendő
szükséges akadozás nélkül fedeztethessék". Mivel a feldunai hadtest és az OHB
közötti földrajzi távolság nagyon is hosszúra nyúlt, a tábornok fontosnak ítélte,
hogy „legalább a pénz dolgában semmi eventualitások" ne zavarják működését.
49 Frideczky Lajos: Életem lefolyásának emlékei. OL R. 31. Naplók, emlékezések. 2. cs. 2025. sz. 7—8. Frideczky
nekrológja szerint „ő fogalmazta a híres vácziproklamációt..." 1848—49-i Történelmi Lapok. 1903. 78. o. Ez bizonyít
hatatlan és nem valószínű.
50 OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. es. b /31. fasc. Görgei Artúr tábornok, mint a feldunai m. kir. hadtest
parancsnokának egyik elnöki levelezője. 48. nov. 8. — 49. január 25. 146. iktatószám. 38. f. Görgei Artúr — Kossuth
Lajos. 1849. január 5. Közli: Tragor: i. m. 86. o.
51 Iktatókőnyv. „398. Pesth, 5-ten Jan. 849. Csány Ober L. Com. 5-ten Jäner 1849. Mittheilung des Beschlusses
von Seite der L. V. Ausschusses die Hauptstädte nicht ohne Schwertstreich aufzugeben". „398. Pest, 849. jan. 5.
Csány főkormánybiztos. 1849. január 5. Az O. H. Bizottmány azon határozatának közlése, mely szerint a fővárosok
ne adassanak fel kardcsapás nélkül". E határozatot Kossuth január 4-i levelében közölte Csány val. KLÖM XIV.
68—69. f.
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Ez okból elhatározta, magát „az országos hatalom csak kifolyásának tekintvén",
hogy a hadműködése útjába eső pénztárakban található pénzeket a hadsereg hadi
pénztárába helyezi el, természetesen csak letét gyanánt. Ezeket csupán akkor szán
dékozik használni, „ha váratlanul minden egyéb segélypénz források végképpen el
apadnának. Ugyanazért ezek továbbá is az Országos Honvédelmi Bizottmány telj
hatalmú rendelkezése alá állítva maradván, erősen hinni okom van, hogy e részbeni
már megkezdett eljárásomat az Országos Honvédelmi Bizottmány nemcsak célsze
rűnek elismerni, s abban továbbá támogatni, hanem saját hozzájárulásával az ügyet
tekintve, felkarolni fogja".52
Az itt felvázolt terv egyik első foganatosításaként még aznap intézkedett, hogy a
B-épásy Mihály vezette tartalék hadosztály számára a feldunai hadtest pénztárában
elhelyezett 20 000 pengőforintot foglalják le és fordítsák a hadtest szükségleteire.
A Répásy által az összeg átvételére küldött Butz Lajos főhadnagyot utasította, hogy
a pénzt lehetőleg a szolnoki állami sóház pénztárából vegye fel.53
Erről az intézkedésről Danielisz János levélben értesítette Csányt, s kérte a főkormánybiztost, „hogy ezen hadjárás folytatására a szükséges pénzforrást nyitva
tartani méltóztasson, nehogy a szükséges pénznek hiányában, oly tájon, ahol semmi
províziók nincsenek, a hadsereg szükségbe és ezáltal elkedvetlenedésbe essen". Kö
zölte Csányval, hogy a hadtest több mint 300 szekérnyi muníciót, ruhát és élelmi
szert hozott magával Pestről, s hogy útközben több kereskedelmi szállítmányt is le
foglalt. Kérte az utóbbiak kifizetését a tulajdonosoknak. Végül kérte Csányt, lássa
el a hadtestet kis címletű bankjegyekkel.54
Még Frideczky látogatása előtt kereste fel Oörgeit Szegedy Imre ezredes, a fel
dunai hadtest egyik dandárának parancsnoka, a 9. Miklós huszárezred parancsnoka.
Szegedy ugyan nem adta be lemondását Pesten, de saját és tiszttársai nevében ag
godalmát fejezte ki a tábornoknak az elmúlt napok eseményei miatt. Előadta „saját
maga és bajtársai aggályait a Kossuth és Perczel által képviselt hadviselés módja
miatt; a honvédelmi bizottmány és az országgyűlés részéről elkövetett s általuk
gyanússá vált irány miatt ; aggályait a hadsereg, kivált a régi ezredek és különösen
a Miklós-huszárok jövője iránt ; és azon meggyőződését", hogy Görgeinek okvetlenül
kell tennie valamit, hogy a sorezredekben mutatkozó forrongást lecsillapítsa és a
politikai és egyéni jövőjük miatt aggódó főtiszteket megnyugtassa. Végül kérte a
tábornokot, „hadd tudják meg legalább azt, hogy ő — Görgei Artúr — most mit
akar?" Görgei megígérte, hogy fontolóra veszi Szegedy tanácsait. 55
Az ezt követően történtekről szóló tudósítások nem egyértelműek. Görgey István
szerint „alkonyatkor aztán már tömegesen jelentek meg bátyámnál az egész hadtest
képviselői", hogy előadják a már lényegében Szegedy által elmondottakat. Zámbelly
Lajos emlékirata szerint Görgei hívatta össze a tisztikart, hogy kifejtse előttük né
zeteit. Ugyanezt írja Klapka György emlékiratai második változatában, a „National
krieg in Ungarn und Siebenbürgen"-ben. A szemtanúk tanúságára hivatkozó Klapka
szerint Görgei csak bizalmasait hívta össze. Közülük név szerint is említi Bayer József
alezredest, Görgey Kornél őrnagyot, Görgey István főhadnagyot, Ernst Poelt Ritter
von Poeltenberg alezredest, Szegedy Imre ezredest, Mednyánszky Cézár főlelkészt és
Horváthot. A névsorban azonban két név is szemet szúr. Az egyik Mednyánszky Cézá
ré, akit Görgei aznap fogadott és aznap vett a hadtest állományába. Nem valószínű
tehát, hogy egy ilyen jellegű tanácskozásba azonnal bevonták volna, s ezt maga
Mednyaszky sem említi emlékezéseiben. A másik név Horváthé. Ez lehetne Horváth
52 Görgei Artúr — Csány László. 1849. január 5. OL H. 103. Csány László, kormánybiztos iratai. 14. doboz. Ve
gyes iratok. 68—69. f.
53 Görgei Artúr — Butz Lajos. 1849. január 5. OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 12. doboz. Nem ik
tatott beadványok. 648. f. és Répássy Mihály — Csány László. 1849. január 7. uo. 693—694. f.
54 Danielisz János — Csány László. 1849. január 5. uo. 695—697. f.
55 Görgey István: i. m. I. k. 122. o.
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János őrnagy, ő azonban még december 30-án Mórnál megsebesült, s ekkor már nem
tartózkodott a feldunai hadtestnél. A másik Horváth Pál, a nógrádi önkéntes nem
zetőrzászlóalj parancsnoka volt, s ekkor a Vág-völgyében tartózkodott zászlóaljával
együtt. 56
Görgey István leírása szerint a bátyját felkereső tisztek kifejtették, hogy veszé
lyeztetve látják katonai becsületüket a kormány magatartása és az örökös hátrálás
által. Katonai becsületük egyik alapját az uralkodóházhoz és a magyar alkotmány
hoz való hűségben, másik alapját az önfeláldozó harcban és győzni akarásban jelöl
ték meg. Kikeltek a polgári kormányzatnak a hadműveletekbe való beavatkozása
ellen, és kételyüket fejezték ki a Windisch-Grätzhez küldött békekövetség őszinte
sége felett. Ha ez utóbbi lépés nem őszinte és nem célszerű, akkor ők nem bízhatnak
tovább a kormányzat jellemében, s semmi kedvük egyéni ambíciók eszközévé és
lázadókká válni. Görgei válaszában elmondta egyéni álláspontját, majd javasolta,
hogy a hadsereg tegye közzé „ország-világ előtt a maga politikai hitvallását", s meg
fogalmazta, mit tartana ő célszerűnek kijelenteni. Beszéde végén felhívta a jelen
lévőket, hogy esetleges ellenvéleményüket fejtsék ki. A két Görgey emlékiratai
szerint senki sem szólalt fel a tábornok által elmondottak ellen. Mindenki csak egy
valamit kért: hogy a hadsereg nyilatkozatát írásban ill. nyomtatványban sokszo
rosítsák, „hogy hadd lehessen e nyilatkozvánnyal kezükben minden további izga
tásnak a csapatok közt véget vetni". Ezt aztán Görgei határozatképpen ki is
mondta. 57
Zámbelly Lajos leírása szerint Görgei, miután összehívta őket, kijelentette, „hogy
ezentúl is, mint eddig, teljesen loyalis úton fog haladni, hogy kész a királyért és
hazáért életét és vérét feláldozni, hogy annyi bajtárs kilépése által a király és haza
iránti kötelességünkben ne hagyjuk magunkat megingatni, és bízzunk benne. Aki
ezt azonban nem tehetné, annak a visszavonulásra még mindig nyitva áll az út.
Bízva ügyünk igaz voltában és mást nem óhajtván, mint hogy a király, hatalmi
szavával, békés kiegyenlítést eszközöljön, avagy ellenkező esetben készek a hazáért
utolsó leheletig küzdeni: — maradtunk és fogadtuk Görgeinek, hogy teljesen meg
bízunk Görgeiben s követjük őt". 58
Az eddig idézett két leírás szerint tehát Görgeit a váci nyilatkozat 59 néven ismert
két okmány kiadására a következő tényezők késztették: 1. Az OHB beavatkozása
a hadvezetésbe. 2. Az OHB és az országgyűlés Debrecenbe távozása. 3. Az ország
gyűlés követküldése Windisch-Grätzhez. 4. A cs. kir. fősereg támadása és a főváros
feladása nyomán keletkezett legitimációs „hézag", tehát az, hogy a tisztikar egy
része kezdte elveszíteni a további küzdelem morális alapját és a kettős hűségeskü
(uralkodóház és magyar alkotmány) hálójában vergődött.
Volt azonban még egy, általában kevéssé hangsúlyozott tényező is. A tisztikar
egy része nem igényelt ilyen morális bátorítást, annál inkább valamiféle magyará
zatot arra, hogy miért maradt el a főváros alatti ütközet. Egy ilyenfajta elégedet
lenségre már Görgey István leírása is utal, s két másik forrás is megerősíti. Az egyik
Üchtritz Emil, a 12. Nádor huszárezred főszázadosa január 7-én feleségéhez írott
levele, amelyben elégedetlenkedve említi, hogy Pozsonyt, Győrt és Budát kardcsa56 Görgey István: i. m. I. k. 122. o.; Zámbelly: i. m. 356. o.; Klapka: ÎTationalkrieg... I. k. 134—135. o. Ugyanezt
a variánst ismétli meg: Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848. és 1849-ben. 2. kiad.,
Bp., é. n. I I . k. 206. o. L. még Tragor: i. m. 74—76. o. A két Horváthra 1. Bona: i. m. 174—175. o. Horváth Pál ja
nuár 4-én még Turócszentmártonból küldött jelentést Kossuthnak az elveszett budatiní csatáról. L. Steier Lajos:
Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabad
ságharcról és a tót mozgalomról. Bp., 1924. 661—663. o. (a továbbiakban: Steier: Beniczky).
57 Görgey István: i. m. I. k. 123—124. o. és Görgey Artúr: i. m. I. k. 132—133. és 137. o.
58 Zámbelly: i. m. 356. o.
59 A két okmányt szokás váci kiáltvány néven említeni. Görgei maga napiparancsnak nevezte azt Tragor előtt.
Tragor: i. m. 76. o. Görgei emlékiratainak német változatában az első okmánnyal, a napiparanccsal kapcsolatban az
„Ansprache" (felhívás), a másodikkal kapcsolatban pedig az „Erklärung" (nyilatkozat) szót használja.
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pás nélkül feladták, és sehol sem vívtak csatát vagy harcot.00 Plathy István, a Dél
vidékről felrendelt és Pesten a feldunai hadtesthez csatlakozott 33. honvédzászlóalj
főhadnagya emlékiratában elmondja, hogy a Buda előtti ütközet elmaradása feletti
felháborodásukban „értekezletet tartottunk a tiszttársakkal avégből, hogy Görgeit
kérdjük meg, mi célja van, mit akar velünk, hol lesz a mi kormányunk?" Görgei
e kérdésekre is felelt Plathy szerint, amikor kiadta a váci nyilatkozatot. 61
Ami a két, Görgey István — ill. Zámbelly — Klapka — féle leírás különbségeit
illeti, ti. hogy a tisztikar nyomására vagy Görgei egyéni kezdeményezésére született-e
a váci nyilatkozat, ez esetben alighanem Görgey István leírása a pontosabb, azzal a
hozzáadással, hogy a nyilatkozat közzététele Görgei javaslatára történt, s a tábor
nok számára az ötletet a tisztikar tömeges fellépése adta. Az sem elképzelhetetlen,
hogy január 6-án egy szélesebb körű haditanácson adta elő végleges formában a
nyilatkozatot. Erre mutat az is, hogy Zámbelly ,,már előtte való nap elkészített"
nyilatkozatról beszél.62 Egy olyan feltételezés is elképzelhető, hogy Görgei már
január 4-én Pesten elkészítette a nyilatkozat fogalmazványát, s azt végleges formába
Vácott öntötte s itt írta meg a napiparancsot is.63 A tisztikar Zámbelly által említett
összehívása azonban nem terjedt ki az egész tiszti-, még csak az egész törzstiszti
karra sem, hiszen pl. Kmety György alezredes, dandárparancsnok s dandárának
több tisztje nem vett rajta részt, s ez is arra mutat, hogy csak az említett okok
miatt aggodalmaskodó vagy elégedetlenkedő tisztek jelentek meg rajta. 64
A haditanács vagy tiszti gyűlés és a nyilatkozat meg a hozzá kapcsolódó napiparancs
felolvasása után Görgei kijelentette, hogy „mostantól fogva senkit nem enged ki
lépni, és azokat, akik mindennek ellenére kilépésüket kérelmeznék, hadbírósági
eljárás alá fogja vonni". 65
A továbbiakban lássuk a nyilatkozat és a napiparancs szövegét. E két okmány
ból, véleményem szerint, pontosan kiolvashatók keletkezésük okai és körülményei.
Előrebocsátandó, hogy mindkét okmány szövege magyar és német nyelvű változat
ban is fennmaradt. Bár a két szöveg végkicsengése ugyanaz, olyan megfogalmazásbeli különbségeket találhatunk bennük, amelyek kimutatása a szöveg értelmezése
szempontjából szintén tanulságos lehet.66
• A két okmány szövege három fő kérdéskör köré csoportosul: 1. A dunántúli had
járat. 2. A december 30-tól január 4-ig történtek. 3. A további teendők. Görgeinek
ezek megfogalmazásakor két dolgot kellett szem előtt tartania: 1. A sereg harci
kedvének fenntartása érdekében be kellett bizonyítania, hogy a hadsereget ért ku60 Üchtritz Emil — Amadé Dominika. 1849. január 7. Közli: V. Waldapfel Eszter : A forradalom és szabadságharc
levelestára. Bp. 1952. I I . k. 427—429. o.
61 Adatok Plathy István volt honvédőrnagy naplójából. I n : Vahot Imre —• Gánóczy Flóris: Honvédek könyve.
I I I . k. Pest, 1862. 89—90. o. (a továbbiakban: Plathy)
62 Zámbelly: i. m. 356. o.
.63 A nyilatkozat datálásának problémáira 1. Trágár: i. m. 80—81. o. A napiparancs német nyelvű példányán január
5-i dátum olvasható. L. facsimilében uo. A napiparancs magyar nyelvű példányán ugyanez a dátum olvasható. OL R.
2Ô6t Klapka György iratai. 1. cs. 3. tét. 1849. januári fasc. 1—2. f.
64 Pongrácz: i. m. I. k. 42—43. f.
65 L. erre Gáspár András tábornok haditörvényszéki vallomását Aradon 1849. szeptember 25-én. Közli: Katona
Tamás szerk. : Az aradi vértanuk. 1. kiadás, Bp., 1979. I I . k. 171—172. o.
66 A nyilatkozat német nyelvű kőnyomatos példánya: OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 42. cs. b /45. fasc.
36—#7. f. A német szöveget közli: Georg Klapka: Memoiren April bis Oktober 1849. Leipzig, 1850. 2. kiad.; uo. 1861.
146—153. o.; uő. Nationalkrieg... I. k. 136—142. o.; Görgei Arthur: Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahrea
1848 und 1849. Leipzig, 1852. I. k. 149—152. o.; Bartholomäus Szemére: Graf Ludwig Batthyány, Arthur Görgei,
Ludwig Kossuth. Hamburg, 1853. 2. k. 19—28. o. ; Pap Ľénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harezanak
történetéhez. Pest, 1869. I I . k. 296—299. o. Magyar fordítása többek között: Horváth Mihály: i. m. I I . k. 206—210.
o.; Görgey István: i. m. I. k. 124—127. o.; Gelich: i. m. I I . k. 170—175. o.; Tragor: i. m. 75—80. o.; Görgey Artúr:
i. m. I. k. 133—137. o.; Berkó István (szerk.): A feldunai hadtest visszavonulásának és az 1849. évi tavaszi hadjárat Bak története. Bp., 1925. 21—22. és 24—25. o.,- Breit József: Magyarország 1848—49. évi függetlenségi harcának
katonai története. 2. kiad. Bp-, 1929.1. k. 217—221. o. ; s legutóbb Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharc
ban. Bp., 1984.103—105. és 108—111. o. Csak a nyilatkozat fordítását közli: Deák Imre: 1848. A szabadságharc törtéHCte levelekben. Bp. 1942. 290—292. o. — A magyar szöveg eredeti példánya csak a napiparancsbői maradt fenn.
Lí. á 63. jegyzetet. Egy ezzel megegyező szövegű másolat: Görgey István vegyes feljegyzései. OSZK Kézirattára. Anal.
3845. 69—71. f., amelyen Görgey István saját kezűleg húzott át bizonyos kifejezéseket és helyettesítette azokat má
sokkal. A nyomtatásban megjelent szövegek közül ezzel egyedül a Zámbelly által közölt egyezik meg, i. m. 356—360.
o.-Ez a szöveg került bele Görgei Artúr emlékiratainak új, Katona Tamás által fordított és sajtó alá rendezett kiadá
sába is. A továbbiakban erre a szövegre hivatkozom.
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darcokért nem a hadsereg, még csak nem is az ellenséges túlerő a felelős, hanem a
politikai vezetés. 2. Mindezt úgy kellett megfogalmaznia, hogy az egyrészt a tiszti
karnak az OHB-val elégedetlen részét kielégítse, tehát megadja számára az oppo
zíció látszatát; de ne jelentsen tényleges szakítást az OHB és a hadsereg között,
s a politikai elvekben ne ellenkezzen az OHB politikai elveivel.
Mindkét okmányból kitűnik, hogy kiadásukat elsősorban a tisztikarban lezajlott
morális válság ill. az ennek továbbgyűrűzésétől való félelem indokolta. A napipa
rancs első mondata szerint az ellenség által kivívott előnyök „— lehangoló befolyá
suknál fogva — többekben azon nemes öntudatot is megrendítek, mely bennünket,
legigazságosabb ügyünk védelmére összegyűjtött". Görgei kijelenti, „meg fogom
állni e helyet, valamíg a nemzet és a sereg bizalmát bírandom — habár el is tánto
rodnának seregünk legjobbjai67 s megtagadnák karukat az igaz ügytől". S végül
a napiparancs befejező részében azzal indokolja a nyilatkozat kiadását, hogy a had
sereg „a sorsok legnyomorultabbikától, a teljes benső felbomlástól megóvassék".
A dunántúli hadjárat leírása a két említett „követelmény" szempontjából mestermű. A napiparancsban Görgei úgy hibáztatja magát, hogy közben az OHB nya
kába varrja a hadsereg rendezésének hiányosságait, a Dunántúl feladását és a
Buda előtti ütközet elmaradását, s ugyanezt teszi a nyilatkozatban is. A nyilat
kozat szerint a hadsereg minden tőle telhetőt megtett a Dunántúl megvédéséért,
abban a reményben, „hogy a honv. bizottmány legalább egyet lelkiismeretesen kikerülend, t. i. a hadsereget kétes értelmű helyzetbe hozni nem fogja".
Az utolsó egy hét eseményeinek és a hadtest teendőinek leírásában egy rejtett,
egymásra rímelő szerkezetet fedezhetünk fel. A nyilatkozat szerint ahelyett, hogy
az OHB igazolta volna határozott hangú rendeletei és szózatai alapján az e r é l y e
ségébe vetett hitet, a következő hírek érkeztek január l-jén a promontori főhadi
szállásra: „1-ör. A honv. bizottmány a fővárost elhagyta.
2-or. Ugyanannak rendelete, miszerint a Buda előtti úgynevezett első vonalban
a tétényi, biai stb. vonalon eldöntő csatát vívjunk, de anélkül, hogy a hadsereget
feláldozzuk, vagy pedig a fővárost az ágyúzásnak kitegyük, cl Z cl Z ct hadseregnek, a
csata netáni bal kimenetele után, a Duna bal partjára kellett volna menekülnie,
dacára az egyetlen biztos átmenetnek és az üldöző ellenségnek; menekülnie anél
kül, hogy a fővárost védelmezze.
,,
3-or. Megérkezett azon utasítás, miszerint az ellenséges hadsereg fővezéréhez egy
küldöttség átbocsáttassék."
;
A nyilatkozat pontjai pedig így szólnak :
„1-ször. A feldunai hadsereg letett esküjéhez hű marad s Magyarországnak V. Fer
dinánd király által szentesített alkotmány érdekében, minden külső ellenséggel ha
tározottan szembe száll.
2-szor. Nem kisebb határozottsággal azonban fel fog lépni mindazok ellen, kik az
ország belsejében az alkotmányos királyságot idő előtti köztársasági izgatásokkal68
felforgatni megkísértenék.
!
3-szor. Az alkotmányos királyság fogalmából — melyért a feldunai hadsereg
utolsó emberig harcolni kész — önként következik, miszerint a hadsereg csak azon
parancsoknak fog engedelmeskedni69, melyeket hozzá a felelős magyar hadügy67 A német szöveg itt nem elég egyértelmű: „...sollten auch die Besten unter uns wankend und ihren Arm. der
gerechten Sache entziehen."
68 A német szövegben: „durch unzeitige republikanische 'Umtriebe". A X I X . századi magyar fordításokban talál
ható „idétlen" és „éretlen" kifejezések ennek korabeli megfelelői, és nem jelenkori értelmükben veendők.
69 A német szöveg ezen esetben egy megszorítást tartalmaz: ,,. ..dass es einzig und allein jenen Befehlen folge u
dürfe und wolle, welche ihm von verantwortlichen königlich ungarischen Kriegsminister oder dessen durch ihn selbst
ernannten Stellvertreter (gegenwärtig General Vetter) in gesetzlicher Form zukommen". Márki Sándor ezzel kap
csolatban vetette fel a kérdést: „Mi történik, ha mind a kettő lemond? Kinek engedelmeskedik akkor? Amennyiben
azonban Mészáros és Vetter mint hadügyminiszterek a honvédelmi bizottság nevében rendelkeztek, nekik engedel
meskedni mégiscsak annyi volt, mint a honvédelmi bizottságnak engedelmeskedni". Az 1848—49-ik évi szabadságharcz története. I n : Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története. X. k. Bp., 1898. 203. o.
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miniszter, vagy helyettese70 (jelenleg Vetter tábornok) törvényes alakban bocsát ki.
4-szer. A feldunai hadsereg szem előtt tartva Magyarhon alkotmányára letett
esküjét s a katonai becsületet: tökéletesen tudja, mit akar és mit kell tennie; — ki
nyilatkoztatja miképp az ellenséggeli bármily alkudozásnak eredményét csak úgy
fogja elismerni, ha ezen alkudozás egyrészt Magyarország azon alkotmányform áját,
melyre a hadsereg megesküdött, másrészt pedig magának a hadseregnek katonai
becsületét biztosítandja".
Ha e pontokat megvizsgáljuk, a következőkre figyelhetünk fel: Az 1. pont az
OHB-nak a főváros előtti ütközet vívására vonatkozó rendeletére utal: A hadsereg
hajlandó és akar is verekedni a es. kir. hadsereg ellen, de, s itt lép be a 3. pont, csak
ha a polgári kormányzat nem avatkozik bele a hadműveletek irányításába, s h a ezt
az irányítást hozzáértő kezek végzik. A 4. pont nyilvánvalóan az országgyűlés kö
vetküldésére vonatkozott, amelynek eredménytelenségéről ekkor még sem Görgei,
sem a hadtest tisztikara nem tudhatott; a hadsereg tehát kimondta,hogy nem haj
landó belemenni sem a 48-as alkotmány megcsonkításába, sem abba, hogy az eset
leges békekötés ára a hadsereg katonai becsülete, tehát a volt cs. kir. tisztek felál
dozása legyen .Egyikük sem félt különösebben a haláltól a h arcmezőn, de semmi
kedvük nem volt az osztrák hadbírósághoz. A 2., a „köztársasági izgatásokra" vo
natkozó pont a nyilatkozat egyik legproblematikusabb része. Nyilvános köztár
sasági izgatás ugyanis már 1848 márciusa óta folyt Magyarországon, s érthetetlen,
hogy a hadsereg tisztikarának egy része miért éppen most emelt volna ellene szót.
Valószínűleg itt egy fogalmi „csúsztatásról" van szó, amely azóta is kísért. A tiszti
kai többsége monarchista volt, s a monarchiát azonosította a dinasztiával. 1848
októberétől viszont az a paradox helyzet állt elő, hogy a dinasztia támadta meg a
királyságot, s megfordítva, a nemzet monarchikus alapon viselt háborút a trónján
ülő dinasztia ellen. A december 2-i trónváltozás annyiban változtatott ezen a hely
zeten, hogy egyértelműbbé tette a kialakult frontokat: A dinasztiát a Magyaror
szág elleni harcban már nem az a személy képviselte, aki az ország trónján ült.
Az 1849 január elejére kialakult helyzetben, amikor a feldunai hadtest tisztikarának
egy része elveszítette az OHB-ba vetett bizalmát, e csoport gondolkodásáb an a
hangsúlyok arra kerültek, hogy az OHB az, amely a háborút a dinasztia ellen vi
seli. Mivel a dinasztia és a monarchizmus könnyebben összekapcsolható fogalmi
párok, mint a monarchizmus és egy ideiglenes kormány, az OHB kényszerű dinasztiaellenessége egyben monarchiaellenessséggé is vált e sokat tapasztalt, de politi
kailag nem különösebben iskolázott hadfiak szemében. Végül még az az értelmezés
is elképzelhető, hogy a tisztikar e része attól félt, az OHB-t Debrecenbe már csak
az országgyűlés radikális elemei fogják követni, s hogy ezekre támaszkodva vagy
ezek nyomására az OHB szakít mind a dinasztikus,mind a monarchikus legitim ációval. Egy ilyen lépés viszont kihúzta volna a volt cs. kir. tisztek alól az eddig meg
lévő morális alapot, s ez ellen kívántak tiltakozni ily módon.71
A napiparancs és a nyilatkozat politikai hitvallását illetően érdemes még meg
vizsgálni a következő kérdéseket: 1. Felmondta-e Görgei a nyilatkozatban az en
gedelmességet az OHB-nak? 2. Különöbözött-e a két okmány politikai része a had70 A megszorítás a német szövegben itt a legszigorúbb: „... durch ihn selbst ernannten Stellvertreter".
71 Görgey István: i. m. I. k. 132—134. o. és Görgey Artúr: i. m. I. k. 129—132. o. Spira György szerint a nyilatkozat
2. pontja azok ellen lépett fel, akik nem akarják elismerni Ferenc Józsefet. Spira György: A magyar forradalom tör
ténete 1848—49-ben. Bp. ,1959.404. o. és ugyanezt ismétli meg : Polgári forradalom (1848—1849). In : Kovács Endre —
Katus László (szerk.): Magyarország története. 1848—1890. Bp., 1979. I. k. 328. o. Ennek ellene mond, hogy Görgei
soha nem említette a Ferenc Józseffel való kibékülést, legfeljebb — Kossuth és saját későbbi megnyilatkozásai szerint
— az V. Ferdinánd jelentette jogfolytonosság visszaállítása mellett emelt szót Tiszafüreden, az olmützi alkotmány
hírének megérkeztekor,ill. Gödöllőn, amikor Kossuth felvetette a detronizáció gondolatát. L. erre: Kossuth Lajos:
Irataim az emigráezióból. Bp., 1881. I I . k. 276. o.; Kossuth Lajos iratai. S. a. r. Helfy Ignác. Bp., 1895. V. k. 166. o.;
Steier Lajos: Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei. Bp., é. n. 190. o. (a továbbiakban: Steier II.) és
Görgey Artúr: i. m. I I . k. 10. o. Még 1849 júliusában is azt üzente szóban Paszkevics tábornagynak, az orosz inter
venciós sereg főparancsnokának, „hogy Magyarország legszorongatóbb állásában inkább orosz fejedelmet fogadna
el, mint osztrákot..." Idézi: Steier Lajos: Haynau és Paskievics. Bp., é. n. I I . k. 108. o.
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test eddigi politikai jellegű megnyilatkozásaitól? 3. Különbözött-e a nyilatkozat
politikai része az OHB állásfoglalásától? 4. Hogyan foglalt állást a nyilatkozat a
dinasztia és a monarchia kérdésében ? 5. Felkínálkozott-e a nyilatkozatban a hadtest
az alkura?
Az első kérdésre a két okmány szövege alapján nemmel kell felelnünk. A napi
parancs utolsó mondata szerint a tábornok, bár bizalma megrendült az OHB-ban,
nem vonja kétségbe annak lojalitását, s csupán a hadtest felbomlását megakadá
lyozandó adja ki a nyilatkozatot. A nyilatkozat 3. pontja szerint pedig csak a had
ügyminisztertől vagy annak helyettesétől érkező parancsokat hajlandó követni,
de azokat hajlandó. S éppen a OHB-ről mondta a napiparancsban, hogy az „ország
által választott s V. Ferdinánd által megerősített hadügyminiszter Mészáros Lázár,
tábornok úr által legfelsőbb hatalomnak elösmertetett s még folyvást elösmertetik
akként pedig, hogy nevezett hadügyminiszter úr hazánk irányában támadólag álló
gr. Schlik ellen a tiszai tábor vezényletét a honvédelmi bizottmány parancsából
átvette s felügyelete alatt jelenleg is viseli". Eszerint tehát az engedelmesség fel
mondásáról szó sincs, legfeljebb egyfajta feltételes engedelmességről beszélhetünk.73
1849. január 5-ig Görgei a feldunai hadtest nevében két nyilatkozatot bocsátott
ki. Az elsőt 1848. november 26-án, s ebben V. Ferdinánd november 6-án és 7-én
kibocsátott kiáltványaira, ill. Windisch-Grätz november 12-én a honvédseregben
szolgáló es. kir. katonatisztekhez és november 13-án Magyarország és Erdély la
kosaihoz intézett felhívásaira válaszolt. A második, december 10-én kibocsátott nyi
latkozat a december 2-i trónváltozásra reagált.73 A november 26-i kiáltvány hatá
rozottan tiltakozott az ellen, „mintha minden eddig kelt kormányi intézkedések
egyes magánszemélyek tettei, az egész nemzet pedig, és vele mi, ily egyes pártütők
elámított vak eszközei volnánk..." A váci nyilatkozat szintén tiltakozik „minden
oly ráfogás ellen, mintha" a feldunai hadtest „valaha bármely magyarországi párt
magánérdekeinek szolgált volna, és minden ilyféle koholmányt aljas rágalomnak
bélyegez".
A november 26-i kiáltvány szerint a hadtest kinyilatkoztatja, „hogy ármány és
árulás nem a magyar nemzet által, mely királya iránti loyalitásában szomorodva
bár, de híven máig megmaradt, hanem a magyar nemzet ellen koholtatnak!" Mivel
a király és a nemzet között „minden törvényes érintkezés a reakció ármányai által
lehetetlenné tétetett", a hadsereg kijelenti: „...mi a nemzet képviselőiben ismerjük
fel az on hatalmat, mely törvényesen egyedül intézkedhetik az alkotmányos Magyar
ország ügyei felett; hogy e hatalom kifolyását, a honvédelmi bizottmányt tökélete
sen jogszerű kormányunknak tekintjük; ennek rendeléseiben az összes nemzetnek
az alkotmányos többségben nyilatkozó akaratát hisszük manifesztálva, és valamint
e meggyőződésünkben eddig minden parancsait híven teljesítettük; úgy ezentúl is
sem biztatás, sem fenyegetés által meg nem ingatva, rendeléseit kötelességünk sze
rint teljesíteni szentül fogadjuk". A december 10-i nyilatkozat szerint a hadsereg
„senkit sem fog följogosítottnak elismerni, kinek felsőségét az ország és alkotmány el
nem ismeri; hogy az ország ügyeibe bárki által megkísértendő minden beavatkozást
bitorlásnak fog tekinteni; hogy az országot, az országgyűlés törvényes tekintélyét
és az általa felállított kormányt az ország és alkotmány iránti hűség zászlója alatt
minden idegen bitorlás, minden hatalom és megtámadás ellen utolsó csepp véréig
védeni el van határozva." A külső ellenség elleni harcban tehát Görgei január 5-én
72 Az engedelmesség felmondásának ellene szól a Csányhoz intézett levél szövege is.
73 A november 26-i és december 10-i nyilatkozatokat közli: Pap i. m. II. k. 220—221. és264—265. o. és Gelieh:
i. m. I. k. 425—427. o. és. II. k. 20—22. o. Csak a november 26-i nyilatkozatot közli : Horváth : i. m. II. k. 134—136. o.
V. Ferdinánd november 6—7-i kiáltványait és Windisch-Grätz november 12—13. felhívásait közli: Pap: i. m. II. k.
203—206. o-, 209—211. o. ill. 218—219. o.; Gelich: i. m. II. k. 406—411. o. é. 422—425. o. A november 26-i kiált
ványt Kossuth december 2-án levélben köszönte meg Görgeinek. KLÖM X I I I . 623. o. A december 10-i nyilatkozat
kiadását ő maga indítványozta, és egy szövegtervezetet is küldött hozzá. Uo. 649—651. o.
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ugyanúgy nyilatkozik, mint november 26-án és december 10-én, mint ezt a nyilat
kozat első pontjából is kitűnik. Az alárendeltségi viszonyokat illetően azonban, az
említett okok miatt, nem közvetlenül az OHB-nak, hanem a hadügyminisztériumnak
fogad engedelmességet. Az országgyűlést, amelyet a november 26-i és december 10-i
kiáltványokban a törvényesség fő forrásaként említ, ezúttal mellőzi. Helyette egy
sokkal általánosabb hivatkozási alapot keres: az 1848 áprilisi alkotmányt. Már a
november 26-i kiáltvány kijelentette, „hogy Magyarország királyi esküvel szen
tesített alkotmánya védelmét igaz ügynek tartjuk, és ezen meggyőződésünkben azt
minden megtámadás ellen öntudattal védjük!" A váci napiparancsban Görgei ki
jelenti: „Én Magyarhon ügyét igazságos ügynek tartom s azért a vezérséget, mellyel
megkínáltattam el is vállaltam". A nyilatkozat első pontja szerint pedig a hadtest
az alkotmány védelmében „minden külső ellenséggel határozottan szembe száll".
A politikai célok tehát összességükben változatlanok maradtak, csupán az alárendelt
ségi viszonyok tekintetében találunk eltéréseket a három megnyilatkozás között.
Görgei nem lehetett biztos abban, hogy az országgyűlés összeül-e még valaha egy
általán, s hogy az OHB képes lesz-e folytatni az önvédelmi harc szervezését. Ezért
volt szüksége az 1848 áprilisi alkotmányra, mint hivatkozási alapra, mint a had
test további működésének „jogforrására".
A 3. kérdésre egyértelműen nem a felelet. Elég ehhez megnéznünk Kossuth ja
nuár 13-án az országgyűlés nyílt ülésén mondott beszédét. Az ülésben egy megfogalmazásbeli különbségen folyt a vita. A békepárt és Nyáry Pál azt javasolták, az
országgyűlés mondja ki, hogy Magyarország az 1848-as alkotmányért harcol,, és
semmi többért. Kossuth javaslatának lényege az volt, az országgyűlés jelentse ki:
Magyarország az 1848-as alkotmány alapján küzd, de ez nem jelenti azt, hogy az
események más fordulata esetén is beéri csak ennyivel. Beszédének befejező részében
Kossuth a következőket mondta :
„De annyit kell mondani véleményem szerint, melyből kitűnjék, hogy Magyar
ország sem megtámadni, sem új jogokat szerezni nem akart, hanem kényszerítve
van a törvényesség ösvényén a hazának oltalmára. És ennyi kétségtelenül benne
értetik, többet nem szeretnék mondani. Én akként voltam alázatosan bátor indít
ványomat tenni, hogy mondjuk ki azt: Magyarország a királyi esküvel szentesített
törvénynek alapján áll: ezen a téren megtámadtatott; ezen a téren kiirtó harc folytattatik ellene, Magyarország kényszerülve van a maga védelmére, és mikor magát
védelmezi, akkor azt mondja: legyetek méltányosak, igazságosak, ne bántsatok
minket, hanem egyeztessük ki a dolgot; és nekünk erre azt felelik »nem«, hanem ki
irtjuk az országot. Ha tehát a mi békés, a mi törvényes ajánlatunkra kiirtással fe
lelnek, arra mi nem felelhetünk mást, mint hogy : kénytelenek vagyunk magunkat
védeni. Én tovább nem mennék. Benne van a törvényes, a kényszerített védelem
és hogy mi semmi líj jogokért nem harcolunk. (...) Hát váljon mi az indítvány, mél
tóztassék kimagyarázni; ha mi kijelentjük, hogy az 1848-ik törvények alapján ké
szek leszünk békét kötni, ha ez az indítvány, akkor mondjunk ki annyit, hogy az
1848-i törvény által szentesített önvédelem terén állunk, de ne mondjuk azt, hogy
minden körülményekben bé fogjuk evvel érni, mert akkor egyenetlen harcot vívunk
az ellenséggel. (...) Én kimondhatatlan szeretném Magyarország önállóságát biz
tosítva látni, és ha azt mondanák: sok adósságaink vannak, segítsetek egy kicsit,
én bizony számítást tennék, mert a háború sok pénzbe, sok vérbe kerül; ha vagy azt
mondaná Ausztria: mi fogunk benneteket védeni fegyveres erővel, valahányszor
Magyarország megtámadtatik pártütők által, de kötelezzétek ti is magatokat, hogy
ti is adtok segítséget, amennyi szükséges lesz, szinte számítást tennék. Ez úgy go ndolom, nincs benne a 48-iki törvényben, hanem a béke okáért kalkulust tehetné nk ;
de azt nem mondanám ki, hogy nem fogunk többet kívánni semmi esetben, mint az
1848-diki törvény. Ha nem ez volt az indítvány, akkor nincs ellene szóm, de ha az
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volt, hogy bármiként forduljanak is a körülmények, a 48-iki törvények alapján
mindég mindent elegendőnek fogunk találni, akkor nem helyeselhetem."74
Az idézett szövegben egyértelműen benne foglaltatik az 1848-as törvényekért való
harc (a nyilatkozat 1. pontja); a „törvényesség ösvényén" folytatott harc „a haza
oltal mára" (a nyilatkozat 2. pontja) ; a 48-as törvények, mint minimális tárgyalási
alap biztosítása (a nyilatkozat 4. pontja). Hozzáteendő persze, hogy Kossuth e sza
vakat már az országgyűlési békeküldöttség kudarca után, tehát minden politikai
kötelezettség nélkül mondta. 75
A két okmányban a monarchia és a dinasztia kapcsán elmondottakat megint
csak igazi mesterműnek lehet tekinteni. Görgei a két okmányban egyszerűen mellőzi
a dinasztiát, és a hangsúlyt az alkotmányos monarchiára, Magyarhon igazságos
ügyére helyezi. A napiparancsban szó van az ,,V. Ferdinánd által megerősített felelős
magyar hadügyminiszterről", „Magyarországnak V. Ferdinánd király által szen
tesített alkotmányáról", az alkotmányos királyságról, ill. arról, hogy a tisztikar
„engedelmeskedvén Magyarország alkotmányos királya akaratának, Magyarország
alko tmányára megesküdött". A napiparancs ugyan a magyar királyi feldunai had
sere ghez szól, de ezt a magyar királyi feldunai hadsereget később mint „Magyar
ország alkotmányos szabadságának védelmezőit" említi. Ily módon a hadtest tiszti
karát e nyilatkozat elfogadása egyértelműen Magyarország ügyéhez kötötte, s enynyiben is az önvédelmi harc érdekeit szolgálta.
Az alkudozásra való felajánlkozás kérdésében a történetírók többsége a 4. pontot
hozza fel érvként. E pont azonban egyértelműen az országgyűlés követküldésére
vonatkozott, s így felajánlkozást nehéz belőle kiolvasni. Más kérdés viszont az, hogy
miké nt a polgári kormányzatban is felmerült az az elképzelés, hogy a feldunai had
test talán fel fog bomlani, úgy Görgei is számolhatott a lehetőséggel, hogy az OHB
és az országgyűlés nem tudja magát tartani Debrecenben sem, s akkor, de csak
akkor, ő, mint a legerősebb magyar hadtest vezére még mindig partner lehet, ha
Windisch-Grätz netán tárgyalni akarna. Nem egyéni elképzelésről van szó, hiszen
a, politikai vezetés feloszlásának lehetősége pl. Perczel Mór tábornokban is fel
merült, s tisztikarának egy része foglalkozott is a republikánus tábornok diktátorrá
val ó kikiáltásának gondolatával.76
Még egy kérdéssel érdemes itt foglalkoznunk; A váci nyilatkozat és WindischGrätz decemberi kiáltványainak viszonyával. Windisch-Grätz december 13-án je
lentette be, hogy egy „hű és vitéz hadsereg élén" átlépi Magyarország határait, hogy
„az anarchikus izgatások által megbuktatott uralkodást, a törvényeket, a meg-

74 KLÖM XIV. 118. o. Kossuth és Görgei közötti ellentétet vél felfedezni a szövegben: Varga János: A Görgeykérdéshez. Valóság, 1960. 3. sz. 102—103. o. és A Görgey-kérdés vitája. I n : Hanák Péter (szerk.): A Dunánál. Bp.
1982. 208. o. Véleménye szerint Görgei azzal, hogy a váci nyilatkozatban a republikánus törekvések ellen emel szót»
„hitet tesz 1848 továbbfejlesztése ellen is", s Kossuth éppen az ellenkezőt mondja, amikor azt indítványozza, hogy az
országgyűlés jelentse ki, 1848 alapján harcol. Véleményem szerint az ellentét mondvacsinált, mert 1848 továbbfej
lesztésére az államforma megváltoztatása nélkül is rengeteg lehetőség volt még.
75 Kossuth később sem zárkózott el az alkudozás elől, 1. erre február 12-i beszédét. KLÖM XIV. 409. o.
76 Görgei ilyetén helyzetmegítélésére 1. : Herczegh Géza: Görgei. TörténelmiSzemle, 1981. 3. sz.415—416. o.és Katona
Tamás bevezető tanulmánya Görgei emlékiratainak új kiadásához. Ezúton mondok köszönetet a szerzőnek, hogy
munkáját kéziratban használhattam. Hogy a polgári kormányzat számított a feldunai hadtest esetleges felbomlá
sára, azt bizonyítja Kossuth január 10-i levele Görgeihez: „...méltóztassék a legszorosb fegyelmet kérlelhetetlenül
feltartani, különben attól tartok, hogy serege ütközet nélkül fog szétfoszlani — még január 7-én is tele volt a váci út
traineurökkel." KLÖM XIV. 83. o.; Hasonló szellemben írt Csány január 11-én Perczelnek: „Miután a java tiszt tőle
{Görgeitől — H. B,.] elment, lehet, hogy lesz pártja, de nem gondolom, hogy serege valami enunciált lelkesedéssel
ragaszkodjon hozzá — inkább hiszem azt, hogy seregének nagyobb része feloszlik — de egy része hozzánk csatlakozand
— hol van most?—én nem tudom" OL H. 103. Csány László iratai. 13. dob. Nem iktatott fogalmazatok. 315—316. f.
— Perczel helyzetmegítélését jól mutatja január 1-jei levele Kossuthhoz: „Budapest feladása az ország elvesztése.
Senki sem fog többé engedelmeskedni az onnét eltávozottaknak". KLÖM XIV. 15—16. o. Január 9-én vagy 10-én
egy goromba hangú jelentést küldött az OHB-nak, amelyben élesen kikelt az OHB és az országgyűlés ellen. Csány
így írt Perczelnek válaszlevelében január 11-én : „Becsüljük meg az országgyűlést becsüljük meg a hv. bizottmányt
— ezek sokat vesztettek Budapest elhagyásával — de mégis egyetlen hatalom a hazában, ne rontsd le tekintélyét,
főleg néked kell azt támogatni". OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 13. doboz. Nem iktatott fogalmaza
tok. 315—316. f. Perczel diktátorságának tervére 1. Matolay: i. m. 49. o. A kérdéskörre 1. mégtőlem: Kossuth és Perczel
nézeteltérése 1846 januárjában. HK. 1986. 2. sz.
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semmisült személy- és vagyonbiztonságot" helyreállítsa.77 December 14-én pedig
„Magyarország és Erdély földmívelő népéhez" intézett proklamációjában megerő
sítette november 7-i manifesztumának azon kitételét, ,,hogy a robot és dézsmai
megszüntetéséről 1848. ápril havában alkotott és őfelsége által szentesített törvé
nyek fenn fognak tartani". 78 December 29-i hirdetményében pedig, miután törvé
nyen kívülinek mondta Kossuthot és társait, kijelentette: „Azok, kik ennek dacára
a pártütő kormánytól akármi csekély parancsot elfogadni vagy annak engedelmes
kedni merészelnének, rögtönítélő bíróság útján tüstént kivégeztetnek".79 A váci
nyilatkozat ezekre a kijelentésekre is egyértelműen felelt. Magyarhon ügyét igaz
ságos ügynek mondotta, kimondta az 1848-as törvények egészéhez való ragasz
kodást, a „pártütő kormány" egyik szervének való közvetlen engedelmességet, s
végül az áprilisi törvények védelmében való harcot „minden külső ellenséggel".
Egyetlen kérdésben nem állt ki határozottan: nem utasította vissza Windisch-Grätznek az OHB-ra szórt vádjait. Ez azonban a már említett okok miatt történt.
Szükség volt-e a váci nyilatkozatra, s valóban véget vetett-e a tisztikar bomlásá
nak ? E kérdésekre már nem olyan egyértelmű a válasz. A tisztikar egy részét, mint
már említettük, nem érintette a morális válság, s őket be sem vonták a nyilatkozat
kibocsátásába. E tisztek sajnálták, „hogy a proklamáció nem volt rövidebb, és
szükségtelen nézeteket fejteget".80 De kibocsátását ők sem ellenezték. Zámbelly
Lajos szerint a nyilatkozat „teljesen kifejezést adott nézeteinknek", „kik egyet nem
értettek, a tömegben eltűntek s el kellett hallgatniuk ; mi mindig loyalis úton akar
tunk maradni, és minden köztársasági színezetű véleményt elnyomtunk". 81 Plathy
István szintén a nyilatkozat megnyugtató hatásáról ír.82 A főtiszti karból Pálkövy
Antalnak, a zempléni önkéntes zászlóalj századosának véleményét ismerjük : Görgei
„egy ügyes felszólításban felrázá a katona jellemét, s tűzre gerjeszté a harcszomjast,
kipótolván előbb a tisztek hiányát tiszta érdemesekből".83 A legénységből csupán
három véleményt ismerünk, de egyik sem egykorú. Trsko János tüzér emlékiratai
szerint „Vácott Görgey Artúr híres proklamációjában az altisztek részt nem vehettek,
s csak később, a bányavárosokban szereztünk róla tudomást, különösen Dessewffy
Dénes százados és Szentpétery Tamás főhadnagy révén, kik a Nádor-huszároknál
szolgáltak, s rendes ágyúfedezetünket képezték, úgyszintén Üchtritz Emil báró
őrnagy, később ezredes közlése alapján, ki, midőn Sréter alezredes Szélaknánál harc
képtelenné lett, a hadjárat végéig dandárnokunk maradt". 84 Hatala Péter, aki
Gáspár dandárában a 3. számú hatfontos ütegnél szolgált, azt írja, hogy nem helye
selték a váci nyilatkozatot, „jobbnak tartottuk a november 26-án Csány és Görgei
aláírásával kiadott hadsereg nyilatkozatot". 85 Végül Egressy Ákos, a 33. honvéd
zászlóalj tagja emlékirata szerint Görgei váci nyilatkozata mindannyiukat fel
háborította, „mert abból nemcsak Görgei önkényeskedését, diktátori feltolakodá
sát, s a kormánytól való elpártolási szándékát ismertük meg, hanem az okokat,

77 Közli: Qelich: i. m. I I . k. 98—99. o.
78 Közli: Gelich: i. m. I I . k. 99—100. o.
79 Közli: Gelich: i. m. I I . k. 137—138. o.
80 Pongrácz: i. m. I. k. 42—43. f.
81 Zámbelly :i. m. 360. o.
82 Plathy: i. m. 90. o.
83 Pálkövy Antal: Görgey táborozása. OL R. 32. Az 1848—49-i forradalomra, szabadságharcra és emigrációra
vonatkozó nyomtatványok. 27. cs. 64. pallium.
84 Szlauka: i. m. 18. o.
85 Hatala Péter: ötven év előtt. 1848-iki márczius 15-től Világosig. Bp., é. n. 25. o. és 41. o. Emlékezésének egy
más változatát közli Tragor: i. m. 371—372. o.
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melyek őt visszatartották attól, hogy a főváros védelmére Windisch-Grätzcel meg
verekedjék".86
Görgei szerint „a régi katonák újra bízni kezdtek bennem és az ügyben, melyet
képviseltem, — és megszűntek ingadozni".87 Görgey István szerint „az orvosság
hatott; nyomban reá megszűnt a baj. Utána tudtomra csak egyetlen előkelő tiszt
— mezőszegedi Szegedy Imre vett még búcsút bátyámhoz írt levélben. (Hihetőleg
a dolognak nem ezt a fejlődését várta volt)." 88 A Vácott a hadtest vezérkari főnö
kévé kinevezett Zsedényi Gyula ugyan nem vonult be a hadsereghez, de az ő esete
sem ellenérv, mivel a nyilatkozat kibocsátása idején betegszabadságon volt; még
akkor sem ellenérv, ha később Windisch-Grätz főhadiszállásán jelentkezett Görgeié
helyett.89
A hadtest törzstiszti karának bomlása gyakorlatilag megszűnt, nem úgy a főtiszti
karé. Január 8-án Nagyorosziban állítólag 48 főtiszt hagyta el a sereget, volt es. kir.
és honvédtisztek vegyesen, s közülük néhányan jelentkeztek a es. kir. hatóságok
nál.90 Vácról többen betegszabadságra is távoztak. így pld. Görgei rendeletére Hor
váth János, a 45. honvédzászlóalj századosa, Inczédy László, a 14. honvédzászlóalj
parancsnoka, és Sebő Alajos, a 13. huszárezred őrnagya. 91
A nyilatkozat célja a törzstiszti kar megtartása volt, s ez sikerült is. De szükség
volt-e ehhez a nyilatkozatra ? E kérdésre sem lehet egyértelmű igennel, vagy nem
mel felelni. A nyilatkozat kibocsátásában részesek szerint igen. Nem valószínű,
hogy a nyilatkozat korábbi kibocsátása visszatartotta volna a Pesten kilépni akaró
tiszteket, de a többiek, az önvédelmi harc ügyét vállaló, de az OHB iránt ellenérzés
sel viseltető tisztek bizalmának és elhatározásának megerősítését jól szolgálta.

86 Egressy Ákos: Emlékeim az 1848—49-dik évi szabadságharcz idejéből. Bp., 1893. 79. o. Megjegyzendő, hogy
három korabeli napló egy szót sem ejt a Vácott történtekről: VidoaEleki. m.; Jármay Ármin naplója. Magyar Nem
zeti Múzeum, Újkori Dokumentumgyűjtemény. 1970.1.; Rüster György naplója. HL Az 1848—1849. évi forradalom
és szabadságharc iratai. 52 b /7/ b. Tudomásunk van még három olyan emlékiratról, amelyeket korábban más szerzők
használtak, de azóta nyomuk veszett. Ilyen Gáspár Andrásé, aki ekkor a 9. (Miklós) huszárezred ezredese volt ; Marzsó
János Józsefé, aki ugyanebben az ezredben szolgált alszázadosként;és Rochlitz Kálmáné, aki Görgey főhadiszállásául
szolgait hadnagyi rangban. Az ő emlékirataik is újabb adalékokkal szolgálhatnának a váci nyilatkozat kibocsátásának
és hatásának vizsgálatához. Gáspár emlékiratát utoljára Bartha Albert használta Az aradi 13 vértanú pőrének és
kivégzésének hiteles története. Bp. 1930. Morzsáéból két részlet jelent meg Marzsó Lóránt közlésében a Magyar Kato
nai Szemle 1933. évfolyamában. Rocklitzét Görgey István használta, i. m. I I — I I I . k. — Többé-kevésbé emlékezésnek
számít Régi Honvéd (Tipula Gyula) Görgey Kornélról írott nekrológja: „A sereg föloszlásának veszélyét csak Görgey
Artúr tábornoknak 1849. január 5-én Váczott kelt híres kiáltványa hárította el, melynek hatása alatt a császári
ezredek, s így a Miklós-huszárok is, tisztikaraikkal együtt csatlakoztak a magyar ügyhöz, s annak mindvégig híve
maradtak." Vasárnapi Újság, 1892. 2. sz.
87 Görgey Artúr: i. m. I. k. 137. o.
88 Görgey István: i. m. I. k. 128. o.; Bona: i. m. 390. o. ezerint Szegedy január 24-én hagyta el a hadsereget. Sze
gedy azonban már január 10-én beadta lemondását, és Görgei már január 12-én intézkedett felváltásáról. L. erre :
Gáspár András — Görgei Artúr. 1849. január 10. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 58. doboz. 1849 :
1355. sz. és Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 28. uo. 66. doboz. 1849: 3553. sz.
89 Görgey István: i. m. I. k. 148. o.
90 Borús: Dembinski 173—174. o. és Nemeskürty: i. m. 303—304. o. Mindketten név szerint is említenek egy tisz
tet, Borús Talyár, Nemeskürty Tallián Andrást írt. Ez utóbbi a helyes. Talliánra 1. még: Urbán Aladár: A nemzet
őrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 338. o. A 48 fővel kapcsolatban persze némi óvatosságra int az,
hogy Wrbna altábornagy ezt a számot a tokodi uradalom tiszttartójának, Schwoi Eduárdnak elbeszélése alapján
jelentette Windisch-Grätznek. Schwoi személyesen csak Talliánnal és egy Mérey nevű huszárfőhadnaggyal találko
zott, a másik 46 szökevényről csak tőlük hallott. Hozzáteendő, hogy január 12-én Léván is volt még egy kisebb
fajta válság a Kmety-hadosztály tisztjei körében: ,,Sokan kétségbeestek a hadnak további folytathatása felett, s a
határozatlanabbak, a gyávák lemondásaikat beadták." Kmety ezután összehívta tisztikarát, ,,s a sötétség dacára is
villogó szemeivel keresé köztük a gyávákat, kik elhagyják zászlóját; felszólítá őket, hogy ki nem érez magában elég
elszántságot a jövendő veszélyek leküzdésére, az most lépjen ki táborából, mert későbben a gyávát mások rettentő
példájára agyonlöveti." Egyetlen tiszt adta be ekkor lemondását. Thurzó Miklós: Kmethy (sic!) György. Hazánk,
X. k. 112. o. Thurzó Kmety segédtisztje volt, emlékezése tehát hitelesnek tekinthető. Hozzáteendő még, hogy a vál
sághangulatot ez esetben is a hadihelyzet alakulása okozta. Görgei ugyanis itt, Léván döntött úgy, hogy nem kísérli
meg seregével Lipótvár felmentését, hanem a bányavárosokba vonul a hadtestet bekerítéssel fenyegető cs. kir. csa
patok elől.
91 Horváth orvosi bizonyítványa: OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 74.doboz. 1849: 5635. sz.
Inczédyre 1. Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 21. uo. 68. doboz. 1849: 4152. sz. Sebőre 1.: Sebő
Alajos — Görgei Artúr. 1849. február 10. és Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 14. uo. 65. doboz.
1849:3495. sz.
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A nyilatkozatot még Vácott kinyomtatták és kiosztották a tábor tisztjei között.
Egy feljegyzés szerint a nyilatkozat aggodalmat keltett a polgári lakosság körében.92
S most térjünk vissza a Vácott történtekhez. Január 5-én Görgeit fölkereste egy
25 éves, borotvált arcú, vörös hajú fiatalember. Bemutatkozásakor a tábornok öröm
mel rázta meg a kezét. A fiatalember Mednyánszky Cézár, Görgei egykori testőr
társának, Mednyánszky Lászlónak az öccse volt. „Bemutattak Görgeinek, aki öröm
mel fogadott, és én megemlítettem neki az eszmét, mely megfogalmazódott bennem;
— írja Mednyánszky — hogy a tapasztalatlan zászlóaljakat bátorítandó, melyek
erejét eleddig lelkesedésük adja, jó lenne, ha egy pap, fegyvertelenül, kereszttel a
kezében vezetné őket a csatába tisztjeik oldalán. Szerettem volna, ha ez a nemzeti
harc keresztes háborúnak tűnt volna a parasztság számára, és megjósoltam, milyen
hatással lehetne a katonaságra oldalukon egy fegyvertelen, a veszélyeket megvető
ember. A tábornok, mint praktikus ember, megértette és helyeselte tervemet, amely
nek megvalósítását rámbízta, és törzslelkészi rangban táborkarába osztott". 93
Január 6-át Görgei a hadtest rendezésével töltötte. Hadtestét négy hadosztályra,
ezen belül 8 dandárra osztotta.94 Futárt indított Lipótvárra Ordódy Kálmán őr
nagyhoz, az erőd parancsnokához, megüzenve, hogy seregével Lipótvár felmentésére
siet. öccsét, Görgey Istvánt Zsedényi Gyula felkeresésére indította. 95 Futárt kül
dött Mészáros Lázár tábornokhoz, a felső-tiszai hadtest parancsnokához is, s útnak
indított két század Abaúj megyei önkéntest is Bárczay Mihály százados parancs
noksága alatt a felső-tiszai táborba. 96 A hadügyminisztériumhoz intézett egyik át
iratában kérte két törzsorvos, Lumniczer Sándor és Horváth József kinevezését,
egyiküket a tábori orvosi személyzet igazgatására, a másikat a tábori kórházak
igazgatói teendőinek ellátására97. Mind a Mészároshoz, mind a hadügyminisztérium
hoz küldött futárát utasította, hogy kérjenek a hadtest számára pénzt. 98
Ezen a napon jelentették neki, hogy a váci vasútállomáson nagy mennyiségű
kasza és lándzsa található, s a város vezetősége megkérdezte, mi történjen ezekkel,
ha azt a hadtest nem tudná magával vinni? „Feleletem a kérdésre az volt, hogy
mivel a kaszának, lándzsának sem mi, sem az ellenség hasznát nem veheti, inkább
adassanak által jószántából a betörő ellenségnek, mintsem rögtöni eltakarítás s ké92 OSZK Kézirattára. Anal. 1845. Görgey István vegyes feljegyzései. 69—71. f. Széljegyzete a váci nyilatkozat
magyar szövegének másolatához: „Az eredeti — egykorú kőnyomatos egyik példány — idősb. gf. Bethlen Ferencz
úrnak (1. Buda Krisztinavárosi-vérmezőmelléki Kis Károly-féle sarokházban) birtokában van, ki azt kelte napján
1849. január 5-én Vácon közvetlenül a magy. kir. feldunai hadtest tábori nyomdája kiadványából vette birtokába és
azóta bírja. Nekem ma volt kezemben. Pesten, 866. január 12." Görgey István: i. m. I. k. 124. o. szerint csak Léván
nyomtatták ki. A kinyomtatott példányok számát még hozzávetőlegesen sem lehet megállapítani. A rendelkezésre
álló adatok alapján tudunk három magyar nyelvű példányról (Zámbelly, Bethlen Ferenc, Klapka György), egy-egy
eredeti német nyelvű példánya megtalálható a Görgey-család levéltárában és a Hadtörténeti Múzeum kiállításában.
Emellett eljutott néhány példánya Debrecenbe és Szegedre is. Varga János szerint Görgei „a proklamációval egy
idejűleg felszólította a Honvédelmi Bizottmányt: nyilatkozatával kapcsolatban foglaljon állást..." Az áruló. Törté
nelmi Szemle, 1964. 3—4. sz. 603. o. Ennek semmiféle nyoma nincs. — A nyilatkozatnak a polgári lakosságban keltett
aggodalmaira 1. Pongrácz: i. m. I. k. 43. f.
93 [Mednyánszky Cézár] : Confessions of a catholic priest. London, 1858. 35—36. o. Meglehetősen pontatlan magyar
fordítása. Dr. Óvári-Avary Károly: Báró Mednyánszky Cézár, az 1848/49. évi honvéd-hadsereg főpapjának emlékezése
és vallomásai az emigrációból. Bp., 1930. 37. o. A szöveget saját fordításomban közlöm. Mednyánszky kinevezésére 1.
még: Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 28. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66.
doboz. 1849: 3553. sz.
94 L. erre a hadtest január 5-i hadrendjét : OL P . 295. A Görgey-család levéltára. 42. cs. b /47. fasc. 43—44. f.
Közli Oörgey István: i. m. I. k. 145—146. o.; Tragor: i. m. 87—88. o. ; Pszotka Ferencz: Görgei Arthur a bányaváro
sokban. Körmöcbánya, 1901. 13—14. o. Ez utóbbi a sorezredi zászlóaljaknál csak az ezreden belüli számot közli,
az ezred számát nem; Anatole Wacquant (Ferdinand Stróbl von Ravelsberg): Die ungarische Donau-Armee 1848/49.
Breslau, 1900. 358—360. o.
95 BerkóIstván (szerk.): A feldunai hadtest... 29. o., Tragor: i. m. 88. o.; Görgey István: i. m. I. k. 147. o.
96 Bárczay Mihály — Mészáros Lázár. 1849. január 11. OL H. 147. Vegyes iratok. 13. doboz. 4—5. f. Vagy még
Pestről, vagy Vácról indította útnak Görgei a Matkovics Bertalan őrnagy vezette 680 hajdú önkéntest. Ügyükben
Kossuth január 11-én írt Sillye Gábor kormánybiztosnak. KLÖM XIV. 92—93. o. Sillye január 14-én jelentette,
hogy megtette a kellő intézkedéseket összeszedésükre. OL H. 2. OHB-iratok. 1849:591.
97 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 6. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66.
doboz. 1849: 3536. sz. Másolata : OL P. 295. A Görgey-család levéltára. 40. es. b /35. fasc. Hadiparancs jegyzőkönyv.
1848. november 1. — 1849. augusztus 9. 43—44. f.
98 L. erre a 94. jegyzetet.
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•sőbbi felfedezés esetén az ellenség okot találna Vác városa lakosaival kegyetlenül
Tránni".99
A sereg elindulása előtt Danielisz János, az intendantúra vezetője, újabb készle
teket foglalt le.100 Ugyanakkor 14 német légionárius kíséretében 55 szekérnyi bőrt
és posztót indított útnak Besztercebányára.101
A hadtest két hadosztálya még január 6-án elindult, az egyik Rétság, a másik
Nagymaros felé. A másik két hadosztály január 7-én reggel 7-kor hagyta el Vácot.
A kivonuló hadtest egyik tisztje így emlékezett vissza: „Iszonyú hideg volt, s mivel
az elindulásnál sokáig kellett állnunk, meglehetősen átfáztunk. Lassan és szomorúan
haladt a menet előre; minden arcról lerítt a vigasztalatlanság. Minthogy WindischGrätz Pestre bevonult, és mi ellenkező irányba neneteltünk, ez a menet reánk nézve
nem volt más, mint menekülés; ezt hitte mindenki, s ezt olvastuk le minden arcról.
A téli táj a mi belső érzelmeinkhez volt hasonló. Más alkalommal gyönyörűségün
ket találtuk volna benne. Jobbról és előttünk nagyobbra és nagyobbra nőttek a
hótakarta hegyek, előttünk olybá tűntek, mint óriási sírhantok, halotti lepellel
borítva; a fák voltak rajtuk a keresztek. Balról a völgyek nyitott sírgödröknek lát
szottak, készen ezernyi holttetem befogadására .Távol a Duna folyam alatt kemé
nyen befagyva Magyarország ütőere. A hó nehéz pelyhekben hullott alá, és úgy
látszott, agyon akar minket nyomni." 102
A váci nyilatkozat híre Debrecenben
Amikor Kossuth december 31-ről január 1-jére virradó éjszaka elhagyta a fővá
rost, alighanem még maga sem volt egészen biztos abban, mi a további teendő.
Január 2-ra azonban visszanyerte önbizalmát és tetterejét, s az ezt követő napok
ban írott leveleiben egyre határozottabb hangon követelte, hogy Görgei és Perczel
ütközzék meg a főváros előtt Windisch-Grätz hadseregével. Kár, hogy e leveleket
csak Csány László főkormánybiztoshoz intézte ; a fennmaradt forrásanyag tanúsága
szerint egészen január 8-ig nem írt sem Görgeinek, sem Perczelnek. Amikor aztán
a főváros előtti csata elmaradt, Kossuth egyre inkább hajlott arra, hogy ezért egye
dül Görgeit tegye felelőssé, s bizalmasaihoz írott leveleiben egyre élesebb hangon nyi
latkozott a tábornokról. S miután Görgei Vácról írott két levelén kívül jó ideig sem
milyen tudósítás nem futott be a feldunai hadtest táborából, az elnökben felébredt
a gyanú, hátha az ifjú tábornok külön utakon akar járni.
így aztán amikor január 15-én megkapta Perczel Mór tábornok előző napon Kis
újszállásról írott jelentését, részben igazolva láthatta aggodalmait. A Görgeivel ben
sőséges utálatban lévő Perczel levelében ugyanis a következőket olvashatta : „A pa
rancsom alatt álló hadseregben miként eddig is semmi oly lépés nem történt, mely
akár meghasonlásra, akár a honvédelmi bizottmány tekintélyének megrongálására
lett volna irányozva, úgy illesmi ezután sem fog történni". (Ez ugyan nem volt igaz,
hiszen Perczel éppen néhány nappal e levél előtt fenyegetőzött azzal egy másik le
vélben, hogy Debrecenbe vonul, és szétveri az országgyűlést; de Perczel mindig szí-

99 Görgei Artúr — Hankovics György. 1849. május 30. Közli: Sarlós Béla: Az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharc büntetőjoga. Bp., 1959. 343. o. A bevonuló cs. kir. seregeknek a lakosság át is adta a kaszákat, s azokat ja
nuár ll-én este hat kocsin vitték Pestre. L. erre: Mátray Gábor: Töredék jegyezmények Magyarország történetéből.
OSZK Kézirattára. Quart. Hung. 626. 15. f.
100 így pl. Deutsch pesti nagykereskedőtől három láda vásznat és hét bála flanellt. Deutsch — Hadügyminisz
térium, d. n. és az átvételi elismervény. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 55. doboz. 1849: 390. sz.
101 Jurkovich Emil: Beszterczebánya az 1848/49. évi szabadságharcz idején. Besztercebánya, 1898. 31. o. Tragor,
valószínűleg nyomdahiba folytán, már csak 5—5 szekérről ír : i. m. 88. o.
102 Tragor : i. m. 89. o.

— 270 —

vesén felülemelkedett saját következetlenségein). Majd a levél végén, mintegy ellen
pontozásként ezt olvashatta Kossuth: „Görgei ide mellékelt proklamációit törzs
tisztjeim a legnagyobb nehezteléssel és botránkozva olvassák".103
Perczel hadtestéből egyedül Lázár Vilmos őrnagy ilyetén megnyilvánulásáról
tudunk (szöges ellentétben későbbi haditörvényszéki vallomásával).104 De volt
olyan is a tisztek között, aki csak „egy erélyes hadvezér férfias nyilatkozatát" látta
benne, „aki azon álláspontjához ragaszkodik benne, amelyen kardját felkötötte;
és bármi történjék is az ellenoldalon, szélsőségekre vagy köztársasági álláspontra
nem akarja magát ragadtatni". 105
Perczel ugyan nem mellékelte leveléhez a nyilatkozat teljes szövegét, csak vala
milyen kivonatot, de Kossuthot így is aggasztotta a dolog. Valószínűleg szívesen
agyonhallgatta volna, de két ember felfigyelt rá. Az egyik az OHB második embere,
a Kossuthtal állandó ellenzékben lévő Nyáry Pál, a másik a felső-tiszai hadtesttől
a kassai csatavesztés után nemrég visszatért hadügyminiszter, Mészáros Lázár tá
bornok volt.
Mészáros emlékirataiban ugyan jóízűen humorizál Görgei és Kossuth rovására
„ezen pásztori levél" ürügyén,106 s tudjuk, mennyire elégedetlen volt amiatt, hogy
Görgei, kinevezése óta, csak Kossuthtal levelezett ;107 de ennek ellenére kapva kapott
a nyilatkozaton. így már január 15-én asztalhoz ült, s a következő levelet írta az
OHB-nak:
„Miután alapos okaim és gyengélkedő szemeim dacára az Országos Honvédelmi
Bizottmány leköszönésemet elmellőzni jónak találta, és noha a kassai esemény után
a sereg élén lenni kín inkább, mintsem megnyugvás; látván azonban, hogy leköszönésem a hazát több hasznos egyének- és vezénylőktől fosztaná meg ; úgy a körül
mények csak kissé jobbrafordultáig is a hivatalomat megtartandom, hanem kiké
rem is egyszersmind, hogy akármi jobb változatokkal attól felmentessem.
Súlyosak levén, és pedig igen súlyosak a körülmények, az oly áldozat megkívánja
a maga feltételeit, melyeket a következendőkben nyilatkoztatni akarok :
1-ör. Ha a seregek vezénylői és vezérei a hadügyminiszter vagy annak helyet
tese parancsait pontosan nem teljesítenék, és a Honvédelmi Bizottmány őket enge
delmességre nem kényszeríthetné, úgy leköszönésemet elfogadottnak tartanám, és
tovább nem működnék.
2-or. Mivel a veszély közelsége a hadügyminisztérium elhelyezésének helyét Nagy
váradon látná, hol távolabb esvén, az összevonuló seregek gyűlhelyéhöz közelebb
és biztosabban esne, tehát az itteni maradását a Honvédelmi Bizottmány felelős
sége alá helyezi.
3-szor. Amint parancsolatok a hadügyminiszter vagy helyettese tudta nélkül a
különálló seregekhez utasíttatnak, azon esetben ügyvitelét megszűntnek nyilatkoz
tatja". 108
Mészáros tehát a váci nyilatkozat harmadik pontjára felfigyelve, meg akarta szi
lárdítani helyzetét Kossuthtal szemben, és véget akart vetni annak az áldatlan
gyakorlatnak, hogy a hadügyminisztérium az OHB mellett afféle kisegítő hivatal
ként működjön, feladata csupán a hadseregszervezéssel kapcsolatos adminisztratív
teendőkre szorítkozván. A levélen található feljegyzés szerint „helyeseltetnek észre
vételei", s az ezt követő időszakban Kossuth egyre ritkábban adott ki olyan egye103 Perczel Mór — OHB. 1849. január 14. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 473. sz.
104 Matólay: i. m. 53. o. Lázár haditörvényszéki vallomását, amelyben már egyenesen azt állította, hogy részt
vett a nyilatkozat kibocsátásában, közli: Katona: i. m. I I . k. 184. o.
105 Matolay: i. m. 53. o.
106 Mészáros: i. m. I I . k. 49. o.
107 Hunfalvy: i. m. 107. o.
108 Mészáros Lázár —* Kossuth Lajos. 1849. január 15 (?) OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 563. A levélen nincs dátum,
de január 16-án iktatták.
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nes hadműveleti utasításokat, mint 1848 december végén. A hadműveleti utasításo
kat ettől kezdve a hadügyminisztérium táborkari osztálya adta ki az egyes hadtest
parancsnokoknak. Csány már valószínűleg e levélre utalt, amikor január 18-án azt
írta Kossuthnak, „Mészáros megmaradása igen jó, ő egy ragasz a sereg és a nemzet
között". 109
Január 16-án, egy nappal Perczel jelentésének vétele után, Nyáry Pál találkozott
Hunfalvy Pál képviselővel. Hunfalvy a Kossuth országgyűlési ellenzékét alkotó
Kovács Lajos — Kazinczy Gábor-féle csoporttal állt közelebbi kapcsolatban. Nyáry
éppen neheztelt Kossuthra, mert az elnök a képviselőház január 12-i zárt és január
13-i nyílt ülésén a többségre támaszkodva visszadobta Nyáry indítványát a 48-as
alaphoz és semmi többhöz mindenkor való ragaszkodásról. Beszélgetés közben Nyáry
megemlített Hunfalvynak, hogy „Görgei kinyilatkozott volna, miszerint a respubli
káért nem harcol, tehát szinte felmondta az engedelmességet".110
A Nyárytól hallottakat Hunfalvy elmondta Kazinczyéknak, akik másnap Kovács
Lajos javaslatára Kazinczy lakásán egy zárt ülést kérő ívet írtak alá. A váci nyi
latkozat tartalmáról csak annyit tudtak, hogy abban Görgei kijelentette, „miként
a Honvédelmi Bizottmányt, mint forradalmi kormányt el nem ismerendi; — s egye
dül a törvényes, mert a király által választott hadügyminisztertől fogad el rende
leteket". 111
Másnap, január 18-án össze is hívták a zárt ülést. Ebben Kazinczyék Perczel
említett goromba levelének és Görgei váci nyilatkozatának hírére hivatkozva pró
bálták meg sarokba szorítani Kossuthot. Az ülésen Barthal György képviselő inter
pellációjában többek között kérte, hogy „közöltessék Görgei nyilatkozása". Kos
suth válaszában csak annyit mondott, hogy „Görgei nyilatkozását hitelesen nem
tudja, hanem hallotta, hogy mondta volna, miszerint ő királyi sereget vezérel, csak
a magyar hadügyértől fogad el parancsot, és azok ellen van, kik éretlen respublikái
eszme ket-pengetnek. " 112
A békepárt ugyan kénytelen-kelletlen beérte e válasszal, de Kossuth a kapott
hírek és híresztelések alapján joggal nyugtalankodott. Ezért már az ülés előtti na
pon, január 17-én levélben kérte Jeszenák János Nyitra megyei kormánybiztost,
hogy szerezzen biztos tudomást Görgei proklamációjáról, „de óvatosan kell eljárni,
inkább kiegyenlíteni kell iparkodni, mintsem szakadás történjék a kormány és
sereg között. Én a hazáért mindent felejteni tudnék, még azt is, hogy egy ember,
kinek a haza megmentése tehetségét adtam kezébe nagy bizalommal, engem sárral
dobáljon —, csak a hazát mentse meg". A nyilatkozat tartamáról felháborodva
írja: „...ez botrány, több mint botrány lenne, annyival inkább, mert amit tartal
máról hallok, valótlanságot foglal magában, örökös retirádáját a kormányra meri
róvni, holott a kormány mindig ellenkezőt parancsolt". 113
Január 19-én pedig még ennél is élesebb hangon ír Szemere Bertalan felső-ma
gyarországi teljhatalmú országos biztosnak: „Görgei közel áll e szóhoz: áruló — ha
nincs benne egészen. Egy proklamációt bocsátott ki, melyben retirádájára azt fogja
rá, hogy a kormány parancsolta ! — Csak gondold ! Mindig támadást parancsoltunk,
mindig retirait, s most még ránk fogja. — Feladja a fővárost ütközet nélkül paran
csunk ellenére, s azt mondja : a Bizottmány adta fel gyáván a fővárost. Megállapíták
109 Csány László — Kossuth Lajos. 1849. január 18. OL B . 90. Kossuth Lajos iratainak időrendi sorozata. 7 ca.
487. sz. Közli: V Waldapfel: i. m. I I I . k. 73. o.
110 Hunfalvy: i. m. 158. o.
111 Kemény Zsigmond: Emlékirat 49-ből. I n : Beksics Gusztáv: Kemény Zsigmond. A forradalom s a kiegyezés.
1. kiad., Bp., 1883. 69. o. Vö. Kemény Zsigmond: Forradalom után. I n : uő.: Változatok a történelemre. S. a. r. Tóth
Gyula: Bp., 1982. 349. o. Kazinczy Gábor: Szerepem a forradalomban. Hazánk, 1884. 95. o. Kovács Lajos: A békepárt
a magyar forradalomban. Bp., 1883.105—106. o.
112 Hunfalvy: i. m. 160. o. Az ülésre 1. még tőlem: Kossuth és Perczel... HK 1986. 2. sz. 324—325. o.
113 KLÓM XIV. 156—158. o. Jeszenák megkapta Kossuth levelét, január 31-én írott jelentésében említi azt, de a
Görgeivel kapcsolatos kitételről semmit sem ír. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 2198. Jeszenák január 9-én még Érsek
újváron volt, s valamikor ezután Komáromba ment.
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a îiaditervet, s ő két nappal hamarébb vonul ki, mint ki volt csinálva, és elmegy egy
avanture tervvel kalandozni, oly titkon, hogy én csak egy hét múlva tudtam meg;
s most azt mondja, a Honvédelmi Bizottmány elveszítette az ő bizodalmát, ő más
nak nem engedelmeskedik, mint Mészárosnak vagy Vetternek". 114
Kossuth indulata érthető, de nem mindenben jogos. Megfeledkezik a tétényi üt
közetről, megfeledkezik saját december 31-i parancsainak ellentmondásairól; s meg
feledkezik arról, hogy Görgei hadmuködési irányáról nem a tábornoknak, hanem a
helyettes hadügyminiszternek és a táborkar főnökének, Vetter tábornoknak kellett
volna őt értesíteni.
E két levélen kívül február közepéig Kossuth nem említette írásban a váci nyilat
kozatot. Még Csány Lászlót is csak február közepén értesítette róla, legalábbis erre
látszik utalni Csány február 22-i levelének azon kitétele, hogy ő nem tudott Görgei
„német proklamációjárói" (Elképzelhető persze, hogy Csány e levelében Görgei
február 14-i napiparancsára utal, hiszen a feldunai hadtest volt főkormánybiztosa
január végéig Debrecenben volt).115
Január 19-én érkezett Debrecenbe Henryk Dembiňski altábornagy, az 1830—31-es
lengyel szabadságharc egykori fővezére. Másnap felkereste Kossuthot, s a hadihely
zetről beszélgetve csodálkozását fejezte ki afelett, hogy a kormányzat semmit sem
tud Görgei hadtestének hollétéről, pedig ez a legerősebb magyar hadtest. Kossuth
erre Dembiňski emlékiratai szerint a következőket felelte: „Tábornok úr, szégyellem
bevallani, de semmi hírünk; egyetlen küldöttünk sem tért vissza, Görgei tábornok
nem írt egy szót sem, és mi több, közzétett egy kiáltványt, amelyben kimondja,
hogy nem fogadja el f elsőbbségünket, csak a hadügyminiszterét, mint a császár által
ki ne vezettet' '.116
Január 24-én az eddig csak híresztelésekből és Perczel bizonytalan tartalmú ki
vonatából ismert váci nyilatkozat hiteles szövege is ismertté vált Debrecenben.
"Valószínűleg a Görgei megbízásából Debrecenbe érkező Ludvigh János szepességi
kormánybiztos hozott belőle néhány példányt. A másnap visszautazó Ludvighot
Kossuth megbízta, hogy kérjen magyarázatot Görgeitől a nyilatkozatra vonat
kozóan.117
Kossuth, mint a fentebb idézett szövegekből kitűnik, nem politikai tételei miatt
helytelenítette a váci nyilatkozatot (pontosabban azt a verziót, amit január 24-ig a
beérkezett hírek alapján ismert), hanem azért, mert abban Görgei az OHB-t tette
felelőssé a Dunántúl feladásáért és a főváros előtti ütközet elmaradásáért. Emellett,
nem figyelve fel a benne lévő kiskapura, a Mészáros és Vetter iránti lojalitás kimon
dásában azt látta, hogy Görgei mintegy megtagadta az engedelmességet az OHBnäk. A nyilatkozat hiteles szövegének megismerése után azonban egészen február
közepéig nem említette azt, a fennmaradt irat- és emlékiratanyag tanúsága szerint.
Áz OHB egyik tagja, Jósika Miklós emlékiratai szerint Kossuthban környezetének
és családtagjainak figyelmeztetései ellenére ezután sem rendült meg a Görgei őszin
teségébe és becsületességébe vetett hit.118 A békepárt viszont a hiteles szövegben

114 KLÖM XIV. 163—164. o.
115 Csány László — Kossuth Lajos. 1849. február. 22. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 2593.
116 Dembiňski igen rossz franciasággal megírt és nehezen olvasható emlékiratai: OL R. 23. Henryk Dembiňski
hátai. 1. k. 18—19. f. Ennek erősen átírt és kiszínezett változata: Danzer F. Alfonsz: Dembiňski Magyarországon,
Bp., 1874. 45—46. o. Danzer munkájára 1. Borús: Dembiňski 34—39. o.
117 KLÖM XIV. 211. o. és Hunfalvi/: i. m. 174. o.
118 [Jósika Miklós:} Zur Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes. Leipzig, 1851.1. k. 172. o.
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nem látott immár Kossuth elleni támadási alapot, így a nyilatkozat kérdése egyelőre
lekerült a napirendről.119
Kossuth, mint ezt a Jeszenáknak írottakból kiderül, félt ugyan attól, hogy a nyi
latkozat szakadást okoz7ia/ a kormányzat és a hadsereg között, de a hiteles szöveg
megismerése után nem látott benne indokot Görgei eltávolítására. Felmerült azon
ban benne az a lehetőség is, hogy „ügyünk nem egy vele: de ellenségünk közös --,
az ellen hű lesz auf eigene Faust, de nem a miáltalunk reprezentált hazai ügy mel
lett". 120
Talán a nyilatkozat hiteles szövege kitudódásának köszönhető az is, hogy két
nappal később, január 26-án a Közlönyben megjelent Görgei január 9—11 között
keletkezett kiáltványa, amely ugyan szintén tartalmazott néhány oldalvágást az
OHB felé, de amelyben mégis megnyugtató lehetett a következőket olvasni: „Alkot
mányos szabadság! e szent joga Magyarország minden népeinek! Ez az, amiért
harcra készülünk, életre! halálra!"
Görgei magyarázata
Görgei hadteste Vác elhagyása után előbb északnyugatnak vette útját, hogy a
Simunich csapatai által szorongatott lipótvári erődöt felmentse, majd az őt követő
s előtte álló cs. kir. csapatok által bekerítéstől fenyegettetve a bányavárosokba vo
nult. A tábornok először január 9-én kapott híreket Perczeltől, majd január 15-én
Debrecenből. Január 18-án Kossuth egy hosszú, szemrehányó levelén kívül határo
zott hadműveleti utasítások is érkeztek Vetter tábornoktól. A parancs szerint félbe
kellett volna hagynia eddigi hadműveleteit, s amilyen gyorsan csak lehet, a FelaőTiszához kellett volna vonulnia. A tábornok célszerűtlennek ítélte a bányavárosok
elhagyását, ám a cs. kir. csapatok nemsokára meginduló támadása és a hadtest bi
zonytalan élelmezési helyzete csakhamar rákényszerítette csapatai Besztercebányán
való összpontosítására és az említett utasítás végrehajtására. Közben megérkezett
táborába az a két kormánybiztos, Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd, akiket az
OHB január 13-án, tehát még a váci nyilatkozat hírének vétele előtt nevezett ki a
feldunai hadtest táborába. 121 A tábornok még az ellenséges támadás megindulása és
Luzsénszkyék megérkezése előtt küldte Debrecenbe futárként Ludvigh János szepesi
kormánybiztost, ezt követően pedig szinte naponta küldött újabb és újabb futárokat
Debrecenbe ill. a felső-tiszai hadtest táborába.
A bányavárosok kiürítése után a hadtest északi hadoszlopa január 28-án ért
Rózsahegyre. Itt kereste fel Görgeit, magát Windisch-Grätz követének mondván,
Hrankay József nyugállományú cs. kir huszárkapitány. Hrankay elmondta, „mi
képp Windisch-Grätz tábornagy úrnak az lenne a kívánsága, hogy én a feldunai had
testet vigyem át őmagasságának táborába (ezen kívánságán én percig sem kételked
tem). Ha ezt az óhajtást teljesítem, akkor őhercegsége amnesztiát és — a monar
chián kívül — gondnélküli megélhetést biztosít számomra" — írja Görgei emlékiratai
ban.122 Görgei elbeszélése alapján Leiningen-Westerburg Károly is lejegyezte nap119 Kovács Lajos: i. m. 105—106. o. szerint Kossuth február 12-i beszédének következő passzusa a váci nyilat
kozatra utalt volna: „Ehhez még azt adom, hogy jövőre nézve mi a politikát illeti, ismerem a kormánynak köteles
ségét, hogy bármi is történjék velünk, soha semmi esetben nem engedi Magyarország ügyeit olyan irányba sodortatni.
akárki által is, hogy akárminő egyénnek akár egyénisége, akár politikája decidáljon a nemzet sorsa felett, hanem hogy
mindenkor a nemzet maga decidáljon". KLÖM XIV. 409. o. Mindezt megerősíteni látszanak Jókai különböző emlé
kezései is : Emléksorok. Napló 1848—49-ből. S. a. r. Nemeskéri Erika. Bp., 1980. 91—92. o. ; A február 9-i Közlönyben
megjelent cikkeihez írott kommentárjában. Közli: Jókai Mór: Cikkek és beszédek. I I I . k. S. a. r. Szekeres László.
Bp., 1980. 676—677. o.; uö.: Az én életem regénye. Bp., 1912. 34. o. Elképzelhető, de a többi békepárti emlékíró,
Kemény, Kazinczy és Hunfalvy erről nem szólnak.
120 KLÖM XIV. 211. o.
121 A kinevezési rendeleteket 1. KLÖM XIV. 120—123. o. Éppen ezért téved Sleier Lajos, amikor azt állítja, hogy
j,úgy a nyílt rendelet, mint a levél tartalma energikus visszautasítása a váci nyilatkozatnak..." Steier: I I . k. 30. o.
122 Görgey Artúr: i. m. I. k. 167. o.
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lójában a beszélgetést. Eszerint Görgei nem volt hajlandó hosszú ideig meghallgatni
Hrankay ajánlatát, mindig másra terelve a szót. A követ végre megemberelte magát,
s így szólt: „»Tábornok úr, nem is hiszi ,milyen kitűnő véleménnyel van a tábornagy
Ön felől. Valóban, a tábornagy a legnagyobb tisztelet hangján szól Önről, és szerencsé
nek tartaná, ha önnel tárgyalásba bocsátkozhatnék. Megbízott vele hogy ezt közöl
jem«. »És mit ajánl?« — kérdé a tábornok. »Önnek részére, tábornok úr, teljes am
nesztiát, és olyan évi jövedelmet, melynek meghatározása Öntől függ, azon föltétel
lel, hogy átadja seregét, és külföldre megy lakni«. »Jól van — mondta a tábornok, —
elhiheti, hogy volna rá hajlandóságom, de egy forradalmi vezér nem járhat el valami
könnyen egy ilyen dologban; ezer szem van reám függesztve, egy meggondolatlan
lépés, és el vagyok veszve. Már e percben is környezetem fenyegető pillantásokat
vet Önre, ami rossz jel, és ha sejtenék, mi hozta Önt ide, nem állhatnék jót bizton
ságáért«".123
Az ezután történtekről Görgei emlékiratai és Leiningen naplója némileg eltérő
módon számolnak be. Görgei, emlékiratai szerint, beszólította néhány törzstisztjét,
elmondta nekik a követ ajánlatát, majd átnyújtotta Hrankaynak a váci nyilatkozat
egy példányát azzal, hogy „vigye meg ezt feleletül annak, aki küldte — azon meg
jegyzéssel, hogy ez a feldunai hadtest ultimátuma — s a parancsnokáé". 124 Leiningen
szerint Görgei a beszélgetés után az ijedt és távozni készülő Hrankayt ebédre hívta.
"Több jóbarát be volt avatva a dolgokba, és a szegény bűnöst úgy kínozták pillantá
sokkal és célzásokkal, hogy valóságos halálfélelmet állt ki, és hálát adott Istennek,
mikor végre elbocsátották". 125
Görgei egyébként olyannyira nem titkolta az esetet, hogy a január 31-én Debrecen
ből visszatért Ludvigh János kormánybiztosnak is elmondta, „hogy Windisch-Grätz
neki szabad tetszésére hagyta szabad tartózkodási helyet választani, ha a fegyvert le
teszi. Valami rokona volt a közbenjáró, kit Görgei avval ijesztett, hogy őtet mint
kémet fogja felakasztatni. A rokoii nevét megmondani nekem nem akarta". Ludvigh
Kossuth nevében magyarázatot kért a tábornoktól a váci nyilatkozattal és ed
digi hadműveleteivel kapcsolatban is. Görgei elmondta, hogy a Pestről való ki
vonulás után a régi tisztek egymás után adták be lemondásukat, s módot kellett ta
lálni „őket kényszerítés nélkül a zászlóhoz csatolni. Neki mindegy volt, micsoda
jelszó alatt verekszik a katona, csak döngesse a németet." A nyilatkozat megaka
dályozta a hadtest felbomlását, „mert ha a közkatona meg is maradt volna, tiszteket
nem lehetett volna rögtönözni". Magyarázatot adott a hadműveletekre is „és a kor
mány magyarázatában megnyugodott. (Igaz, mást tenni nem igen lehetett: meg
elégedett a kormány azzal, hogy Görgei előttem eljárását legitimálni iparkodott)."
— írja Ludvigh emlékezéseiben.126
A tábornok tehát nem volt hajlandó a feltétel nélküli fegyverletételre, de a váci
nyilatkozatot, a 48-as alkotmány egészének biztosítását tárgyalási alapnak tekintet
te. Ez első pillantásra meghökkentőnek tűnik, ha azonban tudjuk, hogy Kossuth még
1849. február 12-én is úgy nyilatkozott, hogy az OHB politikája a haza védelme
„igazságtalan megtámadás ellen, s e védelem közben semmi utat nem akar elzárni,
hogy Magyarország ügyei, a nemzet jogai, becsülete és szabadsága alapján íigy egyén
it,,.

123
124
125
126

Leiningen naplóját közli: Katona: i. m. I. k. 122. o.
Görgey Artúr: i. m. I. k. 167. o.
Katona: i. m. I. k. 122. o.
Ludvigh János feljegyzései a magyar szabadságharcból. S. a. r. Lengyel Tamás. Tmténetírás, 1938.148. o.
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üttethessenek ki, mint a körülmények szerint legtanácsosabban lehet"; — akkor
Görgei nyilatkozata egyáltalán nem mutat külön politikai szándékokra.127
Egy héttel a Rózsahegyen történtek után, február 5-én a feldunai hadtest egyik
hadosztálya Guyon Richárd ezredes vezetésével áttört a branyiszkói hágón,
s ezzel nem csak a felső-tiszai hadtesttel való egyesülés vált lehetővé, hanem Schlik
es. kir. hadtestének bekerítése is. Ez utóbbi sajnos nem sikerült. Görgei hadteste
február 10-én vonult be Kassára, s a tábornok aznap este itt találkozott a felső-tiszai
hadtest parancsnokával, Klapka György ezredessel. A két hadtestparancsnok beszél
getése három kérdés körül forgott. Egyrészt a követendő hadműveleti terv; más
részt Dembiňski fővezér kinevezése, ami, Klapka emlékiratainak harmadik változata
szerint, Görgei legnagyobb fokú rosszallásával találkozott128, bár egy másik emléke
zésében bevallja, hogy ő maga sem volt „valami különösen megelégedve a kormány
intézkedésével"129; végül pedig Görgei váci nyilatkozata volt a beszélgetés témája.
Klapka, harmadik emlékirata szerint, megmondta Görgeinek, „hogy váci proklamációja felette inpolitikus lépés volt, amellyel sok ellenséget szerzett magának úgy
a kormány, mint az országgyűlés tagjai között.
Görgei válasza az volt, hogy ő ezt jól tudja, de látva azt a demoralizációt, mely
a Pestről való visszavonulás után hadtestében lábra kapott, s látva, hogy az idősebb
tisztek egymás után lépnek ki — másképp nem cselekedhetett, hacsak seregét a vég
leges fölbomlás veszélyének nem akarta kitenni". 130
Egy másik emlékezése szerint viszont Görgei kérdezte meg őt, „hogy mily benyo
mást tett az ő kiáltványa Debrecenben?" Klapka erre azt felelte volna, hogy „a be
nyomás nem volt a legkedvezőbb". Erre Görgei kijelentette, hogy „e lépésre kény
szerítve volt ugyan, de a hadsereg visszanyervén immár önbizalmát és a tisztikarban
uralkodó hangulat minden kétséget kizáró lévén, ezentúl már nem lesz szükség
hasonló enunciációkra".131
Görgei tehát a váci nyilatkozatot továbbra is politikai elvei foglalatának tekintette,
s a nyilatkozat érvelési módját és hangvételét mind Ludvighnak, mind Klapkának
azzal magyarázta, hogy az adott körülmények között arra szükség volt. Ugyanakkor
Windisch-Grätz követének értésére adta, hogy a nyilatkozatnak a tartalma, s nem
a formája a fontos, csattanós választ adva arra a feltevésre, hogy esetleg el akarna
szakadni az OHB-tól. Az OHB és a tábornok közötti jóviszony helyreállítása tehát
közelinek látszott, ám egy újabb esemény közbejötte ezt ismét elodázta. Ennek tár
gyalása előtt azonban egy időre vissza kell térnünk Budapestre, Windisch-Grätz
tábornagyhoz.
127 KLÖM XIV. 409. o. Várady Géza szerint „Görgei nem arra törekedett, hogy feltétel nélkül kapituláljon, hanem
tárgyalni akart, de a kiegyezés érdekében súlyos áldozatokat hozott volna." Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag.
Bp., 1976. 199. o. Ez a nézet nem újkeletű, 1. pl. Márkus László: Guyon Richárd. Bp., 1955., amely úgy állítja be a
váci nyilatkozatot, hogy Görgei abban „az 1848 márciusi alkotmány megvédését és a hadtest katonai becsületének
biztosítását (nagyrészt a tisztek büntetlenségének és rangjuk megtartásának biztosítását) az egyezkedés két egyforma
súlyú feltételének jelölte meg. A későbbiekből azonban nyilvánvaló volt, hogy ha engedni kell, akkor csak az alkot
mányból enged". 64—65. o. E nézeteket egyetlen forrás adatai sem támasztják alá. Sőt, Görgei 1849. január 23-án
közzétett kiáltványában a „végtelen millió osztrák adósságot" a magyar nemzet „hatalmas sírkövének" mondta;
jóllehet ezzel kapcsolatban Kossuth január 13-án úgy nyilatkozott, hogy ha az osztrák államadósság egy részének át
vállalása lenne a béke feltétele, „bizony számítást tennék". Görgei kiáltványát közli: Pszotka: i. m. 25. o., Kossuth
szavait 1. KLÖM XIV. 118. o. — Egy másik történetíró szerint Rózsahegy után Görgei „csupán arra a következtetésre
juthatott, hogy ha a császáriak egyelőre a ténylegesnél nagyobbnak hiszik erőfölényüket, akkor először meg kell
győzni őket ebbeli hiedelmük téves voltáról, s ezért seregének mégiscsak meg kell mérkőznie velük. Arra azonban,
hogy Windisch-Grätz fölött akár csak egyetlen helyi jelentőségű győzelmet is arasson, a feldunai hadtestnek a honvéd
sereg többi hadtestétől elszigetelten persze semmi esélye nem volt. Görgeinek tehát most nemcsak arra kellett elszánni
magát, hogy mégis megmérkőzzék Windisch-Grätzcel, hanem arra is, hogy minél gyorsabban helyreállítsa a kapcso
latot a honvédsereg egyéb hadtesteivel. Rózsahegyről ő ezért immár nyílegyenesen kelet felé menetelt tovább, hogy
eljutva a Hernád völgyébe, ott először is Klapka György ezredesnek Schliket a Hernád alsó folyása mentén feltartóz
tatni iparkodó hadtestével egyesüljön." Spira: Polgári forradalom. 329. o. Vö. uő. : A magyar forradalom. 408. o.
A szerző csupán azt a tényt mellőzi hallgatással, hogy Görgei már január 25., Besztercebánya elhagyása után az egye
sülésen munkálkodott; e tény pedig eleve tévessé teszi az egész konstrukciót.
128 Klapka György: Emlékeimből. 94. o.
129 Klapka tábornok a Kossuth—Görgei ügyről. Correspondance de Pesth. 1881. március. 5.
130 Klapka: Emlékeimből 94. o.
131 Klapka: Kossuth—Görgei ügy.
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Windisch-Orätz és a váci nyilatkozat
Windisch-Grätz seregei 1849. január 5-én vonultak be Budapestre. A herceg azt
hitte, ezzel vége a háborimak, s a lázadók csapatai maguktól fel fognak bomlani, vagy
ha nem, e felbomlasztást majd elvégzik a es. kir. mellékerők. Ezért csak egy dandárt
küldött a szolnok-debreceni úton visszavonuló Perczel hadteste után, s csu
pán a veszélyesebbnek ítélt Görgei után indított egy hadtestnyi erőt. A hercegnek
halvány fogalma sem volt Görgei mozdulatainak céljáról, de abban reménykedett,
hogy az üldözésére küldött hadtest és Simunich meg Götz hadosztályai harapófogóba
fogják a feldunai hadtestet. Amikor azonban a Lipótvár felé tartó Görgei felismerte
ezt a lehetőséget, s a bányavárosokba vonult, ez a terv elesett. A január 21—22-én
lezajlott harcokban a Görgeit üldöző Csorich csapataitól a feldunai hadtest ugyan
érzékeny veszteségeket szenvedett, de a legfontosabb célt, a feldunai hadtest bekerí
tését és a hadműveletekből való kikapcsolását nem sikerült elérni. Közben Szolnok
térségében az addig semmiféle aktivitást nem mutató Perczel hadteste is támadásba
lendült, s Windisch-Grätz ettől olyannyira megijedt, hogy Csorich csapatainak nagy
részét visszavonta, s csupán Jablonowski dandárát hagyta a bányavárosokban, hogy az
CSötz dandárával folytassa Görgei üldözését. Más módot kellett tehát találni Görgei
kikapcsolására.
Éppen ezért Windisch-Grätz, aki már január 17-én értesült Wrbna jelentéséből
Görgei váci nyilatkozatáról, s a jelentés mellékletéből annak hiteles szövegét is is
mertette 132 , úgy vélte, hogy ami nem ment fegyverrel, azt talán eléri tárgyalásokkal.
Előbb Hrankay József nyugalmazott cs. kir. huszárkapitányt bízta meg azzal, hogy
próbálja meg Görgeit rábeszélni a fegyverletételre; majd e küldetés eredményét be
sem várva, január 29-én Jablonowskihoz, január 30-án pedig Schlikhez intézett
utasítást a Görgeivel való esetleges tárgyalások feltételéről. Emellett január 29-én
Schliknek egy hosszú tájékoztató leiratot küldött a katonai helyzetről s saját hely
zetmegítéléséről. Ez utóbbiból végtelen bizonytalanság áradt. A herceg híreket kért
Schliktől a Tiszánál álló ellenséges erőkről és Görgeiről. Windisch-Grätz ugyanis még
azt sem tudta biztosan, hogy a Selmecbánya előtti ütközeteket Görgei hadtestének
egésze, vagy csupán annak utóvédje ellen vívta-e Csorich. Nem tudta, hogy Görgei
a Szepesség vagy Losonc felé hagyta-e el a bányavárosokat, s hogy a feldunai hadtest
pontosan milyen erővel rendelkezik. Értesítette Schliket, hogy Görgeit csupán Jab
lonowski 4 zászlóaljból, 2 lovasszázadból és két ütegből álló dandára üldözi.133
À másnap Schlikhez írott levél szerint „Buda és Pest kiürítése után Görgei rebellis
vezér több példányban litografált nyilatkozatot adott ki, melyben az Országos Hon
védelmi Bizottmánytól való elszakadását kimondja, valamint azt, hogy csak a ma
gyar hadügyminisztérium parancsait akarja elfogadni". Ebből és a hadtestéhez inté
zett napiparancsból, Windisch-Grätz szerint, világosan kitűnik, hogy a feldunai had
test elcsüggedt és a felbomlás szélén áll. Ezért úgy véli, „Görgeyt talán reá lehet bír
ni a fegyverletételre, ha erre alkalmas pillanatban felszólíttatnék". Ezért a herceg
mellékletben megküldi Schliknek a Jablonowski részére adott utasítást, hogy a Gör
geivel való esetleges találkozáskor annak szellemében járjon el.134
A Jablonowskinak adott január 29-i utasítás szerint Görgei nyilatkozatából ki
tűnik, „hogy a magyar ultraforradalmi párttól, különösen az Országos Honvédelmi
Bizottmánytól egészen elvált. Minthogy nyilatkozatában több olyan hely foglaltatik,
132 Ladislaus Wrbna — Alfred zu Windisch-Grätz. 1849. január 17. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabad
ságharc iratai. 9/467. Bécsbe 1849. január 23-án jutott el a hír. L. erre Cseremiszky Miklós kancelláriai tisztviselő
naplóját: „Görgey gibt vor nur den Minister Mészáros gehorcht zu haben". HL Az 1848—1849. évi forradalom észsžabadságharc iratai. 4/98.
133 A Windisch-Grätz által Schliknek küldött tájékoztató leirat másolata: OL E . 295. Klapka György iratai. 1.
cs. 3. tét. 1849. júniusi (!) fasc. 11—12. f. Ennek alapján közli -.Klapka: Nationalkrieg. I. k. 225—227. o. Magyar for
dítását 1. Gelich: i. m. I I . k. 301—303. o.
134 Közli: Steier: I I . k. 45—46. o.
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melyekből Görgeinek derék jellemére lehet következtetni, és ezzel a lehetőségek meg
engedik, hogy ő, mihelyt politikai nézeteinek téves voltáról felvilágosítanák, köte
lességéhez visszatérne, ebből a célból a másolatban idezárt felszólítás fogalmaztatott
és más úton neki megküldetett". (Ez njilván a Hrankay által tett ajánlat szövege
lehetett). Windisch-Grätz szerint a feldunai hadtest „helyzete annyira elszigetelt és
erkölcsi magatartása annyira nyomott", hogy Görgeit rá lehetne bírni a fegyverle
tételre, „ha erre a formák betartásával felszólítják". A herceg utasította Jablonowskit, fegyverszünetbe ne egyezzen bele, mert azt Görgei elillanásra használhatná fel.
„Minden megegyezés alapfeltétele a fegyvereknek letevése és kiszolgáltatása volna,
melyhez ragaszkodjék, a fegyvereknek újra való birtokbavételét csakis arra az esetre
lehetne kilátásba helyezni, ha a legénység az őfelsége iránti hűségesküt zászlaink alatt
letenné, ami ellenében Ön neki (ti. Görgeinek. — H. R.) egy, az osztrák monarchián
kívül választandó országba való szabad elmenetelt megígérheti". A megkötött szerző
dés ratifikálásának jogát Windisch-Grätz magának tartotta fenn.135
A három iratból az első és a harmadik között némi ellentmondás feszül. Ha Win
disch-Grätz mit sem tud Görgei helyzetéről, milyen alapon mondja a feldunai hadtest
helyzetét elszigeteltnek? Úgy tűnik, a herceg az iratok megírásakor már tisztában
volt azzal, hogy a feldunai hadtestet katonai eszközökkel már nem semlegesítheti,
ezért próbálkozott meg ezzel az átlátszó fogással, amely a lehető legkisebb befektetés
sel hozta volna a legnagyobb nyereséget.
A Schliknek szóló két levelet és a Jablonowskinak adott utasítást kézbesíteni hi
vatott Alfred zu Erbach-Fürstenau es. kir. kapitány február 7-én Mezőkövesden
magyar fogságba esett. A Jablonowskinak szóló utasítást a címzett megkapta,
s február 2-án válaszolt is rá. Jablonowski kijelentette, hogy a Windisch-Grätz által
kívánt felszólítást azonnal elküldi Görgeinek, amint a jelenleginél jobb alkalma lesz
reá, s amint a körülmények kedvezőbbek. Megkísérelte ugyanis azt eljuttatni Görgeihez, de az általa előző napon ezzel megbízott személy február 2-án este azzal a hírrel
tért vissza, hogy Görgei elhagyta Rózsahegyet és Lőcse felé vonul. „Másrészt a hoz
zám érkező hírek szerint — folytatta Jablonowski — Görgei nem látszik olyannyira
törvénytisztelőén gondolkodni, s oly nagy hatalommal bírni a többi csapatparancs
nok felett, akik közül többen olyannyira egzaltáltak és kompromittáltak, hogy ezál
tal a fegyverek letételét és a csapatok feloszlatását kivihetné". 136
Amikor pedig Windisch-Grätz ezt a levelet megkapta, Guyon hadosztálya már
áttört a Branyiszkón, s Görgei és Klapka hadtesteinek néhány nap múlva bekövet
kező csatlakozása feleslegessé tett minden további elmélkedést Görgei törvénytisztelő
mivoltáról.
Erbach kapitányt ott hagytuk el, hogy február 7-én Mezőkövesden Töltényi
Miklós rendőrbiztos és huszárai fogságába esett. A kormánybiztos éjfél körül átadta
a foglyot és a nála talált iratokat Asbóth Lajos alezredesnek, a Tiszafüreden állomá
sozó magyar különítmény parancsnokának. Asbóth átnézte az iratokat, a Schliknek
szóló két levelet és a Jablonowskinak küldött rendelet másolatát lemásoltatta és el
küldte Dembinski altábornagynak, az eredetiek közül Windisch-Grätz január 29-i
hosszú levelét Schlikhez a hadügyminisztériumnak, a többit az OHB-nak küldte meg.
135 Uo. 44—45. o. Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-i és 1849-i Magyarországi hadjáratból. 2. kiad. Pest, 1862.
I. k. 24. o. szintén közöl egy ilyen felhatalmazást, február 5-i dátummal. A leveleket vivő Erbach kapitányt ugyan
csak február 7-én fogták el, de már január 30-án indulni készült a fővárosból, s csak arra a hírre, hogy Mezőkövesd
környékén huszárok portyáznak, halasztotta el indulását február 3-ra. Világos tehát, hogy február 5-i dátumú irat
nem lehetett a futártáskában. Asbóth hamisításának tendenciája egyértelmű: Az iratot Görgei január 28-i rózsa
hegyi „tárgyalása" eredményének szerette volna feltüntetni. Nem is eredménytelenül, mert egy történetíró szerint
a rózsahegyi tárgyalás után pár nappal „olyasmi történt, ami véletlennek aligha tekinthető: a Magyarországon mű
ködő összes császári seregparancsnokhoz rendelet indult, hogy bárhol találják Görgeit, fegyverletétel fejében ajánlja
nak neki személyes amnesztiát. Csak a magyar előőrsök éberségén múlt, hogy Windisch-Grätz utasítását a címzettek
sohasem kaphatták kézhez". Varga János: Az áruló. Történelmi Szemle, 1964. 603. o. A tévedés többszörös, hiszen
Jablonowskin és Schliken kívül más nem kapott volna ilyen levelet, s Jablonowski azt meg is kapta.
136 Felix Jablonowski — Alfred zu Windisch-Grätz. 1849. február 2. éjjel 12. HL Az 1848—1849. évi forradalom
és szabadságharc iratai. 11/502.
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Amikor az OHB elnöke, Kossuth elolvasta az iratokat, rögtön érezte, hogy ,,a dolog
igen nagy fontossággal bír".137 A Görgeire vonatkozó két utasítást olvasva alighanem
elakadt az elnök lélegzete. Nem figyelt fel a Schliknek küldött hadműveleti utasítás
és az ezek tartalma között feszülő ellentmondásra. Az elmúlt egy hétben csak Luzsénszky Pál néhány jelentését kapta meg a feldunai hadtest táborából, más hírt nem.
Mi történt, ha Jablonowski valóban kapcsolatba lépett Görgeivel ? Az elnökben ismét
felágaskodott a gyanú. Február 9-én asztalhoz ült, s rövid levelet írt Görgeinek:
„Ha szegény hazánk ügyét szívén viseli, eszközölje, hogy serege mozdulatairól
s útirányáról Dembinski altábornagy értesítve legyen. Öntől egy bizonyos tudósítás,
s a haza rövid időn mentve lehet. Hallgatag bizonytalanság vagy késedelem mindent
elronthat. Tudjuk, hogy az ellenség Önt csábokkal veszi körül, de tudjuk azt is,
hogy ö n becsületes ember, s nem habozott a választásban egy nemzet áldása s örök
átka közt.
Értesítsen. — Egyesüljön."138
A levelet vivő futárnak, Okrutzky Aurél hadnagynak útközben még meg kellett áll
nia Dembinski főhadiszállásán, hogy ha az altábornagynak valami üzennivalója vol
na, juttassa el azt is Görgeihez.139 S valószínűleg az Erbachnál talált levelek keltette
aggodalomnak tulajdonítható az is, hogy Kossuth éppen e napokban mondta a Deb
recenbe érkezett s a haza ügyeinek állásáról érdeklődő Horváth Mihálynak: „...ha
Görgei nem áruló, azon esetben megelégedhetünk az ügyek állásával".140
Amikor Görgei e levelet megkapta, már megtörtént a feldunai és a felső-tiszai had
test kapcsolatba lépése. Nem sokkal e levél megírása után pedig megérkezett Deb
recenbe Ludvigh János kormánybiztos, s Kossuth megtudhatta tőle a Rózsahegyen
történteket ill. Görgeinek a váci nyilatkozat indokaira adott magyarázatát. 141
A váci nyilatkozat hatása Kossuth és Görgei viszonyára
1849. február 10 — március 25.
A feldunai hadtest Kassára érkezése után már csak Damjanich és Vécsey csapatai
nak kellett Szolnok térségébe érniük, hogy az összpontosítandó hadsereg készen áll
jon a támadásra. A hadtestek egységes működése érdekében a hadsereg élére fővezért
kellett állítani. Az OHB e feladatra előbb Bemet, majd Vettert szemelte ki, de — el
térő okokból — erre egyik tábornok sem volt hajlandó. Maradt volna még Görgei,
de Kossuth őt, nem utolsósorban éppen a váci nyilatkozat miatt, nem akarta. Január
19-én azonban, mint láttuk, megérkezett Debrecenbe Henryk Dembinski altábor
nagy, s Kossuth őt szemelte ki a honvédsereg fővezéri posztjára.
Január 29-én az OHB kinevezte Dembinskit a Klapka- és a volt Perczel-hadtest,
meg a tartalékhadosztály fővezérévé. Kossuth foglalkozott azzal a gondolattal, hogy
a megérkező feldunai hadtestet esetleg kettéosztja, s csak annak egy részét rendeli
137 Asbóth Lajos — Kossuth Lajos. 1849. február 8. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 4111. Erbach küldetésére 1.
Borús: Dembinski 143—149. o. Kossuth idézett szavait 1. KLÖM XIV. 388—389. o. Az Asbóthtól származó másola
tokat Dembinski február 8-án kapta meg, s Windisch-Grätz említett hosszú leiratát megküldte másolatban Klapkának
is. Henryk Dembinski — Klapka György, 1849. február 8. OL R. 295. Klapka György iratai. 1. cs. 3. tét. 1849. feb
ruári fasc. d. sz. Windisch-Grätz e leveléből az eredetit kézhez kapó Mészáros is készíttetett február 8-án egy máso
latot, s azt szintén megküldte Dembiúskinek. Mészáros Lázár — Kossuth Lajos, 1849. február 8. OL H. 2. OHBiratok. 1849:3555. Ennyiből tehát némi kiigazításra szorul a következő állítás: „Nem tudunk arról sem, hogy az
előzőekben ismertetett január 29-i Schliknek írásban küldött parancsból akár az ellenség mozdulataira, akár a saját
tervekre Debrecenben bármiféle következtetést levontak, vagy éppen intézkedést hoztak volna". Borús: Dembinski
149. o.
138 KLÖM XIV. 383. o.
139 Kossuth Lajos — Henryk Dembinski. 1849. február 9. OL R. 23. Henryk Dembinski iratai. 2. k. 16. sz. 37. f
140 Horváth Mihály: i. m. I I . k. 212. o. Horváth január 23-án még Makón volt, innen írott levelében kérdezte meg
Jósika Miklóst, az OHB tagját, „szükséges-e, kívántatik-e megjelenésem Debrecenben?" Közli: Dézsi Lajos: Báró
Jósika Miklós. Bp., 1916. 397—398. o. Február 9-én már Debrecenben volt, mert aznap megjelent a képviselőház
ülésén. Hunfalvy: i. m. 188. o.
141 Ludvigh február 8-án még Eperjesen volt, majd Debrecenbe utazott, ahonnan február 14-én indult vissza a
feldunai hadtest táborába. L. erre Madách Pál 1849. február 9-én Madách Imréhez írott levelét. Közli. Madách Imre:
i. m. II. k. 1105. o. és KLÖM XIV. 432—433. o.
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Dembinski alá, Ám amikor e hadtest megjelent a főhadszíntéren, az egész hadtest
Dembinski alá rendelése mellett döntött. Amint megérkezett Kassa visszafoglalásá
nak híre, a hadügyminisztérium ki is adta az erre vonatkozó rendeletet. Kossuth
azonban elkövette azt a hibát, hogy a rendeletet előzőleg nem közölte a feldunai
hadtest főhadiszállásán működő kormánybiztosokkal, így az szinte villámcsapásként
érte a hadtest tisztikarát. A rendeletet talán a váci nyilatkozat harmadik pontjára
gondolva, adta ki a hadügyminisztérium, s nem az OHB.142 A rendelet óriási fel
háborodást keltett a feldunai hadtest, immáron — a mellékelt hadrend szerint — a
XVI. hadosztály tisztikara körében. Több törzstiszt elégedetlenkedett, ,,hogy ezután
a sereg lengyelekkel lesz elárasztva, hogy a sereg hősies manoeuvrje után megszűnt
egy sereg lenni..." 143 Többen felszólították Luzsénszky Pál kormánybiztost, kérje
Kossuthot, nevezze ki Görgeit altábornaggyá, ,,ami ha rögtön megtörténne, kívánt
eredményű volna".144
Görgei Dembinski kinevezését és a hadtestnek az altábornagy alá rendelését
február 14-én napiparancsban tudatta csapataival. Felszólította a tisztikart, ,,hogy
ezen látszólagos megalázást ugyanazon egykedvűséggel fogadják, amellyel énmagam
mint hadtestparancsnok, önállóságomról lemondván, magamat az egy i ttülő ország
gyűlés határozata iránti engedelmességből Dembinski altábornagy — egy, amint
mondják, háborúban megőszült tisztes hadvezér — parancsainak önként alárende
lem." 145 Emellett Luzsénszky Pál kormánybiztosnak kijelentette, „hogy a netalán
ellenszegülendőket főbe lövetendi..." A napiparancsot Görgei Luzsénszky útján
megküldte az OHB-nak is. ő maga „igen illedelmesen és megadással nyilatkozott
az említett tárgyban", de a kormánytól megütődve látszott lenni.146
Luzsénszky maga is mindent elkövetett, hogy a tisztikar elégedetlenségét csilla
pítsa, de még február 16-án is kénytelen volt azt jelenteni Kossuthnak, hogy „a seregnél tegnap tapasztalt kedvetlenség ma is inkább nevekedett, mint csökkent,
annyira, hogy többen már kvietálásról beszélgettek. Görgei azonban, mint hitelesen
tudom, a tiszteket erélyesen megfeddte, sőt kijelentette, hogy irgalom nélkül agyon
löveti azt, ki ellenszegülni merészelne". A törzstisztek közül Aulich Lajos és Gáspár
András ezredes nyilatkozata megnyugtatta Luzsénszkyt, Piller János ezredes viszont
„nem egészen kedvem szerint nyilatkozott". 147
A hadtest tisztikarának egy része, köztük a vezérkari főnök, Bayer József alezredes, memorandumban tiltakozott az OHB-nál Dembinski kinevezése miatt. Til
takozásuknak három okát adták. Helytelenítették e kinevezést azért, mert „egy
külföldi főparancsnok sohasem érezheti a haza szent ügye iránt azt a rokonszenvet,
mely a hazai ügy győzelmének kiküzdéséhez és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen",
teh át lehetőleg magyar fővezért kívántak. Másrészt tiltakoztak azért, mert „az aláren delés egy külföldinek parancsai alá azt mutatja, hogy a kormány azon hadtestnek,
me ly a háború kezdetén Magyarország legelső hadseregében neveztetett, parancsno
ka ban többé nem helyezi bizodalmát". Végül — a memorandum szerint — a feldunai
ha dtest Dembinski alá rendeléséből hátrányok fognak származni „az ország felszabadí tására nézve", mivel „a kormány székhelye az alsó és közép (Tisza) vonalon meg
142 Mészáros Lázár — Görgei Artúr. 1849. február 12. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc ira
tai. 13/320. Magyar fordításban közli : Rohonyi Gábor — Nagy László— Tóth Gyula (szerk.): Szemelvények a magyar
hadtörténelem tanulmányozásához Bp. 1955. I I . k. 142—143. o. Dembinski kinevezésére 1. Borús: Dembinski
109—111. o. és 177—199. o.
143 Luzsénszky Pál — Kossuth Lajos. 1849. február 15. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 3640. Közli : Steier: I I . k. 81—
83.0.
144 Luzsénszky Pál — Kossuth Lajos. 1849. február 15. OL H. 2. OHB-iratok. 1849: 3588.
145 Görgei február 14-i napiparancsát többek között közli: Görgey István: i. m. I. k. 223. o.; Görgey Artúr: i. m. I.
k. 188. o.; Gelich: i. m. I I . k. 396. o. és Borús: Dembinski 187. o.
146 L. a 143. jegyzetet.
147 Luzsénszky 1849. február 16-i jelentésének kivonatát 1. OL R. 123. Vörös Antal gyűjtemény. 4. cs. 301. sz.t
Ennek alapján furcsának kell mondanunk az olyan állításokat, mint pl. az, hogy Görgei „az egyesülés óta agitált
Dembinski ellen" {Várady: i. m. 209. o.), vagy hogy a tábornok „igyekezett beleplántálni a Dembinski iránti bizal
matlanság szellemét" tisztikarába. (Spira: Polgári forradalom 357. o.)
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lesz ugyan védve, de a felsőn tökéletesen védtelen marad, — hogy a feltiszai vonal
nak ezen védtelen hagyása esetén egy koncentrikus hadműveletre Pestnek irányában
soha gondolni sem lehet". A memorandummal Zuber Antal őrnagyot és Schmidegg
Kálmán kapitányt küldték Debrecenbe.148
Kossuth Luzsénszky leveleit megkapva, hosszú levélben indokolta meg Dembinski
fővezéri kineveztetését, felszólítva Luzsénszkyt, hogy az indokokat Görgei tudtával
és jelenlétében adja elő a hadtest tisztikarának. Levelében leszögezte, hogy a hadtes
tek rendeltetését „kiszabni a kormány joga és kötelessége...", az pedig, „hogy a ki
tűzött cél elérésére mikint operáljon a megbízott vezér ? az a vezér dolga ; ki azonban,
ha bizodalmat veszt, vagy rosszul vagy szerencsétlenül operál a sereg parancsnoksá
gával, elmozdíttatik. Ami megint a kormány dolga". A hadsereg egységes működését
biztosítandó „az egyesült seregeknek egy fővezér alatt kell szükségképpen állaniok.
Mert ha egyik tábornok a maga esze szerint északnak, a másik délnek operál, úgy
elvész a haza".
Kossuth szerint ezután legfeljebb az a kérdés vetődhet fel, hogy miért Dembinski,
s miért nem Görgei lett a fővezér. Dembinski kinevezése mellett szólt, mint írja, az
országgyűlés akarata, az altábornagy hadvezéri híre és az, hogy Klapka, Répásy,
Vécsey és Damjanich csapatait már Dembinski alá rendelték.
Görgeit viszont nem lehetett fővezérré kinevezni, mert
„1-ör távol volt, s egyesülhetése nem vala bizonyos;
2-or mert jónak látta Vácon kiadott nyilatkozatában az ország kormánya iránt
az engedelmességet mintegy felmondani, — s ezáltal az ellenséget is különös gondola
tokra vezetni, melyek azonban Görgei tábornok úr becsületességén és hazafiságán
megtörtek. — Mely a kormánynak az ország megmentésében annyi akadályt okozó,
s szerencsétlen hazánkat pártos szakadásokkal, s mondhatni, katonai revolttal fe
nyegethető lépése bizonyosan nem volt alkalmas arra, hogy az ország egyes hadsere
geinek az ő kezébe adásával kellett volna viszonozni.
3-or mert Görgei tábornok úr január kezdete óta jónak látta az ország kormányát
tökéletesen ignorálni — a selmeci elvesztett csatáról a hadügyminisztériumhoz kül
dött egy jelentésen kívül soha a kormánynak — melynek pedig mint kormány, min
denről tudni kell — jelentést nem tőn; úgy hogy még mai napig sem tud a kormány
semmit hivatalosan ezen hadsereg osztály állapotjáról, s hét héti működéséről, s emi
att meglehet, a sereg fogyatkozást, az egyes érdem pedig hátratételt szenved".
Ezek után kifejti, „aki szakadást, szakadás által pártütést idézne elő", azt ő áruló
nak nyilvánítaná. „Elég volt az eddigi engedékenység. Inkább menjen el fele a tisz
teknek, fogjuk helyöket pótolni az alant rejlő tehetségekből, mintsem örökös zsibbadásoknak legyenek operációink kitéve személyes tekintetek miatt". 149
Kossuth tehát, Dembinski fővezéri kinevezésének szükségességét indokolva, túl
dimenzionálja a váci nyilatkozat tényleges jelentőségét. Hiszen, mint láttuk, a nyi
latkozat nem okozott komoly problémát számára, az országgyűlés január 18-i zárt
ülése kivételével. Az indoklás tehát e pontban Windisch-Grätz január 29—30-i
rendeleteit veszi alapul. A herceg — a már említett okok miatt — félreértelmezte
a nyilatkozatot, s ezt a Rózsahegyen történtek be is bizonyították. Az indoklás alapja
148 A memorandum két fogalmazvány töredéke : OL P. 295. Görgey-család levéltára. 42. cs. b / 44. fasc. 7—9. f.
Magyar fordításban közli: Görgey István: i. m. I. k. 229—230. o. Ezen a tiszti gyűlésen főleg az Aulich-hadosztály
tisztjei vettek részt. Az ő nevükben írt február 15-én Guyon hadosztályának Birsy József őrnagy. A Guyon-hadosztály
tisztjeinek válasza az volt, hogy ha Dembinskit Görgei helyére nevezték ki, akkor tiltakozni fognak Debrecenben
e megaláztatás ellen; ha viszont Dembinski minden hadosztály fővezére, akkor erre szükség van a hadműveletek
egységes irányítása érdekében. A két okmányt Szemere Bertalan főkormánybiztos is megkapta, valószínűleg magától
Gnyontól, és másolatban megküldte az OHB-nak. OL H. 2. 623. sz. KPA Horváth Lajosnak, Szemere írnokának má
solata, Szemere sk. feljegyzésével. — A tiszti gyűlés által Debrecenbe küldött Zuber Antal őrnagy nem érkezett meg
Debrecenbe. Útközben Hajdúböszörményben összeveszett szállásadó gazdájával, Kövér Györggyel, és a tettlegességgé
fajuló szóváltásban Zuber 14 kardvágást, Kövér pedig pisztolylövést kapott. Görgey István i. m. I. k. 236—239. o.
és Hegyesi Márton : A Zuber-ügy. Hazánk, VII. k. 77—78. o.
149 KLÖM XIV. 530—534. o.
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Kossuthnál tehát az el nem követett, de elkövethető vétek. Alaptalan szemrehányást
tartalmaz a harmadik pont is. Görgei január 19—20. után rendszeresen küldött tudó
sításokat az OHB-nak és a hadügyminisztériumnak, amelyek egyéb forrásokból is
viszonylag pontos, bár némileg megkésett információkkal rendelkeztek a feldunai
hadtest működéséről.150
Ugyancsak február végére esik Kossuth egy újabb megnyilatkozása a váci nyilat
kozat kérdésében. A radikálisok lapja, a Marczius Tizenötödike február végén Eszék
szégyenletes feladása miatt igazságtalanul megtámadta ékeinek kedvenc célpontját,
Mészáros Lázár hadügyminisztert. Ugyanakkor a lap Radicalis álnevet viselő munka
társa tollából több, Görgeit és hadtestét dicsőítő cikk jelent meg. Kossuth a cikkek
megjelenése után levélben dorgálta meg a lap szerkesztőjét, Csernátoni Lajost.
Csernátoni ugyanis Kossuth egyik titkára is volt, s így, mint Kossuth írja, ,,a Martiust önnel, Önt pedig, mert titoknokom, az én véleményemmel identifikálja a közön
ség". Kossuth ezért megengedhetetlennek tartotta, hogy egy, közvetlen környezeté
hez tartozó személy ilyen éles támadást intézzen Mészáros ellen.
„Tetézi pedig a kompromissziót, hogy ugyanazon lapban, melyben Mészáros
annyira gyaláztatik, és kilépése, mint százszor ajánlott, sürgettetik, azon Görgei
egekig magasztaltatik, ki írott proklamációban mondta ki, hogy csak a Mészáros
útján hozzá érkezendő parancsnoknak engedelmeskedik.
És mindez történik éppen akkor, midőn a Görgei seregének Dembiáski alá rende
lése miatt mutatkozó bujtogatások megfékezése vétetett munkába, s minden esz
közt fel kell használni, hogy a hadseregnek hűségét s a haza iránti engedelmességét
elvégre tökéletesen biztosíthassuk" — folytatja az elnök. Ezért kéri Csernátonit,
mondjon le titkári állásáról.151
Csernátoni még aznap válaszolt Kossuth levelére Bejelentette, hogy hajlandó le
mondani titkári állásáról, de megkérdezte Kossuth' t. hr.gy ezt milyen formában te
gye, mivel nem akarja őt kompromittálni. Kossuth szintén még aznap válaszolt
Csernátoninak. Levelében megköszönte Csernátoni megértését. A két cikkel kap
csolatban elmondta, ezek annál is kellemetlenebbek számára, mert „az armada fele,
mely a hadnagyból lett ifjú tábornokra kancsal szemmel néz, azt fogja mondani,
meggyaláztattam Mészárost, hogy a megdicsért Görgeiből minisztert tegyek. — Gör
gei pedig s párthívei, kik tudják, hogy az engedelmességet felmondó tábornokot nem
akarom miniszterié tenni, azt mondandják, eleresztem Önt, mert lapja Görgeit di
csérte". Ezért kérte Csernátonit, hogy családi körülményei és „másnemű rendeltetése
következtében" jelentse be, hogy „sem titoknoki hivatását, sem zsurnalisztikái pá
lyáját nem lehet folytatnia egy ideig...152
Az elnök tehát tartott a hadsereg vezetésén belül újabb ellentétek kialakulásától,
s ezt megakadályozandó, a feldunai hadtest tisztikarának megregulázása mellett
döntött. Éppen ezért érintette kellemetlenül a Görgei melletti hangulatkeltés, főleg
150 Spira György szerint Görgei a váci nyilatkozattal „nemcsak hirdette, hanem ténylegesen gyakorolta is a Hon
védelmi Bizottmány iránti engedetlenséget, amennyiben egész felvidéki hadjárata alatt egyszer sem tett jelentést a
Bizottmánynak, sőt még az általa (legalábbis papíron) elismert hadügyminisztériumnak is mindössze egyetlen jelen
tést küldött ebben az időszakban". A magyar forradalom 404. o. — Ezzel szemben Görgei első futára, Ludvigh János
január 24-én érkezett Debrecenbe, s ő Görgeitől levelet is hozott. Ennek tartalmát 1. KLÖM XIV. 211. o. Következő
futárát január 23-án indította útnak, ez január 29-én vagy 30-án érkezett Debrecenbe. L. erre: Szemere Bertalan —
Klapka György. 1849. január 29. OL H. 147. Vegyes iratok. 13. doboz. 402—404. f. Január 25-én Besztercebányáról
a hadügyminisztériumnak küldött hosszú jelentést, s ez meg is érkezett Debrecenbe. Másolatait 1. OL P . 295. A Görgeycsalád levéltára. 37. cs. b/ 10. fasc. (e) 4. 3—4. f. és uo. 40. cs. b/30. fasc. 153. iktatószám. Közli: Görgey István: i. m.
I. k. 169—170. o. Megérkezésére 1. KLÖM XIV. 532. o. (Spira György ennek megérkezéséről tud). Végül január 25—
26. körül egy újabb futárt indított útnak, aki azonban az ellenségtől veszélyeztetve, kénytelen volt elégetni a Kossuth
nak és Szemerének küldött leveleket. L. erre Szemere január 30-i levelét Kossuthnak. OL H. 2. OHB-iratok. 1849:
3647. Az ezt követő időszakban viszonylag rendszeresen küldött Görgeiről tudósítást a két mellé kirendelt kormány
biztos, Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd, de ezek csak meglehetősen nagy késéssel érkeztek Debrecenbe.
151 KLÖM XV. 894—895. o. A Marczius Tizenötödike Görgei melletti agitációjára 1. Kosáry Domokos: A forra
dalom és szabadságharc sajtója, 1848—1849. I n : Kosáry Domokos — Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó tör
ténete. 1848—1867. I I / l . k. Bp., 1986. 244., 247. és 249—250. o.
152 KLÖM XV. 896—897. o.
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egy, az OHB-hoz közel álló orgánum részéről. A hadtesten belüli elégedetlenség
ugyanis nem csökkent, sőt, Dembinskinek Schlik üldözése alatti tétovázása és káros
parancsai miatt ugyanis az átterjedt más hadtestekre is. Ugyanakkor Dembinski
személyisége sem volt alkalmas arra, hogy megnyerjen másokat. Klapkát azzal tette
ellenségévé, hogy az ő nyakába varrta Schlik elszalasztásának felelősségét, Görgeit
megakadályozta a Szepesség megtisztításában és Jablonowski megverésében, sőt,
február 22-én, személyes találkozásuk alkalmával főbelövetéssel fenyegette a tábor
nokot, ha nem engedelmeskedik. A szemrehányásnak semmi alapja nem volt, Görgei
egy aznap kelt jelentésén kívül, amelyben az altábornagy intézkedéseit okolta azért,
ha. hadtestének poggyásza esetleg az ellenség kezébe esik, és Debrecen észak felől
fedezetlen marad. A jelentés másolatát Görgei megküldte az OHB-nak is.153
Február 23-án Görgei magához hívatta Beniczky Lajos őrnagyot, elmondta neki
a közte s Dembiňski között lezajlott szóváltást. Kifejtette, hogy Dembinski fővezéri
működése a hadsereg romlásához vezet, mert az altábornagy bizalmatlan alvezéreivel
szemben, semmit sem közöl haditerveiből, haszontalanul menetelteti a csapatokat.
Kérte Beniczkyt, mindezt mondja el Debrecenben Kossuthnak. Ezután Klapkához
küldte az őrnagyot. Klapka osztotta Görgei nézeteit.
Beniczky ezután elindult Debrecenbe, ahová február 26-án délután érkezett meg.
Kossuthot már nem találta itt, mert az elnök éppen aznap utazott el a hadsereg meg
szemlélésére. Beniczky ezután Tiszafüredre indult, s itt találkozott aznap este
Kossuthtal. Kossuth különböző kérdéseket tett fel Görgeivel kapcsolatban. Majd ki
kelt Görgei ellen, mondván, hogy az kétszínű szerepet játszik vele szemben, saját
egyéni céljai vannak. „Amióta január 4-én Pestet elhagyva Magyarország felső részé
re visszavonult, különös állást foglalt el a kormányzattal szemben. Vácott közvetlen
parancsnoksága alatt álló hadseregéhez kibocsátott nyilatkozatnál fogva nemcsak
elválasztotta magát a közügytől és a kormányzattal szemben elkülönült állást foglalt
el, hanem közvetve felmondta az engedelmességet azokkal szemben, akik posztjára
állították. Röviden szólva, a legnagyobb veszély napjaiban megingott!" Ezért, mint
egy ellensúlyozásképpen volt szükség Dembinski kinevezésére, mondta Kossuth.154
Február 26—27-én Dembinski Kápolnánál megütközött Windisch-Grätz előre
nyomuló hadseregével. Az altábornagy intézkedései miatt a magyar csapatok egy
része meg sem jelenhetett a csatában, így az a honvédcsapatok visszavonulásával
végződött. A visszavonulás során a tisztikar Dembinskivel szembeni elégedetlensége
a tetőpontra hágott. így március 3-án az I. (Klapka-) és a VII. (Görgei-) hadtestek
tisztikara a hadseregnél tartózkodó főkormánybiztos, Szemere jelenlétében gyűlésen
mondta ki, hogy nem bízik Dembinskiben, s csak akkor hajlandó engedelmeskedni
parancsainak, ha azokat az említett hadtestparancsnokok ellenjegyzik. A gyűlésen
Görgei beszédet mondott, s ebben kitért a váci nyilatkozatra is. Azzal indokolta,
hogy Budapest kiürítése után a kormányzat menekülése elbátortalanítóan hatott
hadtestének tisztjeire. „A Vilmos-huszárezredből 30 tiszt lépett ki és tűnt el, nem
számítva azokat, akik Pesten inkognitóban visszamaradva, hasonlóan Lázár tábor
nokhoz, jelentették magukat az oda bevonuló Windisch-Grätz es. kir. tábornagynál.
Hogy hadseregemnek e legkevésbé látszólagos feloszlása közepette egy alapot álla
pítsak meg az egyesülésre, arra kényszerültem, hogy a nekem oly sok oldalról felrótt
váci nyilatkozatot kibocsássam, amely nyilatkozat, úgy hiszem, a legfontosabb oka
volt annak, hogy az elnök úr elhatározta Dembinskit a hadsereg élére állítani!"
Görgei tehát továbbra is a hadsereg összetartásának szükségességével indokolta
a váci nyilatkozatot, mint január végén Ludvighnak és február 10-én Klapkának.

133 Görgei Artúr — Henryk Dembinski, 1849. február 22. Másolata: OL P. 295. Görgey-család levéltára. 40. cs.
b/35. fasc. 374. iktatószám. 106. f. Magyar fordítását közli: Görgey István: i. m. I. k. 244—245. o.
154 Görgey Ártér: i. m. I. k. 192—.194. o. és Steier: Beniczky 266—268. és 271—272. o.
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Másrészt az idézettekből úgy tűnik, hogy Luzsénszky közölte vele Kossuth indokait
Dembinski kinevezését illetően.155
Március 4-én megérkezett a táborba Kossuth, Mészáros és Vetter. Szemere még
az előző napon Görgeit nevezte ki ideiglenesen a hadsereg főparancsnokává, miután
Dembinski hajthatatlannak mutatkozott a hadvezetés felelősségének megosztásával
és a hadtestparancsnokoknak a hadvezetésbe való bevonásával kapcsolatban.
A megérkező Kossuth Debrecenből még Görgei főbelövetésének tervével indult el,
de a táborban, látva a Dembinskivel szembeni elégedetlenséget és tapasztalva Görgei
megnőtt presztízsét, elállt e tervtől. Annál is inkább, mivel Dembinski katonai hibái
nyilvánvalóak voltak, s a tisztikar fellépése így nem politikai, inkább katonai jellegű
volt, s sokban emlékeztetett Kiss Ernő 1849 januári leváltására a bánsági hadtest
éléről.156
Kossuth személyesen is értekezett Görgeivel. A tábornok ez alkalommal saját had
műveleti tervét mondta el az elnöknek, s valószínűleg szóba került közöttük Görgei
eddigi működése is. Erre mutat Kossuth március 10-i levele Csánynak: „Görgeivel
mindent tisztába hoztam személyesen, ő becsületes ember, s minden különösségei
mellett tiszta lelkű hazafi. De most nem lehetett fővezérré, nem lehetett, maga is
belátta". (Kossuth ugyanis március 8-án Vettert nevezte ki a Görgei parancsnoksága
alatt álló I., II. és VII., ill. az immáron Damjanich parancsnoksága alatt álló III.
hadtest fővezérévé).157
Görgei meglehetősen röviden és célzatosan szól csak emlékirataiban Kossuthtal
folytatott beszélgetéséről. Megemlíti viszont, hogy a váci nyilatkozat szóba került
Mészáros Lázár hadügyminiszterrel folytatott beszélgetésében. Elbeszélése szerint
Mészáros a következőket mondta:
„In vino Veritas — így kezdte körülbelül — ezt tartja egy latin példabeszéd;
én tehát ma szándékosan egy-két pohár borral többet ürítettem a kelleténél, hogy
Önnek annál kerekebben mondhassam meg az igazat. Csakhamar Önnek tábornokká
és a feldunai hadtest parancsnokává kineveztetése után észre kellett vennem, mi
képp Ön a hadügyminisztertől megvonja azt a figyelmet, mellyel, úgy hiszem, irá
nyában tartozik. Számtalanszor történt, hogy Ön a Honvédelmi Bizottmányhoz
intézett javaslataival engem teljesen elmellőzött. Az öreg Mészáros egy vén kófic:
minek őrá időt vesztegetni.. .ezt gondolhatta Ön. Én belenyugodtam, mert nem szere
tek ujjat húzni. Erre rá egyszer csak azt hallom, hogy Ön a jó öreg Mészárost azon
egyedüli tekintélynek proklamálta, melyet Ön az országban elismer. Elképzelheti
méltó csodálkozásomat. Gondolhatja, mily nehezen bírtam csekélységemnek ezen
Ön részéről legkevésbé várt kitüntetése okát kitalálni! Mennyi fáradságomba került,
míg hozzászokhattam új méltóságomhoz, mint egyedüli tekintély az országban,
melyet Ön elismer ! Ez utóbbi sikerült nekem végre ; és már most erősen azt hittem,
hogy Önnek engedelmességére annál biztosabban számíthatok, minél több a pótolni
valója e részben a múltból. De mekkora csalódás! Méltóztatott csupán tréfálni és
nekem azután is épp oly kevéssé engedelmeskedni, mint annakelőtte. És épp oly
kevéssé engedelmeskedett ö n legújabban annak a férfiúnak, kit Önnek főparancs
nokává kineveztem. Ügy látszik tehát, hogy Ön annak a példabeszédnek a megcá
folására van a gondviselés által kiszemelve, hogy aki parancsolni akar, az elébb
engedelmeskedni kell hogy megtanuljon".158
A Debrecenbe visszatérő Kossuth a képviselőház március 7-i zárt ülésén ismertette
a Tiszafüreden történteket. Az ülésen „Görgei politikai hitvallása is említtetett.
155 A Tiszafüreden történtek legalaposabb, bár kissé elfogult feldolgozása: Borús: Dembinski 303—323. o. Görgei
szavait idézi: Steier: Beniczky 285. o. Hasonlóképpen emlékezett vissza a beszédre Szemere is. Idézi: Gelich i. ni. IL
k. 469. o.
156 Kossuth terve: öelich: i. m. I I . k. 463—464. o. és Beksics: Kemény 109. o.
157 KLÖM XIV. 628—629. o. Kossuth intézkedése Vetter kinevezéséről uo. 601—603. o.
158 Görgey Artúr: i. m. I. k. 249. o.
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Kossuth kimentette az ő proklamációját, melyet Pestről vonultában kibocsátott,
hogy valamennyi tisztjeit el ne veszítse. Egyébiránt a sereg kész minden jogszerű
szabadságát az országnak utolsó csepp vérig védelmezni".159 Űgy tűnik tehát, az
elnök elfogadta a tábornok magyarázatát a nyilatkozat okait illetően. Erre mutat
egyébként a Marczius Tizenötödike másnapi cikke is. Eszerint az elnök és a tábornok
március 4-i tiszafüredi találkozója során ,,a többek által monarchikus remények
alapjául vett s elhíresztelt proklamációnak — mint biztos kútforrásból halljuk — ere
deti indoka tisztába hozatott, a bányavárosok felé tett diverzió, ha ugyan ennek
a hazára nézve lett üdvös hatását valaki átlátni nem akarná — megmagyaráztatott,
szóval a kormány elnöke a tábornoktúl elégedetten vált meg".160 A március 9-én
Debrecenbe érkező Görgei egyébként ugyanígy magyarázta a nyilatkozat szükséges
ségét Irányi Dániel képviselőnek is.161
Kossuth, jelenlegi ismereteink szerint, utoljára 1849. március végén említette
a váci nyilatkozatot a szabadságharc alatt. Március 22-én az immáron csak saját,
VII. hadtestét vezénylő Görgei Kerecsendről indulatos levelet írt Kossuthnak,
amelyben kikelt Vetter ellen. Az új fővezér ugyanis többek között Görgeit tette
felelőssé azért, hogy a fősereg március 17—18-i előrenyomulási kísérlete sikertelenül
végződött. Kossuth március 24-én válaszolt Görgeinek, s miután védelmébe vette
Vettert, kérte Görgeit, ,,ne legyen felette ingerlékeny". Majd így folytatta:
„Nézze, tisztelt barátom! amikor Ön Vácott kibocsátott nyilatkozatában kimond
ta : hogy Ön senki másnak men engedelmeskedik, csak a király által kinevezett mi
niszternek (Mészáros), vagy helyettesének (Vetter), a kezeink között levő Magyar
ország felzúdult Ön ellen, lázadónak kiáltották ki Önt, aki Dumouriez vagy Monk
szerepét akarja játszani, vagy katonai lázadásban sántikál — és emberek jöttek hoz
zám, az országgyűlésen interpellációk történtek, és hosszú szónoklatokban fejtették
ki, mennyire fájhat nekem e tapasztalás. Ha én akkor, elragadtatva a fájdalom érzé
sétől (mert fájt, hogy azon nyilatkozat Öntől a rosszérzelműeknek alkalmat nyújt
hatott megtagadni a kormánytól az engedelmességet, melynek Ön is felmondotta azt,
és akkor a haza elveszett volna), ha én akkor elragadtatva a fájdalom érzésétől,
helyet engedtem volna haragomnak, s egy-két annak megfelelő rendeletet adtam
volna ki, — mi lett volna belőlünk ? — most már az ellenség uralkodnék fölöttünk,
mert a polgárháború borzalmai a haza kebelét szétszaggatták volna". Kossuth szerint
legfontosabb az egyetértés. Nem szabad tehát veszélyeztetni a haza megmentését
személyi ellenszenvek által.162
Kossuth tehát, ezúttal Vetter védelmében hangsúlyozta túl a váci nyilatkozat
keltette nehézségeket. Ez azonban már csak afféle taktikai fogás volt Görgei lecsilla
pítására. Ezen a napon este fölkereste Kossuthot az országgyűlés baloldali képviselői
nek egy csoportja, Madarász József emlékiratai szerint Madarász László és József,
Kállay Ödön, Haczell Márton, Luzsénszky Pál és Simonyi János. A képviselők a bé
kepárt akcióinak veszélyére utalva egy három pontból álló javaslatott terjesztettek
Kossuth elé :
„1-ször. Görgei állíttassék volt tényei, engedetlenségei miatt haditörvényszék
elébe, s ha ez el nem marasztalná, az esetben se alkalmaztassák semmire sem. (...)
2-szor. A képviselőházban határoztassék el az, hogy amíg az ellenség a hazából ki
nem űzetik, és a haza békéje teljesen nem biztosíttatik, addig a képviselőház ülései
függesztessenek fel. (...)
3-szor. A végrehajtó hatalmat gyakorolja Kossuth Lajos, aki felhatalmaztatik,
• 159 Hunfalvy : i. m. 218. o.
160 Marczius Tizenötödike. 1849. március 8.
161 Irányi Dánul — Charles-Louis Chassin: Histoire politique de la révolution de Hongrie. 1847—1849. Paris,
1860. I I . k. 223—224. o.
162 A levél német fordítása: KLÖM XIV. 709. o. Nem teljesen szabatos magyarra visszafordított szövege: Gelich:
L m, I I I . k. 28. o. és Breit: i. m. I I . 26. o.
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hogy felelős kormányt alakítson, és a képviselőházat, midőn a haza megmentetett,
összehívja üléseinek folytatására".
Kossuthot elsősorban az első pontra nézve akarták megnyerni, de, mint Madarász
József írja, „azon ellenvetésére, hogy adjunk elő tényeket, melyekkel Görgei árulása
bebizonyíttatik, hiában mondottuk el azokat, amiket az országgyűlésnek Debrecen
be áttétele iránt nyilatkozataiból mindenki következtetett, hiában utaltunk engedetlenségeire". Kossuth ugyanis kijelentette, „tudja ugyan, hogy Görgei neki személyes
ellensége, de mert meg van győződve afelől, hogy hazáját úgy szereti, mint ő, kívánatunkat Görgeit illetőleg el nem fogadhatja". A másik két pontra nézve úgy nyilat
kozott, hogy azokat elfogadja, ha a képviselőház is beleegyezik, de arra már nem volt
hajlandó, hogy ezt ő maga indítványozza. így aztán Madarászéit kénytelenek voltak
üres kézzel távozni Kossuthtól. 163
S Kossuthot elhatározásában és szavaiban talán az a mondat is befolyásolhatta,
amit Görgei említett március 22-i levelében olvashatott: „Tisztelt elnök úr! Csatla
kozzék velem, és menjünk, haljunk meg két tiszta akaratú vértanúként ez árva
honért, ha azt ezen hiúság- s önzésteljes hydraszerü ármánvtól megszabadítani nem
tudjuk". 164
A váci nyilatkozat hatása a közvéleményre és a hadseregre
A váci nyilatkozat hatásával kapcsolatban elég kevés az adat. így pl. a többi had
test és hadsereg reagálásaival kapcsolatban csak találgathatunk. A Perczel-hadtest
tisztikarának álláspontjáról már szóltunk. A bácskai hadtesttel kapcsolatban tudjuk,
hogy a nyilatkozat híréről január 24-én Szegeden értesültek. A hír szerint a nyilatko
zatban Görgei „a honvédelmi bizottságnak és Kossuthnak felmondja az engedelmes
séget..." 165 A hadtest tisztikarából két véleményt ismerünk. Igmándy Sándor őr
nagy a váci nyilatkozat után „gyanús szemmel" kísérte Görgei működését, bár mél
tányolta a nyilatkozat kiadásának indokait. Knézic Károly alezredes hasznosnak
tartotta azt, mert „ha Görgei serege széthull, mint az oldott kéve, akkor vége az ön
védelemnek! mert a mi csapatjaink ugyan meg nem maradtak volna ezen hírre". 166
A bánsági hadtestből egyedül Leiningen-Westerburg Károly alezredes véleményét
ismerjük. Szerinte Görgei egyedül így akadályozhatta meg, „hogy a tisztek legna
gyobb része elhagyja a sereget. Csak annak kimondása, hogy hívek maradnak a ki
rályra és az alkotmányra tett eskühöz, tarthatta őket vissza".167
Nem ismerünk egyetlen véleményt sem az erdélyi hadsereg tisztikarából, sem
a komáromi és a péterváradi várőrségből. A később keletkezett emlékiratok is csak
általánosságokban szólnak a váci nyilatkozatról. Ez is arra mutat, hogy annak nem
volt komolyabb hatása a hadseregen belül.168
163 Madarász József: Emlékirataim 1831—1881. Bp. 1883. 223—224. o.
164 Görgey Artúr — Kossuth Lajos, 1849. március 22. Közli: Görgey: István: i. m. I I . k. 46—47. o.
165 Búsbach Péter: Egy viharos emberöltő. Bp., 1898. I. k. 88. o. Búsbach 1848—49-es naplójának január 24-i
bejegyzése.
166 Búsbach: i. m. I. k. 90—91. o. 1849. február 6-i naplóbejegyzés.
167 Katona: i. m. I. k. 120. o.
168 Asbóth: i. m. I. k. 19., 21—22. o. és I I . k. 126. o.; Asserman Ferenc: Egy nyílt szó Görgei Artúr honvédtábor
nok ügyében. Kolozsvár, 1867. 5. és 14—15. o. Véleménye szerint Görgei a váci nyilatkozattal „hadserege különbféle
elemeit összetartotta, az ügynek megnyerte, s a kiáltvány szövege végeredményében az ügy érdekeinek sem ártott".
Asbóth Lajos: Görgei. Czáfolat Asserman honvédezredes és miniszteri titkár védiratára. Pest, 1867. 8—9. és 19—20. o. ;
Asserman Ferenc: Görgei. Visszhangok a czáfolatokra. Pest, 1868. 105—107. o.; Krivácsy József: Görgey és Klapka
vagy az 1848/49-ki önvédelmi harcz. Bp., 1881. 5—7. o.; Gelich: i. m. I I . k. 169—181. és 465—466. o. Utóbbi szerint
a nyilatkozat „Magyarországon nagy feltűnést keltett és különféle magyarázatokra adott okot"; ill.,,akkor általános
föltűnést, Debrecenben pedig nyugtalanságot és aggodalmat keltett". 169., ill. 181. o.; Böhm Jakab: Gyulai Gaál
Miklós honvédtábornok emlékirata az 1848/49. évi magyar szabadságharcról. H K 1985/1. 134. o. — Klapka az első
hírt a váci nyilatkozatról talán Bárczay Mihály századostól kaphatta. Ő vezette a felső-tiszai hadtest táborába azï
a két század abaúji önkéntest, akiket Görgei még Vácról indított útnak. Bárczay január 11-én érkezett meg Miskolcra«
1. erre jelentését Mészároshoz. L. a 96. sz. jegyzetet. — Nem tudni, hogy Komáromba eljutott-e a nyilatkozat híre.
A január 12-én Komáromba érkező Janik János ezredes, emlékezései szerint, január 5-én vagy 6-án Vácott csatla
kozott Görgei seregéhez, „de látván útközben a sok rendetlenséget, mely látvány régi katona létemre nekem fájt",
elhagyta a sereget és inkább Komáromba ment. Janik János 1848/49-i honvéd ezredes életleírása. OSZK Kézirat
tára. Fol. Hang. 1338. Dudás Ödön: A magyar hadsereg tisztikara c. gyűjteményében. L. még a 113. jegyzetet.
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A nyilatkozatnak a közvéleményre tett hatása esetében hasonlóan szegényes a kép.
A békepárt január 18-i fellépését kivéve ugyanis a váci nyilatkozat nem nagyon ju
tott politikai szerephez. A Marczius Tizenötödike már idézett március 8-i cikke sze
rint „midőn Görgeinek hallomásból ösmert proklamációja többek fülébe is elhatott,
többen igen más arcot kezdettek váltani, s magok közt hihetőleg ilyformán susog
hattak: »Bruderchen! ez a mi emberünk, ez oly monarchiata, mint a pinty, követzelőleg egyezkedni fog, mihelyt teheti fogja«". A radikális lap cikke szerint Görgei
és Klapka csatlakozása után ezek a személyek „korábbi proklamációjának szavaiból
merített monarchikus reményeik valósulásának idejét eljöttnek hívék, s elkiálták,
hogy Görgei az egyedül posszibilis hadvezér, nem azért, mert vezéri talentumot,
sasszemû éleslátást és organizáló tehetséget tanúsított, hanem azért, mert (ezt azonban csak gondolák) monarchikus szellemű proklamációt vagyis napiparancsot bo
csátott közre..." A lap itt nyilvánvalóan a békepárt tagjaira céloz, nem éppen jogo
san. A békepárt tagjai körülbelül annyira Örültek a váci nyilatkozatnak, mint amenynyire Perczel említett január eleji goromba levelének. Mindkettőben alkalmat láttak
arra, hogy Kossuthot egy kicsit megszorongassák, de egyáltalán nem lelkesedtek
azért, hogy az ország legerősebb hadteste, úgy látszik, kicsúszott a kormányzat irá
nyítása alól, a másik, közelebb lévő hadtest parancsnoka pedig a kormányzat védelme
helyett annak megszüntetésén látszik gondolkodni. Görgei fővezérségével kapcsolat
ban pedig nem az Esti Lapok, a békepárt lapja, hanem éppen a Marczius Tizenötö
dike fejtett ki igen lelkes agitációt, s a tábornok megítélését illetően még a másik bal
oldali orgánummal, a Madarászékat képviselő Debreceni Lapokkal is vitába szállt.169
A Görgeivel a felvidéki hadjárat során kapcsolatba került kormánybiztosok fenn
maradt jelentéseiben sem kerül elő a váci nyilatkozat. Sem Repetzky Ferenc, sem
Jeszenák János, sem Beniczky Lajos, sem Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd
nem említik azt. Beniczky ugyan megjegyzi emlékirataiban, hogy a váci nyilatkozat
teljesen fedte politikai nézeteit, s ezt Görgeinek január 12-én, Kossuthnak pedig
február 26-án ki is jelentette. Beniczky fennmaradt jelentéseiből azonban úgy tűnik,
hogy ha ez igaz is, akkor ezt azért tette, mert nem látott jelentősebb különbséget
az OHB és Görgei álláspontja között.170
A Görgeivel szemben ellenséges napló- és emlékiratanyagban a nyilatkozattal
kapcsolatban mindössze néhány, általánosságokban mozgó, elítélő megjegyzést ta
lálunk.171 Szemere Bertalan hírhedten elfogult Görgei-jellemrajzában meg is jegyzi,
hogy a nyilatkozat „veszedelmes következményei akkor azért maradtak el, mivel
köztudomásra nem jutott". 172
Görgei és a váci nyilatkozat 1849 február—április
Felvetődik még a kérdés : miként tekintett Görgei a váci nyilatkozatra, a Pesten
és Vácott történtekre ?
A rendelkezésre álló iratanyagból úgy tűnik, a tábornok afféle vízválasztónak
169 Marczius Tizenötödike, 1849. március 8. L. még a 151. jegyzetet.
170 Steier: Beniczky 275. és 534. o.
171 így pl.Irányi—• Ghassin:i. m. 218—226. o. ; Kászonyi Dániel: Magyarhon négy korszaka. S.a. r. Márkus László.
Ford. Kosáry Domokos. Bp., 1977. 238. o. ; Hunkár Antal emlékiratai. H K 1926. 373. o. ; Degré Alajos: Visszaemléke
zéseim. S. a. r. Ugrin Aranka. Bp., 1983. 253. o. Batthyány Kázmér emlékirata Joseph Andrew Blackwell átdolgozá
sában: Füzes Miklós: Az ismeretlen Batthyány. I I I . rész. A Janus Pannonius Múzeum évkönyve. 1983.166—167. o.;
Puky Miklós emigránsnak Görgeyre vonatkozó észrevételei. Toldalék Görgey rehabilitációjához. (1881). HL Tanul
mánygyűjtemény. 783.; Jósika Miklós szerint „Görgey ingadozó jelleme és kevés bizalma a forradalom sikerében
már váci nyilatkozatából kitűnt, mely nagyon hasonlított az áruláshoz..." Egy magyar család a forradalom alatt.
3. kiad. Bp. 1897. I I I . k. 60. o. Valószínűnek tűnik, hogy Vörösmarty Mihály (talán tanítványa, Perczel Mór hatá
sára is) a váci nyilatkozat után veszítette el bizalmát Görgeiben. ,,E tábornok egy cselekedete úgy tűnt fel mindjárt
kezdetben Vörösmarty előtt, mint hazafiatlanság — s ez időtől fogva soha többé nem bízott benne." Vachott Sándorné: Rajzok a múltból. I. k. Bp. é. n. 76—77. o.; Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai. S. a. r. Egyed Ilona.
Ford. Hortobágy Tibor. Bp. 1986. 321. o.
172 Szemere: i. m. I I . k. 28. o. Én az eredeti kéziratot használtam. OSZK Kézirattár. Fol. Hung. 1953.
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tekintette mindazt, ami január 3. — 5. között lezajlott. Amikor január 28-án felter
jesztette a hadügyminisztériumnak a feldunai hadtestnél december 22. és január 20.
között tett előléptetéseket, felhívta a minisztérium figyelmét, hogy „a törzstisztek
kinevezését a szolgálat s nehéz körülményeink sürgetőleg igényelték..." 173 Február
16-án Kassáról írott jelentése mellékleteként a január 21-február 14. között tett
tiszti kinevezéseket küldte meg a hadügyminisztériumnak megerősítés végett.
E jelentését, miután megismételte a január 28-i előterjesztésében mondottakat, így
folytatta :
„Nem mulaszthatom el ez alkalommal felfedezni azon körülményt, mikint kivált
Budapestről kivonultunkkor igen sok törzstiszt, anélkül, hogy magát nálam jelentette
és szándokát kinyilatkoztatta volna — isten tudja, mi okból, seregemtől elmaradt.
Miután ily elmaradásokat legjobb akaratom mellett sem bírtam megegyeztetni
egy férfias, nyílt és határozott jellemmel, minőt én katonában meg szoktam kívánni,
sem mentő körülményt vagy okot találni nem tudtam:
a szolgálat s a viszonyok igényletéhez képest az elmaradókat olyanoknak tekintet
tem, minőknek több miniszteri rendelet tekinteni kívánja, — s helyőket más, al
kalmas egyénekkel töltém be. Történik, hogy ők most, midőn kockánk számunkra is
mutat valamit, — megjelennek, s helyőket visszakövetelik.
Midőn a sereg vezényletét átvettem, kitűzött irányomból az igazság elvét sem
feledtem ki. Megteszem azt, ha személyemnek fáj is, és meg fogom tenni bármely
viszonyok ellenére is.
Kérem miniszter urat, tessék ez iránt rendeleteihez képest következetesen intéz
kedni. — Mert én kinyilatkoztatom, mikint ha én az önhatalmilag seregemtől el
maradt s a miniszteri rendeletek e tárgyú határozatai által is sújtott egyének vissza
vételére, — az igazság, következetesség s az újonnan helyebük nevezett tisztek
irányábani méltányosság ellenére — kénszeríttetném : állásomról még e percben
lelépni kész vagyok."174
S a tábornok ebben a szellemben járt el. így pl. nem fogadta vissza a hadtest
tisztikarába Sebő Alajost, a 13. Hunyadi huszárezred őrnagyát, aki betegségére való
hivatkozással január 5-én Vácott adta be lemondását. Sebő nem akart dezertálni,
hiszen lemondása után Komáromba ment, s innen február 5-én elindulva, február
10-én Eperjesen jelentkezett a hadtest főhadiszállásán, és kérte, hogy vagy előző
beosztását kaphassa vissza, vagy az 1. Császár huszárezredben kapjon őrnagyi be
osztást. Görgei visszautasította a folyamodást, mondván, hogy „roppant feladatom
férfias megoldására szilárd, s nem a viszonyokhoz képest változó jellemekre van
szükségem", és kérte a hadügyminisztériumot, intézkedjen Sebő kérelme iránt „más
sereghezi alkalmazás által". 175
Amikor 1849 februárjában Karger Ferdinánd ezredes, a 4. Sándor huszárezred
Pestről betegszabadságra távozott parancsnoka előterjesztése nyomán a hadügy
minisztérium kinevezéseket tett az említett huszárezredben, ezeket megküldte Görgeinek, a tábornok felháborodott hangon tiltakozott :
„Az általa ajánlott egyének már január 16-án a 4-ik huszárezred itt
levő — s így valóságos parancsnokának felterjesztésére már ki valának nevezve, s
neveik jóváhagyás végett már fel is terjesztettek a hadügyminisztériumnak.
Úgy látszik tehát, mikint Karger ezredes a 4-ik huszárezred dolgaira nézve kevés
tudomással bírhat.

173 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. január 28. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66.
doboz. 1849:3553. sz.
174 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 16. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 66.
doboz. 1849:3564. sz.
175 Sebő Alajos — Görgei Artúr. 1849. február 10. és Görgei Artúr'— Hadügyminisztérium. 1849. február 14. 0 1 . H.
75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 65. doboz. 1849:3495. sz.
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Karger ezredes úr Budapestrőli kivonulásunkkor ezredjét anélkül, hogy erre en
gedelmet nyert volna, — elhagyta.
Ki seregemet oly veszélyes percben, mint volt az akkori, — katona létére gyáván
el tudta hagyni, — az többé egy huszárezred vezére nem lehet seregemben.
S ha tűrném, hogy tisztsége kényelmeinek élvezése által más, érdemesebb sérel
mével előbbeni állást bitorolja; úgy magamra sütném a gyávaság bélyegét.
Karger helyett más vette át az ezred vezényletét. Ki viseli a hadjárat terheit,
annak leend szava az ezred közvetlen beldolgainak elintézésében is.
Mindezeknél fogva, hivatkozva 570-ik szám alatti felterjesztésemre, ismételten
kijelentem: miszerint azon egyéneket, álljanak azok bármily magasan, — kik se
regemet dolgaink veszélyessége miatt elhagyták, soha semmiféle esetben többé vissza
nem veendem; sem megengedni nem fogom, mikint előbbi állásuknál fogva, dolgaink
ba bármiképp beleavatkozzanak.
Hadügyminiszter urat pedig felkérem, mikint jelen felterjesztésemet Karger ez
redes úrral, — mint előléptetési ajánlatára adott válaszomat, tudatni s közölni
méltóztassék". 176
Hasonló szellemben nyilatkozott Görgei akkor is, amikor Inczédy László alezredes,
a 14. honvédzászlóalj volt őrnagya Miskolcon jelentkezett nála, „hogy be akar kelni
s elébbeni helyét újra elfoglalni". Inczédy lábsebére való hivatkozással Vácott hagyta
el a hadtestet. Görgei visszautasította kérését, mondván, hogy „mindazok — kik
akkori kétes állapotunkban csekély betegségük miatt elhagyták seregemet, abbani
visszaalkalmazásukra örökre érdemtelenekké tették magukat". Inczédy hiába nyúj
tott be igazoló jelentést, Görgei kijelentette, „én kéntelen vagyok kimondott sza
vaimhoz elválhatlanul ragaszkodni".177
A váci nyilatkozat a Görgei vezette főseregnél 1849 áprilisában, a trónfosztás
után jutott még némi, mellékes szerephez. Görgei egy 1850-es haditörvónyszéki val
lomása és emlékiratai szerint Kossuth a trónfosztás és a függetlenség kimondása
tervét komoly formában először 1849. április 7-én Gödöllőn közölte vele. Görgei
szerint ő e tervről kijelentette, hogy azt politikai öngyilkosságnak tartja, mondván,
hogy ezzel az önvédelmi harc támadóvá válik, s így Ausztria egzisztenciáját veszé
lyezteti, „és midőn a függetlenségi nyilatkozattal ősrégi érdekek és szimpátiák milli
árdjait halálosan megsértjük, midőn ezzel a forradalom összes szerencsétlen követ
kezményeit Magyarországra zúdítjuk, midőn a régi csapatokat, haderőnk magvát
esküszegővé tesszük, és ezzel erkölcsileg enerváljuk, minden következő nap bennün
ket gyengébbnek fog találni, míg ellenfeleink minden szomszéd államban ellenünk,
Európa egyensúlyának megzavarói ellen természetes szövetségesekre fognak ta
lálni".178 Emellett kijelentette, hogy a bécsi miniszterek agyrémeire a koronás V. Fer
dinánd király és az általa szentesített alkotmány mellett megnyert csaták a legjobb
felelet".179
Kossuth ezután — Görgei szerint — „kételkedését fejezte ki afelett, hogy a régi
csapatokban valamilyen lényeges legitimitási érzés is léteznék"180, s megkérdezte
a tábornokot, komolyan hiszi-e, „hogy a régi ezredek valaha komolyan V. Ferdinánd
ra és az 1848. évi alkotmányra gondoltak ?"181
„Mi volt hát egyéb — felelém — ami január elején a fővárosok kiürítése után csa
pataimat még összetartotta, mint az a váci proklamáció, mely szerint én csakis a
176 Görgei Artúr —• Hadügyminisztérium. 1849. február 21. OL H. 75. Hadügyminisztériumi általános iratok. 68.
doboz. 1849:4183. sz.
177 Görgei Artúr — Hadügyminisztérium. 1849. február 21. uo. 4152. sz. és Görgei Artúr — Hadügyminisztérium.
1849. március 4. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 16/74.
178 Steier: II. 189. o.
179 Görgey Artúr: i. m. I I . k. 10. o.
180 Steier: I I . k. 189. o.
181 Görgey Artúr: i. m. I I . k. 10. o.
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törvényes hadügyminiszter parancsai alatt, csakis V. Ferdinánd királyért és az
1848-iki alkotmányért, de nemcsak minden külső ellensége ellen, hanem minden bel
ső ellensége ellen is, különösen minden időszerűtlen forradalmi üzelmek ellen, har
colok?"182 Görgei emellett — saját elbeszélése szerint — hivatkozott a tisztikara
körében 1849 februárjában, tudta és hozzájárulása nélkül Dembinski ellen kialakult
mozgalomra. Emellett kijelentette, hogy ha V. Ferdinánd most megjelenhetne a tá
borban, biztos benne, hogy senki sem tagadná meg tőle a hódolatot.183
Nem célunk itt bővebben tárgyalni a trónfosztás előzményeit, s eldönteni azt a vi
tát, hogy Kossuth milyen formában közölte Görgeivel és a tábornokokkal a tervet,
B hogy Görgei beleegyezését adta-e vagy sem. A különböző résztvevők emlékezései
e kérdésben is homlokegyenest ellenkezőek, így nehéz e kérdésekre egyértelmű
választ adni. Az viszont tény, hogy amikor 1849. április 17-én a lévai főhadiszállásra
megérkezett a trónfosztás híre, az ,,első benyomásra aggasztó volt..." A hírt hozó
Ludvigh János kormánybiztos Kossuthnak írott levele szerint ,,e közlés hallatára
némelyek a hadsereg szavazatát s közbeszólási jogát fennen hangoztatták, néme
lyek a határozatot elhamarkodásnak bérmálták, a hadsereg elpártolását jósol
gatták. (...) Volt olyan is, ki Görgeit azon proklamációra emlékezteté, melyet a had
sereg megnyugtatására éppen e vidékeni átvonulásakor kibocsátott". 184 A tisztikar
ezen része, egy későbbi visszaemlékezés szerint, azért elégedetlenkedett, mert „ad
dig még mindig tápláltuk a reményt, hogy a váci proklamáció nyomán sikerülhet
az udvarral kiegyezni : a debreceni határozat pedig ezen reményünknek teljes véget
vetett; s ez sújtotta érdekeinket még annál is inkább, mert republikánus szellem
iránt közöttünk, tudtommal, senki sem lelkesedett".185
E tisztek képviseletében kereste fel másnap reggel Görgeit Molnár Ferdinánd
alezredes, bejelentve, „hogy tiszti küldöttség várakozik, mely a debreceni határozat
ellen óvást tenni akar. Görgei felkelt, s felső öltönyt magára vetvén szólt : meg kell
tudnom, kik azok a protestáló feketesárga urak. Molnár kisuhant, kardcsörgés hallat
szott, s mire Görgei az ajtót kinyitotta, üres volt a szoba. A feketesárga szó elég volt
a készülő machinációt eloszlatni" — írja emlékezéseiben Ludvigh János. 186
Molnár Ferdinánd és társai azonban még mindig nem mondtak le arról, hogy a tá
bornokot a váci nyilatkozatban szerintük kifejtett elvek alapján megnyerjék. Még
ezen a napon Molnár egy memorandumot fogalmazott meg, amelyben ezekre az
elvekre való hivatkozással felszólította a tábornokot, lépjen fel Kossuth ellen, mon
dassa le, s vegye diktátorként saját kezébe a hatalmat. Ezek után bizonnyal meg
fogja találni az utat „egy Ausztriával folytatandó kibékítő értekezésre, és bizonnyal
hinni fognak annak, aki egy jól felszerelt hadsereg élén elfogadható feltételek mellett
a béke pálmáját akarja átnyújtani". 187 Görgei azonban nem reagált a memorandum
ra, mire április 27-én, Komárom felmentése után egy nappal, Molnár ismét, az eddi
ginél határozottabb formában fogalmazta meg azon elveket, melyeket szerinte Gör
getnek követnie kellene. Az újabb memorandum szerint minden áron békét kell te
remteni, s ennek érdekében fel kellene adni az önálló pénz- és hadügyet, ill. fel kellene
ajánlani az összmonar eh iához való csatlakozást. Molnár szerint a császár bizonyosan
hálás lesz azért, ha Görgei átadja neki a hadsereget, amelyet máshol előnyösen hasz
nálhat fel.188 Ezek az elvek pedig már jócskán túlmentek azokon az engedményeken,
amelyeket a magyar katonai és politikai vezetés a béke érdekében valaha is kész volt
hozni.
182 Steier: I I . k. 189. o.
183 Uo. és Görgey Artúr: i. m. II. k. 10. o.
184 Ludvigh János — Kossuth Lajos. 1849. április 18. Eredeti példánya régebben: OL Vörös Antal gyűjtemény
1162. sz. Jelenleg ismeretlen helyen. Egy másolata; OSZK Kézirattára. Fol Hung. 2768. A szabadságharc erdélyi
eseményeire vonatkozó iratok. (Kornai István hagyatékából). Részben közli : Steier: I I . 211—212. o.
185 Buka Tivadar: Visszaemlékezés 1848 és 1849-ből. Pesti Napló, 1881. március 25.
186 Ludvigh: i. m. 139—140. o. és Horváth: i. m. I I . k. 613. o.
187 Közli: Steier: II. k. 214—217. o.
188 Uo. 252—254. o.
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S Görgei ezek után már felelt Molnárnak és a hozzá hasonlóknak. Április 29-én
Komáromban egy kiáltványt bocsátott ki, amelyből immár világosan kitűnhetett,
miként értelmezi ő a januári elveket:
„Tinektek jutott a szerencse éltetek feláldozásával megadni e szép honnak ősi
önállását, nemzetiségét, szabadságát, örök fönnlétét. Ez legszebb, legszentebb fela
datotok.
Emlékezzetek róla, ha új csatára keltek!
Sokan vannak köztünk, kik már kivívottnak hiszik hazánk óhajtott jövendőjét;
de ne ámítsátok magatokat; mert ezen harc nem Magyarország és Ausztria közti
harc egyedül, — ez európai harc leend: a természet adta legszentebb népjog harca
a bitor zsarnokság ellen. — S győzni fog a nép; győznie kell mindenütt".
Aki pedig még ebből sem értett volna, azt végképp meggyőzhette Görgei állás
pontjáról az, hogy a kiáltvány az uralkodóházat „esküszegő rút dinasztiának" ne
vezte.189 És ezzel a kiáltvánnyal véget is ért a váci nyilatkozat érdemleges politikai
szerepe. Görgei politikai nézetei, főleg a Függetlenségi Nyilatkozat és a trónfosztás
realitásával kapcsolatban az elkövetkező egy hónapban ugyan gyökeres változásokon
mentek keresztül, de a tábornok sem a megváltozott nézeteit summázó 1849. július
2-i memorandumában, sem az oroszokkal folytatott tárgyalások során nem hivat
kozott többé a váci nyilatkozatra, csupán az 1848 áprilisi törvényekre, amelyek
megóvását egyébként maga a kormányzat is fontosabbnak ítélte a végnapokban,
mint a Függetlenségi Nyilatkozathoz való ragaszkodást.
Epilógus
Ezután már csak Perczel Mór, Görgei örök ellenlábasa emlegette fel néhanapján
vádaskodó leveleiben a hadsereg azon tagjait, „kik januárban proklamációt merének
kibocsájtani a dinasztia mellett és a hazafiak ellen"190, s kérte számon Görgeitől,
„miért ada ki egy bizonyos proklamációt, mint tagadá meg egy hónapon át a deb
receni kormányt... 191
A szabadságharc alatt utoljára 1849 júliusában az országgyűlés szegedi ülésszakán
a fővezéri vitában hozta fel Szemere a váci nyilatkozatot, mint Görgei egyik hibá
ját.192
Végül, szomorú epilógusként, az aradi haditörvónyszéki tárgyalásokon jutott némi
szerep a váci nyilatkozatnak. A vádlottak közül — érdekes módon — éppen azon
tisztek hivatkoztak rá vallomásukban, akik nem szolgáltak Görgei hadtestében.
Lázár Vilmos ezredes egyenesen azt állította, hogy részt vett a váci nyilatkozat leibocsátásában, „amely Görgei utasítására jelent meg, és amelyben kijelentettük,
hogy továbbra is királyi csapatok akarunk maradni, és csak a király által megerősí
tett hadügyminiszter, Mészáros parancsait fogadjuk el". 193 Kiss Ernő altábornagy
pedig annak bizonyítékaként adta át a haditörvényszéknek a nyilatkozat másolatát,
„hogy a hadsereg mindig távol tartotta magát a köztársaságpárti irányzattól, V. Fer
dinánd királyt ismerte el, és az általa szentesített alkotmányért harcolt".194
189 Görgey István: i. m. I I . k. 193—194. o.; Fotómásolatát 1. Rozsa György—Spira György: Negyvennyolc a kor
társak szemével Bp., 1973. 384. o.
190 Perczel Mór — Kossuth Lajos. 1849. május 2—3. OL H . 2. OHB-iratok. 1849:6167. sz. Közli: Thim József:
A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. Bp., 1935. I I I . k. 694^695. o.
\
191 Perczel 1849. május 29-én Görgeihez írott levelét május 24-i dátummal idézi a június 8-i minisztertanácsi ha
tározat. Közli' KLÖM XV. 489—490. o. Az eredeti okmányt 1. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc
iratai. 30/363 a. Perczel június 11-én hasonló szellemben nyilatkozott Tóth Ágoston ezredes előtt is. Irmédi-Molnár
László: Felsőszopori Tóth Ágoston honvédezredes, a X I X . századbeli magyar térképezés úttörőjének élete és mű
ködése. Bp., 1938. 121. o.
192 Hunfalvy: i. m. 312. o.
193 Katona: i. m. II. k. 184. o.
194 Uo. 88. o.
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így ért véget a váci nyilatkozat gyakorlati szerepe. Mint az az eddig felsorakoz
tatott értelmezési módokból látható, a njdlatkozat igen tág eszmei struktúrát jelen
tett. Éppen e sokféle értelmezési lehetőség miatt az idő múlásával egyre szélesebb
tér nyílt a historizálás számára. E historizáló megközelítés hatására az emigrációs
történetírás Görgei „árulásának" egyik első bizonyítékát láttatta a nyilatkozatban,
s ez az álláspont később átszűrődött az 1867 utáni ún függetlenségi, majd 1945 után
a marxista történetírásba is. Hogy mennyire mesterségesen felnagyított kérdésről
van szó, azt jól mutatja az is, hogy Kossuth az emigrációban egyetlenegy, a nyilvá
nosságnak szánt megnyilatkozásában sem említi a váci nyilatkozatot, csupán egy
mindmáig kiadatlan, Görgeiről szóló „tanulmányában" szól arról — mellékesen.195
A másik pólus, a Görgeit mindenáron védelmezni akaró és az 1867-es történetírás
pedig Görgei királyhűségének, lojalitásának példájaként mutatta be a nyilatkozatot ;
szinte Deák húsvéti cikkének előképét látták benne. így a váci nyilatkozat körüli
vita eleve hibás körben forgott, mert a nyilatkozatot egyik fél sem tartalma és előz
ményei alapján magyarázta, hanem mindegyikük egy vélt politikai magatartás
forma elemeit kereste benne.
A valóságban, mint láttuk, a nyilatkozatnak nem volt igazán komoly szerepe
a szabadságharc kimenetele szempontjából, csakúgy, mint a legfőbb ellentétpárja
ként emlegetett Függetlenségi Nyilatkozatnak sem. Kossuth és Görgei viszonyát
a rendelkezésre álló adatok szerint 1849 március végéig befolyásolta, a hadseregen
belüli szerepe pedig 1849. április végén végleg megszűnt. A két férfiú viszonyát és
a hadsereg politikai nézeteit ugyanis elsősorban nem ékesen fogalmazó nyilatkozatok
és kiáltványok, hanem a hadihelyzet alakulása határozta meg, 1849 januárjában
csakúgy, mint 1849 áprilisában vagy júliusában.

195 Kosáry Domokos : A Görgey-kérdés és története. Bp., 1936. 241—245. o. A kézirat: OL B. 90.1. Kossuth Lajos
iratainak időrendi sorozata. 42. cs. 6142. sz. 10—16. f.

— 292 —

Роберт Херманн
ЗАЯВЛЕНИЕ АРТУРА ГЁРГЕИ ПРИ ВАЦЕ
Резюме
Статья занимается одной, чаще всего упомянутой и помянутой проблематикой «дела Гёргеи», много раз объясненным и извращённым заявлением при Ваце, его политическим содер
жанием, пеледствиями и ролью во время освободительной борьбы. Автор пытается рассматри
вать круг вопросов с помощью изданных и неизданных источников, и по возмосности разби
рать некоторые частные проблемы. Кроме этого он старается исправлять самые важные
ошибочные установления, прозвучанные по отношению к заявлению при Ваце.
. Первая глава обозревает СОБЫТИЯ между 30. декабря 1848. г. и 5. января 1849. г. с. точки
зрения связей между верхне-дунайским корпусом и режимом. В этой главе автор пытается
разъяснить ту мотивационную систему, которая привела к такому массовому отказу офицер
ского состава корпуса, что Гёргеи чувствовал себя вынужден выступить с заявлением, которое
могло ложшься в моральную основу дальнейшей борьбы для остатка штаб-офицеров. Важ
нейшими причинами этого массового отказа явились катастрофичное военное положение,
выбытие парламента и Общегосударственного Комитета Обороны в город Дебрецен, вместе
с этим мирная делегация парламента к Виндиш-Грецу, наконец отмена битвы перед столицей.
Вторая глава занимается событиями в городе Вац и текстуальным анализом заявления при
Ваце. По установлению автора между политическими принципами, заключёнными в заявлении
и объявленными Общегосударственным Комитетом Обороны никакое существенное различие
не доказуемое. Эпиграмматические и часто неправедливые выпады заявления против Обще
государственного Комитета Обороны объясняются неудовольствием большинства офицерс
кого состава и самого Гёргеи Общегосударственным Комитетом Обороны. Но в заявлении
генерал не отказался повиноваться Общегосударственному Комитету Обороны. Третяя глава
занимается прибытием заявления в город Дебрецен и тамошным влиянием его. В четвёртой
главе автор анализирует объяснения Гёргеи связанные с заявлением с переговоров в 28.
января 1849. г. в Рожахедь до входа в город Кашша в 10. февраля. В пятой главе автор изучает
влияние заявления в импераТорскокоролевском лагере, и устанавливает, что это влияние
тоже не доказывает обвинения против Гёргеи. Шестая глава излогает влияние заявления на
сношение между Гёргеи и Кошшутом в феврале и марте 1849. г. Следовательно заявление
явилось одной важнейшей причиной выдвижения Дембински на звание главнокомандующего,
и.так впредь до тисафюредских событий травило сношение между Гёргеи и Кошшутом.
При их встрече в Тйсафюреде Кошшут принял объяснение генерала относительно зарождения
заявление. Так, когда в конце марта 1849. г. левосторонняя группа Ласло Мадараса — между
прочем ссылаясь на заявление — требовала смещение Гсргеи, Кошшут был не склонным к
этому. С этого времени заявление никак не влияло на связь между двумя мужщинами. Седь
мая глава устанавливает, что заявление не оказало важное влияние среди других армий и
общественности. Восьмая глава анализирует высказывания Гёргеи, связанные событиями
в городе Вац с февраля до апреля 1849. г. Одна часть офицерского состава верхнедунайского
(тогда уже 7-ого) корпуса хотела склонять Гёргеи — ссылаясь на заявление — на вступление
против Кошшута после Деклараций Независимости и свержения с престола, но Гёргеи был
не склонным. Эпилог регистрирует упоминания заявления при Ваце с апреля до октября
1849. г.
Итожя автор устанавливает, что влияние заявления на ход освободительной войны обна
ружено только до апреля 1849. г, но влияние осталось до самого конца постороннее. Выход
освободительной войны, сношение между Гёрееи и Кошшутом определили не заявления,
а движение военных событий так в январе 1849. г. как во время весеннего похода.

Róbert

Hermann

DAS W A I T Z E N E R MANIFEST VON A R T Ű R GÖRGEI
Resümee
Die Studie beschäftigt sich mit einer der am häufigsten behandelten und immer wieder aufs
T a p e t gebrachten Fragen der Görgei-Problematik, mit dem vielmals gedeuteten und mißdeuteten
Waitzener Manifest, mit dessen Entstehungsumständen, politischem Inhalt, Folgen und Rolle
im Freiheitskrieg. Der Autor versucht eine Übersicht über diesen Fragenkreis anhand des ver
fügbaren veröffentlichten und unveröffentlichten Quellenmaterials zu geben und die einzelnen
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Teilprobleme nach Möglichkeit zu untersuchen. Darüber hinaus ist er bestrebt, in den Anmerkungen die wichtigsten von den im Zusammenhang mit dem Waitzener Manifest aufgestellten
irrtümlichen Behauptungen zu berichtigen.
I m ersten Kapitel werden die Ereignisse zwischen dem 31. 12. 1848 u n d 6. 1. 1849, von der
Niederlage von Perczel bei Mór bis zum Einzug des Oberdonauarmeekorps nach Waitzen, unter
dem Aspekt der Beziehungen zwischen dem Oberdonauarmeekorps und der Regierung überblickt. I n diesem Kapitel versucht der Autor das Motivationssystem zu erschließen, das zu einer
massenhaften Abdankung von Offizieren des Armeekorps geführt h a t t e , infolge deren sich
Görgei gezwungen gesehen haben mochte, ein Manifest zu erlassen, das dem gebliebenen Teil
der Stabsoffiziere beim weiteren K a m p f als moralische Grunglage dienen sollte. Die wichtigsten
Gründe für diese massenhafte Abdankung waren die katastrophale militärische Lage, der Abgang
des Landtages und des Landesverteidigungsausschusses nach Debrezin, gleichzeitig damit die
Entsendung einer Friedensdelegation durch den Landtag zu Windisch-Grätz und schließlich
das Ausbleiben der Schlacht vor der H a u p t s t a d t . Das zweite Kapitel befaßt sich mit den Geschehnissen in Waitzen bzw. gibt eine eingehende Textanalyse des Waitzener Manifestes. Der
Behauptung des Autors zufolge kann kein wesentlicher Unterschied zwischen den im Manifest
verkündeten politischen Grundsätzen und denen nachgewiesen werden, die in jenen Tagen vom
Landesverteidigungsausschuß vertreten wurden. Die heftigen und oft ungerechten Ausfälle
des Manifestes gegen den Landesverteidigungsausschuß sind mit der Unzufriedenheit der Mehrheit des Offizierskorps sowie Görgeis selbst mit dem Landesverteidigungsausschuß zu erklären.
I m Manifest kündigte jedoch der General dem Landesverteidigungsausschuß nicht den Gehorsam.
Das dritte Kapitel befaßt sich damit, wie die Nachricht über das Manifest nach Debrezin k a m
und wie es dort aufgenommen wurde. I m vierten Kapitel werden Görgeis Erklärungen für das
Manifest behandelt, die er im Zeitraum von den Verhandlungen am 28. 1. 1849 in Rosenborg
bis zum Einzug am 10. 2. 1849 nach Kaschau abgab. Im fünften Kapitel wird die Wirkung
des Waitzener Manifestes auf das k. u. k. Lager untersucht und behauptet, daß auch sie die
gegen Görgei vorgebrachten Anglagen keineswegs rechtfertigt. Das sechste Kapitel beschäftigt
sich mit den Auswirkungen des Manifestes auf die Beziehungen zwischen Görgei und Kossuth
im Februar—März des Jahres 1849. Der Meinung des Autors nach ist die Ernennung von Dembinski zum Oberbefehlshaber vor allem auf dieses Manifest zurückzuführen, durch das das
Verhältnis zwischen Kossuth und Görgei bis zu den Ereignissen in Tiszafüred getrübt wé!r.
Bei ihrer Begegnung in Tiszafüred wurde die Erklärung des Generals für die Entstehungsmotive
des Manifestes von Kossuth akzeptiert und deshalb war er dann Ende März 1849 auch nicht
bereit, der Forderung der von László Madarász geführten Linksgruppe nachzukommen, nach
der Görgei gegangen werden sollte. Von jenem Zeitpunkt an h a t t e das Manifest keinen nachweisbaren Einfluß auf die Beziehungen zwischen den beiden Männern. I m siebten Kapitel wird
festgestellt, daß das Manifest auf die anderen Armeen und die Öffentlichkeit keine beträchtliche
Wirkung ausübte. Das achte Kapitel analysiert Görgeis zwischen dem Februar und April des
Jahres 1849 gemachte Äußerungen zu den Ereignissen in Waitzen. Ein Teil des Offizierskorps
des Oberdonauarmeekorps (zu jener Zeit schon das 7. Armeekorps) wollte nämlich Görgei nach
der Unabhängigkeitserklärung und der Thronentsetzung der Habsburger unter Berufung auf
das Manifest dazu bewegen, gegen Kossuth aufzutreten, wozu Görgei jedoch nicht bereit wárl
I m Epilog werden die Erwähnungen des Manifestes zwischen dem April und Oktober 1849
registriert.
Als Zusammenfassung stellt der Autor fest, daß ein Einfluß des Manifestes auf den Verlauf
des Freiheitskrieges lediglich bis zum April 1849 nachzuweisen ist und daß dieser Einfluß immer
nur von nebensächlicher Bedeutung war. Der Ausgang des Freiheitskrieges und das Verhältnis
von Kossuth und Görgei wurden nämlich sowohl im J a n u a r 1849 als auch zur Zeit des Frühjahrsfeldzuges entscheidend nicht durch Manifeste, sondern durch die Entwicklung der Kriegsereignisse bestimmt.
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D I Ó S Z E G I ISTVÁN

A VÉDERŐ PROBLÉMAI A KÖZÖS MINISZTERTANÁCS ELŐTT
1883—1895*

Ha azt lehetett mondani, hogy a közös minisztertanács jegyzőkönyvei a külpoli
tikáról meglehetősen gyér információkkal szolgálnak, a véderővel kapcsolatosan
éppen ennek ellenkezőjót kell megállapítani. A véderő felszerelése és ellátása, békében
és háború esetén történő kiegészítése, úgyszintén adandó és lehetséges alkalmakkal
történő igénybevétele és még sok egyéb vonatkozása egyaránt a közös miniszterta
nács elé került, úgy hogy olyan benyomás támadhat, hogy a közös minisztertanács
tulajdonképpen a véderő ügyeinek intézésére alakult testület volt. Az általunk
tárgyalt időszakban tartott hetvenegy tanácskozáson hatvan alkalommal a véderő
kérdése volt az eszmecsere tulajdonképpeni témája, és egyéb problémák, így a kül
politika és a később tárgyalandó vasútépítés is, többnyire mint a hadügy vonzatai
kerültek szóba. A hadügynek ez a predominanciája az alkotmányjogi és közjogi
struktúrából adódott. A hadsereg vezérlete, vezénylete és belszervezetének megálla
pítása 1867 után is uralkodói jogkör maradt, de a véderő költségeinek jóváhagyása,
úgyszintén a védelmi rendszerrel kapcsolatos törvények meghozatala parlamenti
hatáskörbe került. A közös minisztertanács volt az a fórum, amely a hadvezetés ré
széről felmerült folyamatos és alkalmi költségigényeket mérlegelte és azoknak a parlamentális testületek (a delegációk) elé történő előterjesztéséről döntött, továbbá
az a grémium, amely a véderővel kapcsolatos törvénytervezeteket — a hadvezetés
igényeinek megfelelően — kezdeményezte és egyeztette. A véderő évi költségvetése,
nem beszélve a rendkívüli alkalmak esetén keletkezett többletigényekről, általában
az állami költségvetés húsz százalékát tette ki, és mint ilyen, az állami költségvetés
legtekintélyesebb tétele volt. Az egyéb motivációkat nem említve ez az egyetlen
vonatkozás is elegendő volt ahhoz, hogy a katonai költségvetés minden alkalommal
beható vita tárgya legyen. A véderővel kapcsolatos törvénykezés pedig olyan sok
féle érdeket érintett, hogy a jogszabályok bármiféle bővítése vagy módosítása ugyan
csak hosszas előkészítést és alapos eszmecserét igényelt. Ezek a viták, különösen
a katonai költségvetéssel kapcsolatos aprólékos huzavonák, nem mindig érdekesek
az utókor számára, a közös minisztertanács jegyzőkönyvei mindamellett a hadügy
intézésének és kezelésének számos sajátos, és a történetírás által eddig kellően figye
lemre nem méltatott vonatkozását világítják meg.
A véderő a nyolcvanas évek kezdetén
A közjogi és alkotmányos szabályozásnak, valamint az évek során kialakított gya
korlatnak megfelelően a közös minisztertanács tevékenységi körébe csak a hadügyi
tárca költségigénye és a véderővel kapcsolatos törvénykezés tartozott. A tárgyalások
* Készlet egy nagyobb tanulmányból.
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során azonban óhatatlanul a véderő belszervezetével kapcsolatos problémák is sző
nyegre kerültek, szükségesnek látszik ezért, hogy még mielőtt a közös miniszterta
nács tevékenységének ismertetésébe belekezdenénk, a hadügy egészéről rövid átte
kintést nyújtsunk. Leírásunkban, helyenkénti történeti visszatekintéssel, a nyolcva
nas évek elején fennálló állapotokat rögzítjük.
A véderő a Monarchia régi és bevált hagyományokkal rendelkező intézménye volt,
mégis, a kiegyezést megelőző és követő évek katonai tapasztalatainak és politikai
körülményeinek hatására számos lényeges változtatáson esett át. Vonatkozik ez min
denekelőtt a véderő legfőbb vezetésére. Ferenc József uralkodásának első évtizedé
ben közvetlenül gyakorolta legfelsőbb hadúri jogait és ő volt a hadsereg főparancsno
ka. Az operatív ügyintézést a hadseregfőparancsnokság és az uralkodó között az
utóbbinak közvetlenül alárendelt központi katonai iroda végezte. A dinasztia presz
tízsét sértő 1859-es lombardiai katonai kudarc következtében az uralkodó megvált
hadseregfőparancsnoki tisztjétől, amely 1860-ban az iijonnan létrehozott hadügy
minisztériumra, illetve a hadügyminiszterre szállt át. 1866 őszén újra létrehozták
az immáron a hadügyminisztérium mellé rendelt hadseregfőparancsnokságot és an
nak élére a custozzai győzőt, Albrecht főherceget nevezték ki. A hadseregfőparancs
noki funkció az 1867 után kialakított alkotmányos viszonyokkal összeegyeztet
hetetlennek bizonyult, ezért 1868 februárjában a hadseregfőparancsnokságot felosz
latták. Albrecht főherceg 1869 márciusában új titulust kapott: ő lett a hadsereg fő
felügyelője, és ezt a címet 1895-ben bekövetkezett haláláig viselte. Az alkotmányos
viszonyok bevezetése a hadügyminiszter vezetői minőségét hangsúlyozottabbá tette,
és a hadügyminiszter a kiegyezést követő évtizedben a hadügy operatív irányítójává
vált. Részint közjogi, részint személyi okokból következően azonban a hadügyminisz
ter irányító funkciója a nyolcvanas évek elején fokozatosan háttérbe szorult és
hatásköre hovatovább a véderő adminisztratív ügyeinek intézésére korláto
zódott. Az érdembeli irányítás a hadsereg főfelügyelői tisztét betöltő Albrecht
főherceg és az 1881-től vezérkari főnöki minőségben tevékenykedő Beck altábornagy
kezébe ment át. A magyar honvédség ügyeit irányító magyar honvédelmi miniszter,
illetve az osztrák Landwehr élén álló Landesverteidigungsminister katonai tekintet
ben közvetlenül az uralkodó alárendeltségében állt. Az uralkodó és a központi ha
tóságok (a közös hadügyminisztérium, a vezérkar és a két honvédelmi mi
nisztérium) közötti közvetítést az uralkodó katonai irodája végezte. Ez nem volt
önálló hatóság, tulajdonképpeni feladata az adminisztrációban állt, de az iroda ve
zetője az uralkodóval való közvetlen kapcsolata folytán az ügyek érdembeli alaku
lására is befolyással bírt.
A véderő belső tagozódása a legfelsőbb vezetésben mutatkozó változásokkal egy
idejűleg és hasonló indítékokból adódóan sokat módosult, de ebben a vonatkozásban
azért nagyobb stabilitás mutatkozott. A véderő attól az időponttól kezdve, hogy a ve
lencei hajóhad végleg osztrák tulajdonba került, két haderőnemből állt : a szárazföldi
hadseregből és a haditengerészetből és ez a tagozódás a Monarchia felbomlásáig fenn
maradt. A hadsereg 1867-ig egységes egészet képezett, a kiegyezés után ehhez csat
lakozott a magyar honvédség és az osztrák Landwehr, ilyenformán jött létre a kö
zös hadsereg — magyar honvédség — osztrák Landwehr kettős tagozódása. A ka
tonai vezetők, akik a hadsereg egységét mindenek felett állónali tekintették, ezt
a közjogi alapon álló tagozódást nehezen vették tudomásul, de aztán a közös had
sereget úgy tekintették, mint a véderő első, a honvédséget illetve a Landwehrt pedig
úgy, mint a véderő második vonalát. A haditengerészetnél ez a közjogi alapon álló
tagozódás nem alakult ki. A véderőnek ez a része egyébként nemzetközi összehason
lításban nem volt számottevő. A csatahajók és a páncélozott cirkálók száma és minő
sége tekintetében jóval mögötte állt Anglia, Franciaország és Olaszország földközi
tengeri hadiflottájának és csupán partvédelmi feladatok ellátására vállalkozhatott.
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A hadsereg viszont létszám és fegyverzet tekintetében egyaránt a kor színvonalán
állott és hozzámérhető volt bármely nagyhatalom hadseregéhez. A Monarchia 1869ben 272 ezres békelétszámú és 800 ezres hadilétszámú hadseregével megközelítette
Franciaországot és alig valamivel maradt mögötte az Északnémet Szövetségnek,
amely országokban 414 ezres illettve 290 ezres békelétszám mellett 1 millió 300 ez
res illetve 945 ezres hadilétszámot mutattak fel. (Ezek az arányok az évek múlásával
a Monarchia szempontjából rosszabbodtak, de erre a későbbiekben még visszatérünk.)
A hadsereg békelétszáma a hivatásos állomány (tisztek és altisztek) mellett a tény
leges szolgálati idejét töltő három hadköteles korosztályból adódott. A hadilétszám
a békelétszámból, a harmadik év letöltése előtt szabadságolt állományba helyezett
legénységből, és a tényleges szolgálati idejét letöltött hét hadköteles korosztályból,
a tartalékból állt össze. A háborús veszteségek pótlására a hadilétszám tíz százaléká
ra rúgó, csak rövid katonai kiképzésben részesült póttartalékos állomány szolgált.
A hadsereg kötelékébe tartozó személyeket anyakönyvben tartották nyilván, és az
anyakönyvi állomány értelemszerűen magasabb volt, mint a hadilétszám.
A hadseregen belül a hagyományoknak és a korszerű hadviselés követelményeinek
megfelelően négy fegyvernem állt fenn: a gyalogság, a lovasság, a tüzérség, és a mű
szaki fegyvernem. Létszámát és jelentőségét tekintve a gyalogság állt az első helyen.
A különböző átszervezések után a nyolcvanas évek elejére kialakult 102 gyalogezred,
eg}7enként 1647 főmTi békelétszámmal, hozzávéve még a magyar honvédség és az
osztrák Landwehr gyalogságát, a hadsereg békelétszámának háromnegyedét tette ki,
és a hadilétszámon belüli arányok is ennek megfelelően alakultak. A gyalogezred
lefelé zászlóaljakra és századokra tagozódott. Minden ezredhez négy zászlóalj és egy
pót zászlóalj keret tartozott, egy zászlóaljon belül négy század helyezkedett el. A szá
zad békelétszáma 95 főből állt. A közvetlenül a gyalogezred fölött álló magasabb
egység a dandár volt, amely két, vagy több gyalogezredet egyesített. Két gyalogos
dandár egy hadosztályt alkotott. A több hadosztályt egyesítő hadtestben és a több
hadtestet és hadosztáryt összefogó hadseregben a gyalogság mellett már más fegyver
nemek is képviseletet nyertek. A gyalogság 1866-ig a Lorenz-rendszerú elöltöltős
puskával volt felfegy vérez ve. Ez nem vetekedhetett a porosz Dreyse puskával, és
a königgrätzi vereség nem utolsó sorban a lőfegyverekben mutatkozó különbségből
adódott. 1867-től fokozatosan bevezették a Werndl-rendszerű hátultöltős, gyúszeges,
egylövetű puskát, amit természetesen szuronnyal is elláttak. A gyalogság több mint
húsz évig, egészen a nyolcvanas évek második feléig ezt a fegyvert használta. A gya
logság számára előírt és alkalmazott taktika a lőfegyverekben mutatkozó fejlődés
ellenére nem sokat változott. A katonai vezetők és teoretikusok változatlanul a szuronyrohamot és a kézitusát tekintették az ütközetet és a csatát eldöntő tényezőnek.
De az, hogy a lőfegyverek egyre nagyobb találati pontosságával is számot vetettek,
lemérhető volt azon, hogy a gyalogság feltűnő fehér zubbonyát 1868-ban sötétkékre
cserélték.
A lovasság, a hadseregen belüli második fegyvernem, a korábbi időszakokhoz ké
pest veszített jelentőségéből, és a hadsereg állományának kevesebb mint egyhatodát
tette ki. A közös hadsereg negyven lovasezrede még viselte a régi huszár, dragonyos
és ulánus elnevezést, de ennek sem a felszerelés, sem a felhasználás tekintetében nem
volt már jelentősége. Egy közös hadseregbeli lovasezred békelétszáma 1061 főből
és 962 lóból állt, a magyar honvédség tíz és az osztrák Landwehr hat lovasezrede
egyenként feleekkora békelétszámmal rendelkezett. A lovasság főfegyvere a kard
volt, a legénységet emellett karabéllyal (1867-től hátultöltős, gyúszeges, egylövetű
karabéllyal) is felszerelték. A fegyverzet mutatta és meghatározta a felhasználás
jellegét: a felderítés, portyázás és üldözés mellett még mindig a lovasroham végre
hajtása volt az alakulatok feladata, ami pedig a lőfegyverek fejlődése folytán egyre
inkább anakronisztikussá vált. A tüzérség, amely felhasználást tekintve tábori tüzér— 297 —

ségre és vártüzérségre oszlott, csak a közös hadseregben volt rendszeresítve, a két
honvédség ezzel a fegyvernemmel nem rendelkezett. A tábori tüzérség tizenhárom
tüzérezrede a hadosztályokhoz, illetve a hadtestekhez volt beosztva, és ennek meg
felelően a hadosztály-, illetve a hadtest-tüzérezred nevet viselte. A hadosztály-tüzérezred békelétszáma 457 fő és 230 ló volt és 32 ágyúval rendelkezett, amely négy ütegre
tagozódott. A vártüzérség egyebek mellett a galiciai Krakkó és Przemysl, a dalmá
ciai Cattaro és Pola, valamint a tiroli Trient erődítményeiben volt elhelyezve és a
várvédelem és a várostrom speciális feladatait látta el. Az elöltöltős lövegekkel fel
szerelt tábori tüzérség ütközetben való közreműködése hosszú ideig nem volt igazán
hatékony. Ezeket az ágyúkat a lőtávolság rövidsége és a ballisztikai problémák
megoldatlansága miatt többnyire csak közvetlen irányzással, az ellenséges gyalogság
lőtávolságán belül lehetett használni. Az 1863-ban rendszeresített vontcsövű elöltöltős
1 ö vegek már kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeztek, vég ül az Uchatius-rendszerű há
tultöltős lövegek 1875-ben történt bevezetése eredményezett gyökeres fordulatot. E
nagyobb lőtávolságú és megbízhatóbb találati pontosságú ágyúk birtokában kaphatta
a tábori tüzérség azt a feladatot, hogy tűzerejét, a saját alakulatok mögött felállítva,
azok feje fölött átlőve fejtse ki. Végül a negyedik fegyvernemet kitevő műszaki ala
kulatok részint a hídépítéssel, erődítéssel stb. foglalkozó utászcsapatokra, részint
a tábori vasutak építését és a vasutak helyreállítását végző vasúti századokra, vala
mint tábori távíró osztagokra oszlottak. Meg kell még jegyezni, hogy a hadsereg
élelmezésére, felszereléssel, fegyverrel és lőszerrel való ellátására, valamint mindezek
szállítására részint az alakulatokon belül szervezett, részint azoktól elkülönített
apparátus állt rendelkezésre. Háború esetén a hadsereg és a hadsereg készleteinek
a hadműveleti területre történő szállítása külön organizációt kívánt. Erre az esetre
a vasút felhasználását, valamint a kincstári lovak és járművek mellett a lakosság lo
vainak és járműveinek nagyfokú igénybevételét irányozták elő.
A hadkiegészítés a hadseregen és a haditengerészeten belül külön szervezettel
rendelkezett. A Monarchia hadkiegészítő kerületekre és az ezeket összefogó katonai
területekre oszlott és az ezredek, illetve hadtestek egyazon kerületből illetve terü
letből merítették kiegészítő állományukat, a sorköteleseket csakúgy, mint a tarta
lékosokat és póttartalékosokat. A sorkötelesek alkalmasságáról és beosztásáról a
sorozó bizottság döntött. A hadkiegészítés rendjét külön törvény szabályozta:
Ausztriában az 1868. december 5-i törvény, Magyarországon az 1868. évi 40. tör
vénycikk. A törvények megszabták a hadkötelezettség időtartamát, a szolgálati
kötelezettség tartamát, a tíz évi új onejutalékot, valamint annak a két országrész
közötti megosztását, a mentesség különféle fajtáit, valamint a sorozás rendjét.
A törvények értelmében hadkötelesnek minősült minden férfi és 20 éves korától 32
éves koráig. A szolgálati idő három évi tényleges sorkatonai szolgálatból és hét évi
tartalékállományban eltöltött időből állt. Az újoncjutalék úgy oszlott meg, hogy
Ausztriára egy évben 55 992 újonc és 5592 póttartalékos esett, Magyarországra
pedig 39 552 újonc és 3955 póttartalékos. A törvények 1889-ig változtatás nélkül
érvényben maradtak. A lakosság lóállományának a hadsereg részéről történő igény
bevételét Ausztriában az 1893 április 13-i törvény, Magyarországon az 1873. évi 20.
törvénycikk szabályozta.1

1 Az áttekintéshez felhasznált munkák: Glückmann, Carl: Das Heerwesen der österreichisch-ungarischen Monar
chie. 4. Aufl. Wien, 1895. — Schmidt-Brentano, Antonio: Die Armee in Österreich. Militär, Staat und Gesellschaft 1848—
1867. Boppard am Rhein, 1975. 7—103. o. — Rothenberg, Günther E. The Army of Francis Joseph. West Lafayette,
Indiana, 1976. 74—104. o. — Die Habsburgermonarchie 1848—1918. Bd. V. Die bewaffnete Macht. (Hrsg. von Adam
Wandruszka und Peter Urbanitsch) Wien, 1987. — Magyarország hadtörténete két kötetben. (Főszerkesztő: Liptai
Ervin). 2. kötet. A kiegyezéstől napjainkig. (Szerk.: Tóth Sándor). Budapest, 1985.
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A népfelkelési törvény
A nyolcvanas évek elején a katonai körök is az Oroszország részéről mutatkozó fe
nyegetést tartották meghatározónak, és a véderő tulajdonképpeni feladatát ennek
a veszélynek az elhárításában látták. Háború esetén, német együttműködést fel
tételezve, hadászati offenzívával számoltak, azzal a céllal, hogy a döntést kikény
szerítsék, még mielőtt az orosz haderő érvényesíthetné számbeli fölényét, hadveze
tés 1883—1884 folyamán a hadászati offenzíva feltételeinek megteremtése, illetve
javítása érdekében mind a hadsereg tömegszerűségét, mind mozgékonyságát nö
velni akarta, és ennek érdekében számos tervezetet dolgozott ki ést erjesztett a
közös minisztertanács elé.
A népfelkelés ügye, amely 1883. február 4-én került először a közös minisztertanács
elé, és amely az 1883. november 25-i és az 1884. november 20-i tanácskozásnak is
témája volt, már hosszú előtörténetet tudott maga mögött. A népfelkelés létrehozá
sának szükségessége közvetlenül a kiegyezés után felmerült. Az első katonai költség
vetés ügyében tanácskozó, tizenhét tábornokból és ezredesből álló bizottság 14:3
arányban úgy foglalt állást, hogy a hadkötelezettség nem állhat csupán a tényleges
szolgálatból és a tartalékban eltöltött időből, hanem e mellett és ezen felül 18 évtől
40 évig terjedően minden férfi népfelkelő szolgálati kötelezettséggel tartozik. 2 Az el
gondolások azonban nem valósultak meg. Magyarországon az 1868. évi 42. törvény
eikkel csupán az önkéntes népfelkelést iktatták törvénybe, 3 Ausztriában pedig Tirol
és Vorarlberg kivételével a népfelkelésnek még ez a formája is ismeretlen maradt.
A népfelkelés ügye a hetvenes évek végén került ismét elő, nem utolsó sorban a
boszniai okkupáció kedvezőtlen tapasztalatai következtében. A hadsereg ebben a
hadjáratnak nem nevezhető vállalkozásban csupán halottakban 4165 főt veszített,4
és ez érzékeltette egy valódi háborúban lehetséges veszteségek nagyságát. Hogy a
hadvezetőség a hadkötelezettség meghosszabbításának ezt a burkolt formáját vá
lasztotta, az az adott politikai és pénzügyi feltételek mellett teljesen érthető volt.
A véderőtörvény megváltoztatása nem tűnt reálisnak, és a tényleges szolgálat, il
letve a tartalékos időszak meghosszabbítására pénzügyi fedezet sem állt rendelke
zésre, a népfelkelés viszont általánosan kötelező jellege ós széles korsávja folytán
szinte kimeríthetetlen utánpótlást ígért, és mivel csak háborúban vált esedékessé,
egyelőre költségkihatással sem járt.
A népfelkelés intézményének létrehozásában Welsersheimb osztrák honvédelmi
miniszter játszott kezdeményező szerepet. Nem sokkal hivatalba lépése után, 1880.
augusztus 9-én tervezetet készített a kötelező népfelkelésről, amelyet egy Albrecht
főherceg elnöklete alatt ülésező bizottság megtárgyalt és jóváhagyott. Az uralkodó
1880. szeptember 23-án utasította a minisztert, hogy a tervezetet vigye az osztrák
minisztertanács elé. A minisztertanács kedvezően foglalt állást és hajlandónak mu
tatkozott a törvénytervezetet a Reichsrat elé terjeszteni, az előkészületek azonban
ezen a ponton megakadtak. A törvényt ugyanis, minthogy a Monarchia egészének
védrendszerét érintette, csak a magyar kormánnyal egyetértésben és vele párhuza
mosan lehetett kezdeményezni, a magyar egyetértés kieszközlése viszont már túl
nőtt az osztrák honvédelmi miniszter és az osztrák kormány hatáskörén, az ural
kodó és a közös hadügyminiszter viszont nem mutatott elég érdeklődést. Az ügy
akkor mozdult el ismét a holtpontról, amikor a stratégiai tervezésben újra előtérbe

2 Schmidt-Brentano: Die Armee in Österreich. 88—89. o.
3 Magyar Törvénytár. 1836—1868. évi törvénycikkek. Budapest, 1896. 485. o.
4 Verluste der im Jahre 1878 mobilisirten k. k. Truppen. Wien, 1879. 9. o. — Az okkupáció során harcképtelenné
vált katonák száma természetesen ennél jóval magasabb volt. A Nyugat-Bosznia és Hercegovina elfoglalásában részt
vevő 23. és 79. gyalogezred például halottakban, sebesültekben és eltűntekben több mint 700 íőt veszített. Bencze
László: Bosznia és Hercegovina okkupációja, Budapest, 1987. 200. o.
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került a hadászati offenzíva gondolata,3 és a vezérkari főnök is szükségesnek ítélte
a hadsereg részére rendelkezésre álló emberanyag minél nagyobb mérvű szaporítását.
Az uralkodó 1883. február 4-én azzal a határozott szándékkal vitte az ügyet a közös
minisztertanács elé,6 hogy elvi egyetértést hozzon létre, vagyis hogy a kormány bele
egyezését kieszközölje. Welsersheimb itt felvonultatta a kötelező népfelkelés mellett
szóló katonai argumentumokat: azt, hogy háború esetén a hadsereg állományának
kiegészítésére szolgálna, minthogy erre a póttartalék nem elegendő, és azt, hogy
hasznosan tehermentesíthetné a fő fronton harcoló hadsereget. Beck vezérkari fő
nök ezt az utóbbi vonatkozást húzta alá, és hangsúlyozta, hogy a népfelkelés Galí
ciában, Erdélyben és Tirolban igen hasznos szolgálatot tehetne. Az érvelést kiegé
szítette azzal, hogy a hadkötelezettség időtartama minden országban jóval hosszabb,
mint a Monarchiában, és ehhez csatlakozva az uralkodó egyenesen döbbenetesnek
minősítette, hogy a Monarchiában a hadkötelezettség a 32. életévvel befejeződik.
A magyar kormány részéről először szóló Ráday honvédelmi miniszter nem vonta
kétségbe a népfelkelés katonai szükségességét és célszerűségét, de fenntartásokat
fogalmazott meg a politikai megbízhatóság tekintetében és jelezte, hogy a véd
kötelezettség 10—12 évvel történő meghosszabbítása a magyar képviselőházban
ellenállásba ütközne. A kérdés érdembeli megvitatását addig különben sem vélte
időszerűnek, amíg Ausztriához hasonlóan, Magyarországon is megfelelő előtanul
mányokat nem végeznek. Tisza Kálmán magyar miniszterelnök az elvi döntés meg
hozatala előtt ugyancsak a részletek tisztázását tartotta szükségesnek, de nem tit
kolta el a magyar kormány fenntartásainak igazi okát sem, amire már a honvédelmi
miniszter is utalt. Kijelentette, hogy komoly aggodalmai vannak a népfelkeléssel
kapcsolatosan és fél, hogy az inkább kárt okozna, mint használna. Példa gyanánt
Erdélyt említette, ahol, mint mondotta, nem tartja tanácsosnak, hogy a románok
kezébe fegyvert adjanak. Az uralkodó és a vezérkari főnök érvei, hogy ti. minden
az erőskezű vezetésen múlik, nem gyakoroltak semmiféle hatást a magyar minisz
terelnökre, és az uralkodó többszöri sürgetésének engedve csupán azt helyezte ki
látásba, hogy a magyar kormány megkezdi a probléma tanulmányozását. Az érte
kezlet végül is eredmény nélkül zárult, és az uralkodó által szükségesnek tar
tott elvi egyetértés nem jött létre. A „tanulmányozási hajlandóságnak" mindkét
fél más és más értelmet tulajdonított. Az uralkodó ezt nagy előrelépésnek nevezte,
és úgy fogta fel, mint a beleegyezés prológusát. A magyar kormány viszont úgy
vélte, hogy a probléma tanulmányozásával együtt és annak ürügyén megmaradhat
elutasító álláspontja mellett.
Hogy mennyire eltérő módon értelmezték a február 4-i tanácskozáson történte
ket, az rövidesen kiderült. Az osztrák kormány, abból kiindulva, hogy a magyar
kormány hajlandó a beleegyezésre, megkereséssel élt és a magyar kormány formális
hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a két ország közötti közös ügyeket érintő törvény
tervezetet a Reichsrat elé terjeszthesse. A magyar kormány, amely ígérete ellenére
még a népfelkelés ügyének tanulmányozását sem kezdte el, a megkeresésre azt vá
laszolta, hogy egy ilyen törvénytervezet beterjesztését a magyar képviselőház je
lenlegi ülésszaka során nem tartja lehetségesnek, és az osztrák kormány kérését is
csak a törvényhozás előzetes felhatalmazása alapján teljesíthetné. És amikor a
miniszterelnök megkapta a meghívót a november 25-i közös minisztertanácsra,
amelynek egyik napirendi pontja megint a népfelkelés volt, a minisztertanács sür
gősen határozatba vette, hogy a kormány a törvényhozás előzetes felhatalmazása
nélkül nem foglalkozhat az üggyel, és hogy az osztrák kormány által kívánt törvény5 Umarbeitung des Aufmarsch-Elaborates für den Kriegsfall gegen Russland. Vortrag des Chefs des Generalstabes.
Wien, 21. Dezember 1882. Kriegsarchiv Wien. Militärkanzlei Seiner Majestät (a továbbiakban: MKSM) 69—2/1 ex
1883.
6 Gemeinsame Ministerrat vom 4. Februar 1883. Reichministerratszahl (a továbbiakban: RMRZ) 311. MKSM
20—1/6—4 von 1883.
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tervezet beterjesztése különben sem célszerű, mert az állam jogi vitát provokálna. 7
Ilyen előzmények után a november 25-i közös minisztertanács csak a süketek pár
beszéde lehetett. Welsersheimb és Beck megint elmondták a katonai argumentumo
kat, most arra téve a hangsúlyt, hogy a Monarchia háború esetén kiállítható had
serege számbeli erejét tekintve milyen nagy mértékben elmaradt a többi nagyha
talom hadseregétől, Tisza Kálmán pedig megismételte a parlament ellenállásával
kapcsolatos érveket, és újra kétségét fejezte ki a románokból és ruténokból álló
népfelkelés célszerűségét, illetően. Csupán annyi előrelépés történt, hogy Tisza az
osztrák kormánynak küldött válaszával egyezően bejelentette, hogy hajlandó a
magyar törvényhozástól előzetes hozzájárulást kérni. A bejelentés azonban, jól
lehet a magyar kormány fordulatának kezdetét jelezte, nem keltett különösebb
figyelmet. A vita során ugyanis kiderült, hogy a népfelkelés létrehozásának tekin
tetében a katonai vezetők között sincs egyetértés, és Bylandt-Rheidt közös hadügy
miniszter, Welsersheimbtől eltérően, a népfelkelést a hadkötelezettséget letöltött
férfiak nyolc korosztályára akarja korlátozni. Az uralkodó kénytelen volt megál
lapítani, hogy a kérdés még nem érett meg a döntésre, és elrendelni az ügy katonai'
jellegű tisztázását.
Hogy milyen is legyen végül a népfelkelés, annak eldöntésére az uralkodó elnök
lete alatt 1884. január 8-án tartott tanácskozáson került sor, amelyen a hadsereg
főfelügyelője, a közös hadügyminiszter, a vezérkar főnöke, az osztrák honvédelmi
miniszter és a katonai kancellária vezetője vett részt.8 Előzőleg a közös hadügy
miniszter és az osztrák honvédelmi miniszter terjedelmes tanulmányában fejtette ki
álláspontját és a hadsereg főfelügyelője is beadványt készített, amelyben az álta
lánosan kötelező népfelkelés mellett foglalt állást.9 A tanulmányok fő szempontjait
Popp vezérőrnagy, a katonai kancellária vezetője összegezte, és mérlegelte a kétféle
elgondolás lehetséges előnyeit és hátrányait. 10 Rámutatott arra, hogy Welsersheimb
tervezetének az a legnagyobb előnye, hogy miután huszonnégy korosztályra terjed
ki, hatalmas tömeget bocsát a hadsereg rendelkezésére, ugyanakkor az egész intéz
mény csekély anyagi eszközökkel létrehozható. Hátránya viszont az, hogy a ki
képzetlen embertömeget a modern hadviselésben nehezen lehet használni, és hogy a
lakosság nagy tömegeinek felfegyverzése politikai problémákat okozhat. Ez utóbbi
motiválja a magyar kormány ellenkezését is, ami olyan mértékű, hogy a népfelkelés
ezen formájának elfogadtatása kizártnak látszik. A katonai kancellária vezetője a
közös hadügyminiszter tervezetének néhány fogyatékosságára is rámutatott, főleg
arra, hogy az lemond a fegyverviselésre alkalmas népesség jelentékeny részéről, de
kiemelte, hogy ugyanakkor kiküszöböli az osztrák honvédelmi miniszter elgondolá
sának összes hátrányait. Jelentékeny, mintegy 400 ezer főnyi kiképzett, fegyelme
zett, és már béke idején megszervezhető katonatömeget bocsát a hadsereg rendel
kezésére, és ezt az intézményt Magyarország számára is elfogadhatóvá teszi. Mind
ezek alapján a közös hadügyminiszter tervezetét ajánlotta elfogadásra. A tanács
kozáson mindkét katonai vezető saját elgondolása mellett érvelt és a másik tervezet
hiányosságait kritizálta. Bylandt-Rheidt a kiképzett elemekből álló népfelkelés
katonai értékét hangsúlyozta és megkérdőjelezte az általános népfelkelés használ
hatóságát, Welsersheimb, elismerve, hogy a kiképzett népfelkelés katonai tekintet
ben értékesebb, azt húzta alá, hogy ez utóbbi jelentős költségkihatással jár és már
béke idején súlyos terheket ró a lakosságra. Érdekes módon azonban mindketten
7 33/MT. Übersetzung. Protokoll über die am 20ten November 1883 in Budapest angehaltenen Ministerkonferenz.
Besperchung mehrerer die Wehrfähigkeit der Monarchie betreffenden Fragen. I I . Der Gesetz über den Landsturm.
Országos Levéltár (a továbbiakban : OL) K. 27. Karton 37.
8 Protokoll der am 8. Januar 1884 unter Ah. Vorsitze Seiner kaiserlich und kg. .Apostolischen Majestät in Wien
stattgehabten Beratung über die Landsturmfrage. MKSM 20—1/1—2 de 1884.
9 Studie über die Errichtung eines Landsturmes. Wien, am 15. Dezember 1883. [Bylandt-Bheidt] — Entwurf.
Gesetz betreffend den Landsturm. Wien, im August 1883. [Welsersheimb] — Zur Landsturmfrage. Anfang Jänner
1884. [Eh. Albrecht] MKSM 20/—1/1—2 de 1884.
10 Zur Landsturmfrage. Wien, in Dezember 1883. Popp GM. MKSM 20—1/1—2 de 1884.
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többet beszéltek a probléma politikai, mint katonai vonatkozásairól. BylandtRheidt, miközben élesen kirohant a magyar kormány katonai önállósulási kísérletei
ellen, és a magyar képviselőházban keresztülvihetetlennek nevezte a Welsersheimb
által javasolt változatot, ugyanakkor, szinte magáévá téve a magyar kormány ál
láspontját kijelentette, hogy az általános népfelkelés sok esetben egyenesen veszélyes
lehet. Welsersheimb ezzel szemben azt mondta, hogy a magyar kormány részéről
most nagyobb hajlandóság mutatkozik, de ha mégsem enged, akkor legalább a
Reichsrat elé kell a törvényjavaslatot beterjeszteni, mert az is jobb, mintha semmi
sem történik. A vitába belemélyedt katonai vezetőket az uralkodónak kellett figyel
meztetnie, hogy most nem politikai tekintetekről van szó, hanem a probléma kato
nai vonatkozásairól. Ekkor szólalt meg a hadsereg főfelügyelője, és a porosz tapasz
talatokra utalva azt mondta, hogy a kiszolgált legénység igénybevétele a vesztesé
gek pótlására nem célszerű. Erre a fiatalabb évjáratok sokkal inkább alkalmasabbak,
és az általános népfelkelés legnagyobb előnye abban áll, hogy ezeket a fiatal évjára
tokat biztosítja. A vezérkar főnöke hasonlóképp nyilatkozott. Kijelentette, hogy a
kiszolgált legénység a hadkiegészítés szempontjából nem jöhet szóba, márpedig a
póttartalék jelenlegi alacsony létszáma miatt a legfontosabb feladat a lehetséges
veszteségek pótlása. A hadsereg két legjelentősebb személyiségének állásfoglalása
után a közös hadügyminiszter által javasolt katonailag kiképzett népfelkelésnek
semmi esélye sem maradt. A tanácskozás eredményét az uralkodó nem foglalta
ugyan határozatba, de hogy az osztrák honvédelmi minisztert bízta meg a magyar
kormány tájékoztatásával, annyit jelentett, hogy az általánosan kötelező népfelkelés
nyert elfogadást.
A katonai kancellária vezetője január 24-én értesítette a magyar miniszterelnököt,
hogy a népfelkelés ügyében a katonai vezetők között egyetértés jött létre. 11 Levelé
hez mellékelte a vezérkari főnök emlékiratát, amely részint tájékoztató volt a ja
nuár 8-i tanácskozásról, részint pedig az általánosan kötelező népfelkelés katonai
vonatkozásainak taglalása.12 A magyar kormány azonban még mindig nem volt
szinkronban a Bécsben történtekkel. A miniszterelnök március 18-án tájékoztatta
a minisztertanácsot arról, hogy a katonai kancellária vezetőjétől hivatalos értesítést
kapott a katonai szakkörök egyetértő megállapodásáról. Egyúttal konstatálni kí
vánta a minisztertanács álláspontját, nevezetesen azt, hogy a testület megmarad-e
a múlt év november 20-án hozott határozata mellett. Az állásfoglalás úgy hangzott,
hogy a minisztertanács továbbra is fenntartja véleményét, és az ügyben jelenleg
annál is kevésbé tartja célszerűnek előterjesztést tenni, mert a jelek szerint most a
Reichsrat sem tárgyalná a népfelkelésre vonatkozó törvényjavaslatot. Mindazon
által megbízta a honvédelmi minisztert, adjon részletes szakvéleményt, hogy
ha a kérdés szőnyegre kerül, a magyar kormány érdemlegesen is nyilatkozhasson.13
A magyar minisztertanács március 18-i határozata meglehetősen ellentmondásos
volt. Egyrészt továbbra is fenntartotta elutasító álláspontját, másrészt azzal, hogy
a honvédelmi miniszternek megbízást adott, hogy a vezérkari főnök emlékirata
nyomán és a magyar viszonyokra tekintettel szakvéleményt adjon, tulajdonképpen
aranyhidat épített, amelyen szükség esetén visszavonulhatott. És amikor Fejérváry
honvédelmi miniszter június 19-én nem szakvéleményt, hanem a népfelkelés létre
hozására szolgáló szabályos tervezetet terjesztett elő, a július 4-én ülésező miniszter
tanács úgy viselkedett, mintha amnéziába esett volna.14 A honvédelmi miniszter
előterjesztésónak tárgyalása során senki sem emlékezett arra, hogy a miniszterta
nácsnak van egy érvényes elutasító határozata, hanem belemélyedtek a népfelkelés
11 Popp an Tisza. Wien, den 24. Januar 1884. MKSM 20—1/1—3 ex 1884.
12 Zur Landsturmfrage. Auf Allerhöchsten Befehl verfasst als Begründung des Gesetzes für den ungarischen Mi
nisterpräsidenten. Übergeben am 20. Jänner 1884. Beck m. p. MKSM 20—1/1—8 ex 1884.
13 8/MT. Magyar minisztertanács 1884. március 18. 3. A népfelkelési törvény tárgyában. OL K. 27. 38. doboz.
14 16/MT. Magyar minisztertanács 1884. július 4. 21. A népfelkelési törvény tárgyában. OL K. 27. 38. doboz.
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Hogy mikor törszervezésénél irányadó elvek tárgyalásába, tént a magyar kormány
tulajdonképpeni fordulata, amelynek első jelei már az 1883. november 25-i közös
minisztertanácson is megmutatkoztak, a rendelkezésre álló iratokból nem állapít
ható meg pontosan. Tény az, hogy a július 4-i tanácskozás már arra koncentrált,
hogy a népfelkelés, ha már egyszer létrejön, a magyar viszonyokkal és a magyar
érdekekkel a lehető legnagyobb mértékben megegyezzék. Ennek megfelelően a mi
nisztertanács a népfelkelés felső korhatárát 40 évre tartotta szükségesnek leszállítani,
és a népfelkelés összehívását és felhasználását alkotmányos biztosítékokkal vélte
célszerűnek körülbástyázni. Kikötötte, hogy a népfelkelés csak akkor hívható egybe,
ha az ország közvetlenül ellenséges megrohanás veszélyének van kitéve, és hogy
ehhez, valamint a népfelkelés hadkiegészítésre és az ország határain kívüli felhasz
nálásához az országgyűlés, illetve a minisztertanács előzetes meghallgatása szükséges.
Végezetül a minisztertanács megbízást adott a honvédelmi miniszternek, hogy a nép
felkelési törvényjavaslat egyeztetése céljából az osztrák kormánnyal tárgyalásokat
kezdjen.
Hogy ezt követően sor került volna az egyeztető tárgyalásokra, annak nincs nyo
ma a magyar minisztertanács jegyzőkönyveiben. Viszont egyebek mellett ezzel a
céllal ült egybe 1884. november 25-én a közös minisztertanács. Sorrendben ez volt
a harmadik alkalom, amikor a népfelkelés ügyét tárgyalták, de a két korábbitól el
térően most nem annak szükségességét, hanem milyenségét vitatták. A testület
előtt két tervezet feküdt: az egyiket a magyar, a másikat az osztrák honvédelmi
miniszter készítette. A tervezetben a magyar honvédelmi miniszter a miniszterta
nács határozatának megfelelően 19 évestől 40 éves korig állapította meg a népfel
kelési kötelezettséget, és a népfelkelést a felhasználás tekintetében három osztályba
sorolta. Az első osztályba a hadkötelezettségét letöltött legénység első négy kor
osztálya került, amely osztály, egyéb katonai feladatok ellátása mellett, mint a
háborús veszteségek pótlására szolgáló keret jött számításba. A második osztályt
a hadkötelezettséget letöltötték következő három korosztálya alkotta, ugyancsak
fegyveres szolgálattal, de mentesítve a hadkiegészítés kötelmeitől. Végül fegyver
nélküli szolgálat teljesítésére a harmadik osztályba került 19 éves kortól 40 éves korig
mindenki, aki az első két osztályból kimaradt. Úgy tűnik, hogy Fejérváry nem volt
tájékozva arról, hogy a felső hadvezetés nem a kiszolgált korosztályokból, hanem
a fiatalabb évjáratok ideiglenesen mentesített egyéneiből akarja elsősorban pótolni
a háborús veszteségeket, a vezérkari főnök emlékiratának erre vonatkozó, igaz meg
lehetősen rövid passzusát pedig nem méltatta kellő figyelemre. Mindenesetre az első
osztályban 180 ezer (a két országrészben 360 ezer, a póttartalékkal együtt 440 ezer)
fegyverrel számolt, és ezzel eleget vélt tenni a vezérkari főnöknek, aki emlékiratá
ban15 a háborús veszteségek pótlására 400 ezer főt igényelt. A katonai vonatkozású
előzmények ismeretében nem okozhat meglepetést, hogy Fejérváry tervezete az
uralkodó, a vezérkari főnök és az osztrák honvédelmi miniszter részéről nem talált
kedvező fogadtatásra. A negyvenéves korhatár mellett főként azt kifogásolták, hogy
a magyar honvédelmi miniszter a háborús veszteségeket kizárólag a kiszolgált le
génység igénybevételével akarja pótolni. Welsersheimb hosszú előadást tartott arról,
hogy a kiszolgált legénység katonai értéke gyorsan csökken, hogy a magyar hon
védelmi miniszter a 180 ezres számmal alaposan fölülbecsülte a népfelkelés első
osztályából nyerhető katonamennyiséget és végül azt javasolta, hogy a véderőtörvény ideiglenes mentességről szóló paragrafusát oldják fel a népfelkelési törvény
ben, azzal a fogalmazással, hogy a népfelkelés legfiatalabb korosztályai háború ese
tén rendeleti úton igénybe vehetők a hadsereg kiegészítésére. Indítványának jelen
tőségét aláhúzta azzal, hogy ilymódon a hadsereg a két országrészből 150 ezer főnyi
kiegészítésre számíthat. Beck vezérkari főnök, aki pedig maga is okozója volt annak,
15 V. ö. 11-es jegyzet.
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hogy Fej ér váry tervezete olyan lett, amilyen — a magyar kormánynak küldött etnilékiratában a népfelkelés felhasználásról beszélve ugyanis első helyre tette a kiszol
gált legénységből létrehozandó formációkat, a második helyre a népfelkelés szabadv
csapat jellegű felhasználását, és csak a harmadik helyen, röviden és nem kellő vilá
gossággal tárgyalta a hadkiegészítést — most gyorsan az osztrák honvédelmi mi
niszter segítségére sietett. Előbb ugyan terjengősen elmondta emlékiratának tártai*
mát, de végül oda konkludált, hogy a veszteségek pótlására nem elegendő a ki
szolgált legénység, és a tizenkét hadköteles korosztály félmillióra rúgó ideiglenes
menteséből legalább 100—200 ezret meg lehet nyerni a hadsereg számára. A kon
centrált támadás elhárítására Fejérvárynak is voltak katonai természetű érveiAz osztrák honvédelmi miniszternek azzal vágott vissza, hogy az túl magasra be
csülte az ideiglenesen mentesekből nyerhető létszámot, de végül elismerte, hogy
tisztán katonai szempontból vitapertnereinek van igaza, és minél nagyobb erő áll
rendelkezésre, annál könnyebb a kitiízött célt elérni. De ezek után már csak a polblika védőállásaiba sáncolhatta magát. Meg kell különböztetni azt, ami katonai
tekintetben kívánatos, és ami politikai tekintetben elérhető, mondotta, és kijelen
tette, hogy az ideiglenes mentesség kérdésének szőnyegre hozása a népfelkelési tör*vény létrejöttét kockáztatja. A tanácskozás többi résztvevői, az uralkodót leszá
mítva, nem szóltak bele a vitába. A közös hadügyminiszter, aki bizonyára nehez
telt tábornoktársaira, az egész idő alatt mélyen hallgatott, a magyar miniszterelnök
pedig hagyta, hogy a honvédelmi miniszter vigye a szót. Amikor azonban Fejérváiy
katonai tekintetben bedobta a törülközőt, jónak látta, hogy közbeszóljon, és arra
kérje az uralkodót, hogy a magyar minisztertanács a népfelkelés felső korhatárát és
az ideiglenesen mentesítetteknek a hadkiegészítésre való felhasználását még egyszer
alapos megfontolás tárgyává tehesse. Ezek után még hosszú eszmecsere folyt &
magyar és az osztrák törvénytervezet paragrafusainak egyeztetéséről, amelynek
során az eltéréseket részint kiküszöbölték, részint függőben hagyták, de népfelkelés
egésze szempontjából ennek már nem volt különösebb jelentősége. A napirendi
pont tárgyalása azzal fejeződött be, hogy az uralkodó kérdésére válaszolva mind
az osztrák, mind a magyar miniszterelnök közölte, hogy a tervezeteket 1885 őszén
a törvényhozás elé terjeszti.
1884. december huszonötödike volt az utolsó alkalom, amikor a közös miniszter1tanács a népfelkeléssel foglalkozott. Röviden azért el kell mondani, hogy
ez az immáron négy év óta vajúdó törvény végül mégis megszületett. A
magyar minisztertanács „alapos megfontolás után" 1884. december 17-én
úgy döntött, hogy hozzájárul a 42 éves korhatárhoz, de az ideiglenesen men*
tesítettek ügyében fenntartja álláspontját, és módosító javaslatot majd csak a véderőtörvény megújítása alkalmával terjeszt elő.16 Az 1885. május 31-én az uralkodó
elnöklete alatt tartott bizottsági tanácskozáson, amelyen a magyar és az osztrák
törvénytervezetet egyeztették, a magyar honvédelmi miniszter ígéretet tett, hogy
megkísérli rávenni a magyar minisztertanácsot, hogy az ideiglenes menteseket a pót
tartalékba sorolja.17 A magyar kormány 1885. június 8-án az osztrák kormány kéré
sére hozzájárult, hogy a népfelkelés az eddigi három osztály helyett két osztályba
osztassék, de az ideiglenes mentesek ügyében továbbra sem engedett, és Fejérváry
javaslatát elutasította. 18 így végül is a közös hadsereg vezetésének tudomásul kel
lett vennie, hogy a magyarországi ideiglenes mentesekkel, legalábbis a véderőtörvény
/
16 30/MT. Magyar minisztertanács 1884. december 17. 5. A népfelkelési törvényjavaslat iránt. OL K. 27. 39. doboz.
17 Protokoll der am 31. Mai 1885 in der Hofburg zu Wien unter Ah. Vorsitze Seiner kais. und. kön. Apost. Majestät
abgehaltenen comissionellen Beratung über wegen der ungüngstigen Verhältnisse der bei der mobilen Armee entstehen
den Abgänge, wünschenswerten Verbesserungen des Wehrgesetzes und der bezüglichen Durchführungsbestimmungen,
ferner über das Landsturmgesetz. MKSM 20—1/10—9 ex 1885.
18 12/MT. Magyar minisztertanács 1885. június 8. 3. A népfelkelésről szóló törvényjavaslat iránt. 4. A véűerőről
szóló 1868. XL. törvénycikk 17. paragrafusának módosításáról. OL K. 27. 39. doboz.
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megújításáig, nem számolhat. Az osztrák népfelkelési törvény ötödik paragrafusa
Welsersheimbnek a közös minisztertanácson előterjesztett javaslatával egyezően
kimondta, hogy a népfelkelés első osztályába sorolt személyek (ez az osztály most
Í9 évtől 37 évig terjedt) háború esetén hadkiegészítés céljára igénybe vehetők, a
magyar törvény viszont ennek a paragrafusnak a hatályát a „régebben katonailag
kiképzett" személyekre korlátozta. A beterjesztett törvényjavaslatokat a magyar
képviselőház és az osztrák birodalmi tanács 1886 februárja folyamán elfogadta,
és azok 1886. június 6-án uralkodói szentesítés révén hatályba léptek.
A lóállítási törvény
A múlt századi hadviselésnek, a régebbi időszakokhoz hasonlóan, fontos eszköze
volt a ló. Jóllehet a lovasság jelentősége erősen lecsökkent, ez a fegyvernem még
mindig igen sok lovat igényelt, és a lövegek és szekerek vontatását, a málhák szál
lítását változatlanul lovak végezték. A hadsereg béke idején részint saját neveléssel,
réázint vásárlással fedezte szükségleteit. Mozgósítás esetén azonban a békeállomány
elégtelennek bizonyult, és a hirtelen megnövekedett szükségleteket nem lehetett
a szokásos úton kielégíteni. A tömeghadseregek korában ezért az általános hadköte
lezettséget a lovakra is kiterjesztették, és a lótulajdonosokat törvénnyel kötelezték
arra, hogy hadi szolgálatra alkalmas lovaikat, megfelelő kártérítés ellenében, a had
seregnek átengedjék. A hadsereg a hadi szolgálatra alkalmas lovakat éppúgy nyil
vántartotta anyakönyvi állományában, mint a hadköteles személyeket. A had
sereg lószükségletének mozgósítás esetén történő fedezését Magyarországon az 1873.
évi XX. törvénycikk, Ausztriában az 1873. évi április 16-i törvény szabályozta.
A törvények a lószükségletnek a két országrész közötti elosztásában ugyanúgy jár
tak el, mint a hadköteles személyek esetében : a meglévő lóállományt tartották szem
eïott, és ennek megfelelően százalékos kulcsot állapítottak meg. Ezt természetesen
minden évben a tényleges lóállományhoz igazították. így például az 1880-as lószámlálás eredményeként Ausztriának a lószükséglete 45,61 százalékát, Magyar
országnak pedig 54,39 százalékát kellett fedeznie. A két országrészben elhelyezett
alakulatok mozgósítás esetén előálló lószükséglete azonban nem esett egybe a lovak
százalékos arányban történt elosztásával, ezért várható volt, hogy a paritás szigorú
betartása fennakadásokat fog okozni. A közös hadügyminisztérium számításai sze
rint a közös hadseregnek mozgósítás esetén 138 880 lóra volt szüksége, amiből
74 120 az Ausztriában, 64 760 pedig a Magyarországon állomásozó alakulatokra
esett. Ez annyit jelentett, hogy Ausztriának a százalékos elosztásban szereplő menynyiségnél 10 552-vel többet, Magyarországnak ugyanannyival kevesebbet kellett
kiállítania.19 A probléma az előbbiből adódott, ugyanis az alakulatoknál mutatkozó
hiányt országrészen belüli szállítással kellett pótolni, és a kiegészítéshez szükséges
lovak nemegyszer sokszáz kilométeres vasúti utaztatás után jutottak el rendeltetési
helyükre. így például a boszniai alakulatok számára egy galíciai katonai körzet volt
pótlás céljára előirányozva, ami a Lemberg és Szarajevó közötti távolságot számí
tásba véve meglehetősen sok időt igényelt. A több mint tízezer lónak ide-oda tör
ténő utaztatása végeredményben a mozgósítás egészét lelassíthatta, és pótolha
tatlan időveszteséget okozhatott.
''••A nyolcvanas évek elején, amikor a tervezett hadászati offenzíva összefüggésében
á gyors mozgósítás jelentősége is megnövekedett, a vezérkar és a közös hadügymi
nisztérium szükségesnek látta, hogy a lóállításnak ezt a rendszerét megváltoztassa.
A vezérkari főnök az 1882. december 21-én készített előterjesztésében rámutatott
'•19 Az adatok az osztrák honvédelmi minisztérium cím és keltezés nélküli, feltehetően 1883 februárjában készült
eriilékiratából származnak. MKSM 20—1/6—6 ex 1883.
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arra, hogy az Oroszországgal való háború esetén Krakkót, Jaroslaut és Lemberget
már az első napokban közvetlen orosz betörés fenyegeti, ami az egész osztrákmagyar haderő felvonulását megakadályozhatja. Az orosz betörés csak úgy előzhető
meg, ha az osztrák—magyar hadvezetés a veszélyeztetett pontokra részint a vasúti
szállítás intenzív kihasználása, részint kedvezőbb lóelosztás révén már a mozgósítás
első napjaiban hadműveletre kész erőket összpontosít.20 A lóelosztásban mutatkozó
anomália kiküszöbölése igen egyszerűnek látszott: el kellett tekinteni a közjogi
megfontolásokban gyökerező paritástól és a hiányzó lovakat a két országrészt el
választó határtól függetlenül onnan kellett beszerezni, ahonnan a leginkább célszerű.
A közös hadügyminisztérium ezért tárgyalásokat kezdett a magyar honvédelmi mi
nisztériummal az 1873-as lóállítási törvény módosítása érdekében. A kezdeményezés
magyar részről kedvező fogadtatásra talált — feltehetően azért, mert a lóexport nö
velésére láttak alkalmat —, és megállapodtak a vonatkozó paragrafusok újrafogal
mazásában. Rádaj 7 magyar honvédelmi miniszter az 1883. február 6-i közös minisz
tertanácson ismertette a törvény harmadik paragrafusának új szövegét, amely sze
rint abban az esetben, ha valamely katonai kerület mozgósításkor nem tudja ki
állítani a szükséges lómennyiséget, akkor a hiány egj^ szomszédos katonai kerület
ből pótolható, függetlenül attól, hogy ez a katonai kerület mely országrészhez tar
tozik.21 A módosításhoz azonban az osztrák kormány beleegyezésére is szükség volt,
és ez nem adódott magától érthetődően. Welsersheimb osztrák honvédelmi minisz
ter az uralkodó elnöklete alatt 1883. március 4-én tartott tanácskozáson22 előadta,
hogy az osztrák kormány helyzete bizonytalan és fél a módosítás ügyében esetleg
kirobbanó parlamenti vitától. Biztosította viszont az uralkodót, hogy az osztrák
kormány hajlandó úgy értelmezni a lóállítási törvényt, ahogy azt a tervezett módo
sítás kilátásba helyezi. Miután a közös hadügyminiszter kételyét fejezte ki abban a
tekintetben, hogy a magyar kormány törvénymódosítás nélkül hozzájárulását adná
az ilyen eljáráshoz, az uralkodó azzal zárta a tanácskozást, hogy Fejérvárytól, az
új honvédelmi minisztertől kell informálódni a magyar kormány álláspontjáról.
Ha a magyar kormány nem mutat hajlandóságot, akkor folytatni kell a törvény
módosításával kapcsolatos tárgyalásokat.
A magyar kormány valóban nem mutatott hajlandóságot, és így került a lóállítási
törvény ügye 1883. november 25-én újra a közös minisztertanács napirendjére.
Bylandt-Rheidt közös hadügyminiszter elég rezignáltán számolt be arról, hogy a
törvény módosításával kapcsolatos tárgyalások nem vezettek eredményre. A magyar
kormány elfogadta a közös hadügyminisztérium által javasolt módosítást — abban
az értelemben, ahogy arról Ráday magyar honvédelmi miniszter is beszélt —, az
osztrák viszont nem, az újabb változatot pedig a magyar kormány utasította vissza.
A nézeteltérések abban csúcsosodtak, hogy a magyar kormány nem egyezett bele,
hogy Magyarországon a közös hadügyminisztérium közegei derítsék ki az egyes
katonai körzetek által kiállítható lómennyiséget, az osztrák kormány viszont ehhez
az eljárásmódhoz ragaszkodott.23 Feltehetően ez csak ürügy volt az osztrák kormány
részéről, amivel a fentebb érintett belpolitikai természetű fenntartásait leplezte.
Az ügyben sokkal inkább illetékes közös hadügyminisztérium elfogadhatónak találta
a magyar változatot, és Welsersheimb nem is tartotta célszerűnek, hogy a közÖö
minisztertanácson erre a vonatkozásra kitérjen. Tisza Kálmán viszont szükségesnek
látta kijelenteni, hogy ha a közös hadügyminisztérium derítené ki a lovak számát,
akkor ezzel egyfajta végrehajtó hatalmat gyakorolna, ami az állami alaptörvénnyel
20 V. ö. 5-ös jegyzet.
21 Gem. Ministerrat vom 6 Februar 1883. RMRZ 312. MKSM. 20—1/6—5 von 1883.
22 Protokoll die unter AH. Vorsitze Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät am. 4. März 1883 stattgehabte Beratung
über die Verbesserung der Pierdesteilung im Mobilisirungsfalle. MKSM 20—1/6—6 ex 1883.
23 Ezekről a tárgyalásokról tájékoztat egy Pferdesellungsgesetz címet viselő, szerző és dátum nélküli, megállapít
hatóan 1883 november végén készült emlékirat. MKSM Sep. Fase. 69. N° 32.
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(nyilván az 1867. évi XII. törvénycikkel) összeegyeztethetetlen. Eléggé erőltetett
argumentáció volt ez, hiszen a magyarországi hadkötelesekkel a közös hadügy
miniszter diszponált, amivel aztán tényleg végrehajtó hatalmat gyakorolt, de nem
az érvelés logikája, hanem súlya számított. A magyar közjogi makacsság és az osztrák
kétszínűség tökéletes patthelyzetet teremtett, és nem volt kilátás arra, hogy a
holtpontról elmozduljanak. Az uralkodó hiába zárta azzal a felhívással a tanács
kozást, hogy a miniszterek személyes megbeszéléssel végre küszöböljék ki a differen
ciákat, a további tárgyalások sem vezettek eredményre. Az 1873-as törvények moz
gósítást megnehezítő paragrafusai továbbra is érvényben maradtak, és az ebből
származó nehézségeket csak némiképp csökkentette, hogy az éves lósorozási terve
ket úgy állították össze, hogy a pótlás céljaira szolgáló lovak a lehető legrövidebb
úton jussanak el az alakulatokhoz.
A hadiszolgálmányokra vonatkozó törvény
Háború esetén a hadsereg nemcsak a lakosság lóállományának egy részét vette
igénybe, hanem szekereire és fogataira is igényt tartott. Az indok erre ugyanaz volt,
mint a lovak besorozásánál : a békében meglévő katonai készlet mozgósítás esetén
elégtelennek bizonyult. A lakosság fogatolt járműveit, amelyeket többnyire a jármű
tulajdonosa, de mindenképpen polgári kocsis hajtott, egy-egy polgári kalauz fel
ügyelete alatt a csapatvonathoz osztották be, és az alakulat élelmiszer-, lőszer- és
egyéb készleteinek szállítására alkalmazták. A járművek egy részét, az ún. elő
fogatokat csak fél, vagy egész napra használták, másik részét, amit országos jár
műveknek neveztek, meghatározatlan időre vették igénybe, és ezek a fogatok, haj
tóikkal együtt, az igénybevétel időtartamára a hadsereg kötelékébe tartoztak. A sze
mélyek igénybevételéért és a fogatok használatáért a hadsereg pénzilletéket fizetett.
Ez az egész mechanizmus azonban, a leállítástól eltérően, nem volt törvénnyel sza
bályozva. A boszniai okkupáció alkalmával a magyar kormány rendeleti úton bo
csátott nagyszámú fogatot a hadsereg rendelkezésére, de ez a szabályozás akkor
csak ideiglenes érvénnyel bírt. A közös hadügyminisztérium, amely már régóta sze
retett volna ezen a téren is tisztázott jogi viszonyokat teremteni, és már ekkorra
készen volt egy tervezettel, az 1878-as tapasztalatok hatására intenzív tevékeny
ségbe kezdett, és a végrehajtási utasítással együtt kidolgozta a fuvarok igénybe
vételéről szóló törvénytervezetet. A két kormánnyal, illetve az összes érdekelt mi
nisztériummal való egyeztetés szokásos lassúsága miatt azonban az ügy négy évvel
az okkupáció után is még csak az előkészület stádiumában tartott. 24 A hadiszolgál
mányokra vonatkozó törvény ügye akkor kapott újabb lendületet, amikor a vezér
kar is érdeklődni kezdett, minthogy az Oroszország elleni felvonulási tervbe a pol
gári járművek igen nagy számát is belekalkulálta. Az uralkodó 1883. január 13-án
jóvá hagyta a vezérkari főnöknek azt az előterjesztését, amely 74 900 polgári jármű
igénybevételét irányozta elő, amelyből 61 500-at Galíciának, 13 400-at pedig Ma
gyarországnak kellett kiállítania.25
A hadiszolgálmányokról szóló törvény tető alá hozása, miként a népfelkelési- és
lóállítási törvény elintézése, ilyenformán sürgőssé vált, és az uralkodó 1883. feb
ruár 4-én ezt a kérdést is a közös minisztertanács napirendjére tűzte. 26 A közös had
ügyminisztérium képviselője itt arról referált, hogy a törvénytervezet készen áll,
és azt a kormányok elé történő előterjesztés céljából átadták a honvédelmi minisz24 Wagner, Walter: Geschichte des k. k. Kriegsministeriums. I I . k. 1866—1888. Wien—Graz—München, 1971.
178. o.
25 Vortrag des Chefs des Generalstabes dd° 29 April 1883 hinsichtlich des Aufmarsch-Elaborates für den Kriegsfall
gegen Russland. MKSM 69—2/1—3 ex 1883.
26 V. ö. 6-os jegyzet.
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tereknek. A jelenlévő két honvédelmi miniszter ezt megerősítette, de Ráday azt is
hozzátette, hogy a magyar minisztertanács nem tárgyalta még részletesen az ügyet,
Welsersheimb pedig azt jelezte, még eldöntetlen, hogy azzal először a minisz
tertanács, avagy a közös minisztertanács foglalkozzon. Mindezekből úgy tűnt, hogy
csak menetrendi és ügyrendi problémákról van szó, Tisza Kálmán kétszeri hozzá
szólásából azonban érzékelni lehetett, hogy a magyar kormány a dolog érdemi részét
is latolgatja. A magyar miniszterelnök ugyan kijelentette, nem kétli, hogy
szükség van egy ilyen törvényre, és azt is megígérte, hogy megtárgyalják a törvény
tervezetet, de egyúttal arra is utalt, hogy alaposan meg kell fontolni a dolgot, és a
lehetséges parlamenti nehézségekre is tekintettel kell lenni. A törvény létrejötte
szempontjából ez a megszorítás nem volt éppen biztató előjel. Hogy a jelenlevők
mégsem reagáltak Tisza fenntartásaira, az azért lehetett, mert a magyar miniszter
elnök azt is közölte, hogy ha a háború hirtelen kitörne, mindazt, amiben megállapod
tak, rendeleti úton is életbe lehet léptetni. Vita abból kerekedett, hogy a hadügy
minisztérium képviselője már békében kiadandónak vélte a szóban forgó rendeletet,
•a vezérkari főnök pedig szükségesnek tartotta a hadi szolgálatra alkalmas szekerek
számbavételét, Tisza viszont az emiatt keletkező nyugtalanságtól tartva csupán a
kéz alatt történő adatgyűjtést vélte megengedhetőnek. Az uralkodó ezt a vitát azzal
zárta, hogy amint az évenkinti lószámlálásnak, a szekérszámlálásnak sem kell senkit
nyugtalanítania, de egyébként az egész ügyben nem hozott érdemleges határozatot.
Az 1883. november 11-i közös minisztertanácson,27 amelyen a magyar kormány
képviselői nem vettek részt, a kérdésnek csak az a vonatkozása került elő, hogy a
galíciai helytartóval, nyilvánosságra hozás céljából, közöljék-e az igénybe veendő
szekerek mennyiségét. A katonai vezetők kivétel nélkül a közlés szükségessége mel
lett nyilatkoztak, Kálnoky közös külügyminiszter azonban bizonyos fenntartásokat
fogalmazott meg, és azt ajánlotta, hogy a feltűnéskeltés elkerülése céljából Morva
országban és másutt is hozzák nyilvánosságra a vonatkozó adatokat. Végül a galí
ciai szekérszám publikálásában állapodtak meg.
Az 1883. november 25-i közös minisztertanácson28 aztán kiderült, hogy Tisza
Kálmán korábbi latolgatásának mi volt a tartalma. Bylandt-Rheidt közös hadügy
miniszter a legutóbbi bizottsági tárgyalásra utalva beszámolt arról, hogy a magyar
kormány csupán rövid törvényt akar, és a súlyt a végrehajtási utasításra akarja
helyezni. Egyúttal azt is közölte, hogy a bizottság a magyar tervezetet elfogadta
tárgyalási alapnak, és azt szem előtt tartva átdolgozták a végrehajtási utasítást,
amit aztán mindkét kormánynak megküldték. A magyar kormány még nem vála
szolt, az osztrák kormány viszont kifogást emelt a kártérítés javasolt módozata
ellen. Tisza a magyar kormány rendkívüli elfoglaltságára utalva exkuzálta magát,
de a közös minisztertanács a magyar válasz híján nem tudott előbbre lépni. Annak
a hosszú eszmecserének, amely arról folyt, hogy a törvény szükséges ugyan, mert
anélkül szabálytalan az előkészületek foganatosítása, ugyanakkor nehéz azt már
béke idején létrehozni, nem volt semmi gyakorlati haszna. Az 1884. november 20-i
közös minisztertanácson más szereposztásban megismétlődött az egy évvel korábbi
színjáték.29 Bylandt-Rheidt közölte, hogy a magyar tervezet megérkezett, ami ellen
neki semmilyen érdemleges kifogása nincs, de az osztrák kormány adós maradt a
válasszal. Az új szereposztásnak megfelelően most Welsersheimb mentegetőzött
azzal, hogy az illetékes minisztériumok közül még a pénzügyminisztérium állásfog
lalását várja, de a közös minisztertanács ebben az ügyben továbbra is zátonyon volt.
A vezérkari főnök fenyegető kijelentése, hogy mozgósítás esetén a hadsereg szükség
leteit törvényes határozatok nélkül is kielégítik, és a magyar miniszterelnök ritkaság27 Gem. Ministerrat vom 11. November 1883. MKSM 20—1/13—2 de 1883. RME.Z 316.
28 Uo. 25. November 1883. MKSM 20—0/14—2 de 1883. RMKZ 317.
29 ü o . 20. November 1884. MKSM 21—1/12—2 de 1884.
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számba menő nyilatkozata, hogy a törvény létrejötte a hadsereg biztonságos és
zavartalan teljesítése céljából erősen kívánatos — más szempontból érdemes a figye
lemre. Az uralkodó zárszava, hogy mielőbb fejezzék be a tárgyalásokat, a kétszeri
terméketlen eszmecsere után szinte könyörgésnek hatott.
Az osztrák és a magyar kormány közötti nézetkülönbség, ami miatt a hadiszolgálmányok ügye a közös minisztertanácson kétszer is megfeneklett, az igénybevé
telért fizetendő kártérítés módozatában jelentkezett. Hogy a következő években
tőrtént-e valami a nézetkülönbség eloszlatása érdekében, annak nincs nyoma a
közös minisztertanács jegyzőkönyveiben, de a magyar minisztertanács aktáiban
sem. Feltehető, hogy az egyideig folytatott eredménytelen tárgyalások után mind
két kormány ad acta tette az ügyet, a hadvezetés meg bizonyára a vezérkari főnök
azon kijelentéséhez tartotta magát, hogy mozgósítás esetén a hadsereg szükségleteit
törvény nélkül is kielégítik. Az ügy az 1886—87 fordulóján keletkezett háborús vál
ság következtében került ismét szőnyegre.30 És ekkor az is kiderült, hogy a két kor
mány közötti nézetkülönbség még mindig fennáll : az osztrák kormány a közös had
ügyminisztériumban székelő bizottságot tartotta kompetensnek a kárigények el
bírálására, a magyar kormány viszont a honvédelmi minisztérium illetékességéhez
ragaszkodott. 31 Argumentum volt bőven mindkét álláspont alátámasztására. Osztrák
részről egyebek mellett azzal érveltek, hogy a kárigények kielégítése a közös költség
vetés terhére történik, magyar részről meg azzal, hogy a javasolt eljárás egyszer már
bevált, de az ügy kapcsán tulajdonképpen politikai eszmék: az osztrák birodalmi
reminiszcenciák és a magyar szuverenitási aggodalmak ütköztek meg egymással.
Csak ez lehet a magyarázata annak, hogy ebben a tisztára formális kérdésben mind
két kormány görcsösen ragaszkodott álláspontjához, és a több mint egy évig tartó
üzenetváltás, amely a magyar minisztertanács jegyzőkönyveiből nyomon követhető,
jó ideig semmilyen eredményre nem vezetett. 32 Közben az ügy még egyszer a közös
minisztertanács elé került (abban a stádiumban, amikor az osztrák kormány azt
javasolta, hogy a kártérítésre vonatkozó paragrafusokat egyszerűen hagyják ki a
rendelettervezetből, amit a magyar kormány természetesen nem fogadott el), de
ezen a fórumon sem történt más, mint az álláspontok kifejtése és megindoklása.33
A gordiuszi csomót végül úgy vágták ketté, hogy egy főbizottság és két albizottság
létrehozásában állapodtak meg, és ezt a megoldást mindkét kormány úgy foghatta
fel, mint saját elképzeléseinek megvalósulását. A magyar kormány 1888. március
17-én megbízta a honvédelmi minisztert, hogy a rendelettervezetet véglegesen fo
galmazza meg, hogy az a törvényhozástól nyert felhatalmazás alapján szükség
esetén kiadásra kerülhessen.34
A katonaözvegyek és -árvák ellátásáról szóló törvény
A hadsereg tömegszerüségének és mozgékonyságának növelését célzó törvény
javaslatokkal egyidejűleg a katonaözvegyek és -árvák ellátásáról szóló törvény ter
vezete is a közös minisztertanács elé került, és a testület azt három alkalommal is
ao TJo. 5. Januar 1887. RMRZ 335 —* Gem. Ministerrat vom 29. Januar 1887. RMRZ 337. — Gem.
Ministerrat vom 30. Januar 1887. RMRZ 338. — A közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek levéltári lelőhelye : Haus —•
Hof und Staatsarchiv. Ministerium des Aeussern. Politisches Archiv. XL. Interna. Az idézett jegyzőkönyvek doboz
száma: K. 293. (1882—1883-as évek), K. 294. (1884—1887), K. 295. (1888—1890), K. 296. (1891—1894), K. 297. (1895—
1896). A továbbiakban, amennyiben az idézett jegyzőkönyvek ezekben a dobozokban találhatók, csak a jegyzőköny
vek dátumát és RMRZ számát adjuk meg.
31 2/MT. Magyar minisztertanács 1887. január 14. 8. A hadiszolgálmányokra vonatkozó törvényjavaslat és ren
deletről. OL. K. 27. 41. doboz. — Magyar minisztertanács 1887. május 24. 5. Mozgósítás esetében kirendelendő fuva
rok iránti rendelet tárgyában. OL K. 27. 42. doboz.
32 1/MT. Magyar minisztertanács 1888. január 2. — 2/MT. Magyar minisztertanács 1888. január 12. — 4/MT.
Magyar minisztertanács 1888. február 2. — 5/MT. Magyar minisztertanács 1888. február 22. OL K. 27. 42—43. doboz.
33 Gem. Ministerrat vom 5. Januar 1888. RMRZ 348.
34 7/MT. Magyar minisztertanács 1888. március 17. 1. A mozgósítás alkalmával szükséges fuvarokról stb. szóló
rendelet tárgyában. OL K. 27. 43. doboz.
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tárgyalta. 35 Az időbeni egyezés nem volt véletlen: a harci morálnak a törvény hatá
sától várt erősödése nagyon jól harmonizált a hadsereg hadrafoghatóságát növelő
intézkedésekkel. A törvénytervezet azonban előbb bizonyos elvi fenntartásokba üt
között : mindkét kormány azt akarta, hogy amiak hatálya csak a háborúban elesett
katonák hátramaradottjaira terjedjen ki, majd amikor ettől elálltak, az osztrák
kormány pénzügyi jellegű ellenvetéseket fogalmazott meg. Dunajewski osztrák
pénzügyminiszter azzal érvelt, hogy a hadkötelezettség alól mentesített személyek
befizetéseiből képzett ún. hadmentességi díjalap elégtelen a törvény végrehajtásá
hoz, ezért azt javasolta, hogy a hadsereg kötelékébe tartozó hivatalnokok ebben a
tekintetben az államhivatalnokokkal kerüljenek azonos elbánás alá. Ebből aztán
megint hosszú ideig tartó tárgyalássorozat és egyeztetés következett, úgy hogy a
szóbanforgó törvény csak 1887 áprilisában lépett hatályba, 36 és az osztrák kormány
álláspontjának megfelelően a katonák (a hadsereg, a haditengerészet, a két honvéd
ség és a népfelkelés tisztikarának és legénységének) hátramaradottjaira korláto
zódott.
A katonai orvosi akadémia
A katonai orvosi akadémia, az 1786-ban alapított és 1874-ben feloszlatott Josephinum visszaállítása, amelynek pénzügyi fedezetét a közös hadügyminiszter beépí
tette az 1885-ös hadügyi költségvetésbe, nem kívánt törvényes rendezést, de ez a
javaslat is a hadsereg számbeli erősítésének elgondolásával állt összefüggésben.
A hadvezetés ugyanis az egészségügyi okokból mentesített sorkötelesek túl nagy
számát nem kis mértékben annak tulajdonította, hogy a vizsgálatot végző katona^
orvosok nem viseltetnek kellő odaadással a hadsereg ügye iránt. Bylandt-Rheidt
közös hadügyminiszter a közös minisztertanácson egyebek mellett azzal érvelt a
költségvetési tétel mellett, hogy a katonai orvosi akadémiáról kikerülő orvosok ré
vén majd megszüntethetők lesznek a sorozásoknál tapasztalható visszaélések.37 A Ja
vaslat azonban, amint várható volt, a magyar kormány ellenkezésével találkozott,
így az uralkodó elnöklete alatt 1884. szeptember 26-án tartott újabb tanácskozás is
csak annyi eredményt hozott, hogy a végleges döntést a magyar kultuszminiszter állás
foglalásától tették függővé.38 Trefort Ágoston magyar kultuszminiszter az 1885.
április 11-én tartott magyar minisztertanácson tett előterjesztésében a Josephinuni
újbóli felállítását Magyarország kulturális önállóságába, sőt politikai és nemzeti
érdekeibe ütközőnek nevezte, és a javaslat határozott visszautasítását indítványoz
ta. 39 Ezek után a katonai orvosi akadémiának semmi esélye sem maradt, és az ügy
nem is került többé a közös minisztertanács elé. Az uralkodó azonban még évek
múlva is neheztelt Trefortra, hogy a Josephinum visszaállítását megakadályozta.40
Az 1886—1887 fordulóján foganatosított
katonai intézkedések
A Monarchia külpolitikai és katonai vezetését 1885 őszétől egészen 1888 tavaszáig
terjedően a Bulgária és Kelet-Rumélia egyesüléséből keletkezett ún. bolgár válság
és az abból adódható osztrák-magyar—orosz háború lehetősége foglalkoztatta.
35 Gem. Ministerrat vom 6. Februar 1883. RMRZ 312. MKSM 20—1/6—5 vom 1883. — Gem. Ministerrat vom 25.
November 1883. RMRZ 317. — Gem. Ministerrat vom 20. November 1884.
36 Ausztriában az 1887 április 27-i törvény, Magyarországon az 1887. évi XX. törvénycikk.
37 Gem. Ministerrat vom 24. September 1884. RMRZ 318.
38 Uo. 26. September 1884. RMRZ 320.
39 8/MT. Magyar minisztertanács 1885. április 1 1 . 1 . A katonai orvosi karban mutatkozó hiány orvoslása s egy har
madik orvosi egyetem felállítása kérdésében. OL K. 27. 39. doboz.
40 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner kais. und könig Apost. Majestät, in der königl. Burg zu Ofen, am
17. Juni 1888 stattgehabten Conferenz. MKSM 20—1/4 ex 1888.

— 310 —

A vezérkari főnök 1886. december l-jén hosszú emlékiratban elemezte a katonaipolitikai helyzetet.41 Abból indult ki, hogy a balkáni fejlemények miatt az Orosz
országgal való háború sem kizárt, és hogy ezt a háborút a Monarchiának, a német
vezérkar újabb hadműveleti elgondolásai következtében,42 jóval kisebb német köz
reműködéssel kell megvívnia, mint ahogy korábban feltételezték. Leszögezte, hogy
az a terv, amely szerint a német vezérkar a mozgósítás huszadik napján 35, az oszt
rák—magyar vezérkar a mozgósítás huszonötödik napján 34 gj-alogos hadosztályt
összpontosít, és ezzel az oroszokkal szemben 69:62 arányú túlsúlyt képezve gyors
döntést erőszakol ki, elveszítette aktualitását. Az új szituációból adódó lehetősége
ket számba véve a vezérkari főnök három eshetőséggel számolt : Oroszország javára
billenő erőegyensúllyal, ha a német haderő az orosz haderő felét leköti; osztrák—
magyar vereséggel, ha a Monarchiának egyedül kell harcolnia; és végül teljes ka
tasztrófával, ha a Monarchiának olasz beavatkozás következtében két frontra kell
erőit megosztania. A szkeptikus helyzetelemzés egyetlen gyakorlati következtetés
sel zárult: tisztázni kell, hogy az osztrák—magyar hadvezetés milyen mértékű
német közreműködésre számíthat, mert az előkészületeket ennek megfelelően kell
foganatosítania. A dolog természetéből adódóan azonban ez is inkább a diplomácia,
mint a hadvezetés tevékenységi körébe tartozott.
A mindig is tettrekész és energikus vezérkari főnök azonban néhány nap múlva
kiemelkedett a letargiából és emlékiratok egész sorozatában vázolta fel a hadve
zetés feladatait, bármilyen körülmények között is kell a Monarchiának a háborút
megvívnia. Az első emlékiratban, amely az „Előkészítő intézkedések az Orosz
ország elleni háborúra" címet viselte,43 a tennivalókat, a háború bizonyosságától
függően, három csoportba sorolta. Az első csoportban az azonnal végrehajtandó
intézkedéseket részletezte, és tizenkét pontba szedve az alakulatok hadrafogható
ságának elérésétől, a fegyverkezésen át, a várható hadműveleti térség előkészíté
séig, mindenre kiterjeszkedett. Egyebek mellett a szabadságoltak berendelését, az
újoncok határidő előtti behívását, lovak vásárlását, az erődök védelmi állapotba
való helyezését, a vasutak átbocsátó képességének növelését, a fegyver- és lőszerkész
let kiegészítését, élelmiszerkészlet felhalmozását, és az egészségügyi szolgálat meg
szervezését irányozta elő. A második csoportba azokat az intézkedéseket sorolta
fel, amelyeknek meghozatalát a tavasz során előállható fenyegető hebyzet alkalmá
val tartott szükségesnek. Itt már a tüzérségi és lovassági tartalékosok egy részének,
valamint a galíciai alakulatok tartalékosainak behívásáról és rendkívül nagyarányú
lóvásárlásról volt szó, úgyszintén az egész hadsereg ellátását szolgáló élelmiszerkész
let felhalmozásáról. Végül a harmadik csoportban azok a tervezett intézkedések
szerepeltek, amelyek a háború bizonyossága esetén váltak aktuálissá, feltételezve,
hogy a viszonyok nem teszik lehetővé az általános mozgósítás elrendelését. Jelentős
behívásokat és csapatmozgatásokat irányzott elő: a gyalogos egységek, különös
képp a galíciai alakulatok hadilétszámának kialakítását, a veszélyeztetett határ
menti területeken minden behívás foganatosítását, nagyszámú lovasság és az erőd
tüzérség Galíciába történő áthelyezését, úgyszintén a vasúti hadimenetrendre való
áttérés előkészítését. Hogy milyennek várta a vezérkari főnök a bekövetkező há
borút, lemérhető azon, hogy Bécs, Budapest és Komárom hadműveleti erődítését is
előirányozta. A hadsereg felkészítését szolgáló intézkedések mellett a vezérkari
főnök a népfelkelés felállítását is tervbe vette, és az ügy fontosságára való tekintet
tel ennek külön emlékiratot szentelt.44 Régi meggyőződése volt ugyanis, hogy ki41 Über die militärisch-politische Lage. Wien, am lten Dezember 1886. Beck FML. MKSM Sep. Fase. 69. N° 29.
42 Canis, Eonrad: Bismarck und Waldersee. Die aussenpolitischen Krisenerscheinungen und das Verhalten des
Generalstabes. Berlin, 1980.190—192. o.
43 Vorbereitungsmassnahmen für einen Krieg mit Russland. Wien, 12. Januar 1887. MKSM Sep. Fase. 69. N i l .
44 Vorsorgen hinsichtlich des Landsturmes als Vorbereitung für den Krieg mit Russland. Wien, den 11. Dezember
1886. Beck FML. MKSM Sep. Fase. 69. N°ll. és MKSM 20—1/11—2 de 1886.
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szolgált legénységből létrehozott népfelkelő alakulatok a front közelében hasznosan
tehermentesíthetik a hadsereget, és elősegíthetik, hogy az minden erejével a döntő
pontra koncentráljon.45 Ennek megfelelően, hogy most a háború valószínűségével,
esetleg bizonyosságával kellett számolni, nagyszámú népfelkelő zászlóalj felállítását
irányozta elő. Ausztriában 67, Magyarországon 60 gyalogos zászlóalj felállításával
számolt (ebből 48-at Gahciának, 28-at pedig Erdélynek kellett kiállítania), ezen
kívül még 39, illetve 46 gyalogos pótzászlóalj keret létrehozását és lovas századok
felállítását is tervbe vette. Az emlékiratban részletesen felsorolta mindazokat az
intézkedéseket, amelyek a létrehozandó alakulatok fegyverrel és felszereléssel való
ellátásához szükségesek, úgyszintén a behívás és a bevonulás módozatait. Végül ki
mutatást készített mindazon intézkedésekről, amelyek a vasúti hadimenetrend
életbe léptetéséhez, illetve a hadseregnek a vasúton történő felvonulásához szük
ségesek.46
A vezérkari főnök emlékiratai megtárgyalás és jóváhagyás céljából az uralkodó
elnöklete alatt tartott katonai konferenciák elé kerültek. Az 1886. december 17-i
tanácskozáson, amelyen a közös hadügyminiszter, a vezérkari főnök a két honvé
delmi miniszter és a katonai kancellária vezetője vett részt, a népfelkelés felállítá
sáról szóló javaslatot vitatták meg.47 A dolog érdemi részét érintő ellenvetés nem
hangzott el, és a megjegyzések a kivitelezés módozataira vonatkoztak. Az alakulatok
felállításával kapcsolatosan Welsersheimb a hadsereg tartalékosainak és a népfel
kelőknek egyidőben történő bevonulását kifogásolta, Fejérváry pedig az erdélyi
román nemzetiségű zászlóaljak felállítása miatt aggodalmaskodott, és mindketten
problémákat jeleztek a lovas századok létrehozását illetően, az uralkodó azonban
a vezérkari főnök emlékirata értelmében döntött. A magyar honvédelmi miniszter
kérésére csupán annyit helyezett kilátásba, hogy a lovasság felállítási költségeinek
egy részét a közös hadügyminisztérium átvállalhatja. A behívások lebonyolítását
tárgyalva mindkét honvédelmi miniszter újra jelezte, hogy a hadsereg, a két hon
védség és a népfelkelés egyidejű mozgósítása zűrzavarra vezethet, és az uralkodó,
helyt adva ezeknek a fenntartásoknak, a behívási időpontok további tanulmányo
zása mellett döntött. Az egyéb részletkérdések megtárgyalása után a konferencia
azzal a határozattal zárult, hogy a költségvetés elkészítése után az ügyet a kormá
nyok elé kell terjeszteni, azzal a céllal, hogy azok a költségek fedezéséről gondoskod
janak. Négy nap múlva, december 21-én újra együtt volt a katonai konferencia
— ez alkalommal a hadsereg főfelügyelőjével kiegészítve, de a két honvédelmi mi
nisztert nélkülözve —, hogy az Oroszország elleni háborúval kapcsolatos előkészítő
intézkedéseket megtárgyalja.48 Időközben a közös hadügyminisztérium kiszámította
az első két csoportba sorolt intézkedések költségkihatását, így a konferencia a pénz
ügyi vonatkozásokra is tekintettel lehetett. A tanácskozáson a közös hadügymi
niszter teljes egyetértését fejezte ki a két első csoportba sorolt intézkedésekkel, fel
hívta a figyelmet arra, hogy a nagy költségkihatással járó készletbeszerzések ma
radandó értéket képviselnek, az erődítésekre fordított ugyancsak magas összegek
azonban a béke fennmaradása esetén kárba vesznek. Azt is közölte, hogy a harma
dik csoportba foglalt intézkedésekkel, mivel azok már a mozgósításhoz tartoznak,
költségvetési tekintetben nem foglalkozott. Az uralkodó az első csoportba foglalt
intézkedéseket minősítette fontosnak, és azokat pontról-pontra megtárgyalva, ki45 V. ö. 12-es jegyzet.
46 Verzeichnis über die zur Durchführung der Kriegsfahrordnung und des strategischen Aufmarsches im Kriegsfälle
„B," auf nachfolgenden Eisenbahnen notwendigen Herstellungen. MKSM Sep. Fase. 69. N ° l l .
47 Protokoll am 17. Dezember 1886. unter Allerhöchstem Vorsitze stattgehabten comissionellen Beratung über
jene Massnahmen welche behufs Formation von Landsturmabteilungen im Falle eines im Frühjahre 1887 eintretenden
Kriege, in nächster Zeit zu treffen wären. MKSM 20—1/11—2 de 1886.
48 Protokoll über die unter Allerhöchstem Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät am 21. Dezember 1886
stattgehabten Konferenz, betreffend „Vorbereitungs-Massnahmen für den Krieg mit Kussland." MKSM 20—1/12—2
de 1886.
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sebb módosításokkal, jóváhagyta. A leglényegesebb módosítás az volt, hogy a vas
útépítésre előirányzott 3,7 millió forintot törölte a közös hadügyminisztérium költ
ségvetéséből, valamint az, hogy a közös hadügyminiszter javaslatának megfelelően
egyenruha vásárlásra még 5,2 millió forintot beiktatott. A második és harmadik
csoportba foglalt intézkedésekkel kapcsolatban az uralkodó aggodalmát fejezte ki,
hogy azok provokatív jellegűek és Oroszországot ellenlépésre késztethetik, a vezér
kari főnök viszont azt hangsúlyozta, hogy háború kirobbanása esetén ezeket az
intézkedéseket az Oroszországgal szomszédos területeken már nem lehet foganato
sítani. Mindenesetre az ebbe a két csoportba sorolt intézkedéseket is végigbeszélték,
és az uralkodó azokból a leginkább alarmírozó jellegűeket, így a Galíciába történő
csapatáthelyezéseket és az ott foganatosítandó behívásokat törölte. A konferencia
azzal a megállapodással zárult, hogy az uralkodó, az intézkedések költségeinek fe
dezését megtárgyalandó, a következő héten minisztertanácsot hív össze, és az első
csoportba sorolt intézkedések költségkimutatását a miniszterek kezébe adják. A má
sodik és harmadik csoportba foglalt intézkedések még revideálás és további meg
beszélés tárgyát képezik, és a minisztereknek ezekről nem kell információkkal ren
delkezniük.
Az uralkodó által kilátásba helyezett közös minisztertanács csak jó két hét múlva,
1887. január 5-én ült össze.49 A tanácskozáson résztvevő kormányfők és miniszterek
azonban nem itt találkoztak először a hadvezetés költségigényeivel. A közös kül
ügyminiszter megnyitójából kiderül, hogy az utóbbi napokban előzetes megbeszé
lések zajlottak le, amelyeken megállapítást nyert, hogy tavasszal, vagy nyáron lehet
séges a háború kirobbanása, és a kormányoknak foglalkozniuk kell azzal, hogy a
hadvezetés költségigényeit hogyan elégítsék ki. A mostani konferenciának is az a
feladata, hogy a pénzeszközök előteremtésének módozatairól gondoskodjék. A prob
lémának ez a felvezetése a résztvevők körében nem szült visszatetszést, feltehetően
azért nem, mert a kormányok az előzetes megbeszéléseken mind a háborút prog
nosztizáló helyzetelemzéssel, mind a meghozandó katonai intézkedésekkel kapcso
latosan egyetértésüket fejezték ki. Mindenesetre az alkotmányosság súlyos fogya
tékosságaira vall, hogy a katonai intézkedések külpolitikai kihatását nem a két kor
mányfő, de még csak nem is a közös külügyminiszter, hanem az uralkodó mérlegelte,
és hogy a kormányok egyetértésüket, ha ilyenre egyáltalán sor került, nem a közös
minisztertanácson, hanem informális úton nyilvánították ki. De akárhogy is volt,
január 5-én csak a költségekről és azok fedezéséről kezdtek tanácskozni. BylandtRheidt a hadsereg igényeit közölte, amelyek rögtöni 23 millió forintra és további
26 millióra rúgtak, a két honvédelmi miniszter pedig a honvédség és a népfelkelés
költségeit ismertette, amelyek Ausztriában maximálisan 13,9, minimálisan 11,8,
Magyarországon pedig 8,6 millió forintot tettek ki. A költségek fedezetének módo
zatait azonban nem volt olyan könnyű megtalálni, mint azokat a közös hadügy
minisztériumban összeállítani, és a végleges döntés még három újabb tanácskozás
után 50 csak január végére született meg.
A hadvezetés kétféle, a hadseregre illetve a népfelkelésre vonatkozó költségigényét
a közös minisztertanács minden alkalommal együtt tárgyalta, az áttekinthetőség
szempontjából azonban célszerűbb, ha azokat külön-külön mutatjuk be. A had
seregre fordítandó 23 millió forint fedezése esetében — amelyből a közös hadügy
miniszter 16,2 millióra rögtöni felhatalmazást kért és kapott, már a január 5-i ta
nácskozáson kialakult az osztrák és a magyar kormány ellentétes álláspontja.
A magyar pénzügyminiszter a kiadások fedezésére a közös költségvetésbe befizetett
49 Gem. Ministerrat vom 5. Januar 1887. RMRZ 335.
50 Uo. 7. Januar 1887. RMRZ 336. — Gem. Ministerrat vom 29. Januar 1887. RMRZ 337. —
Gem. Ministerrat vom 30. Januar 1887. RMRZ 338.
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pénzek kamataiból képzett alapot, az ún. közös aktívákat indítványozta felhasz
nálni, az osztrák pénzügyminiszter viszont az osztrák, illetve a magyar költségve
tésből történő megelőlegezést ajánlotta. A magyar részről felmerült alternatív indít
ványt, hogy akkor a delegációkat hívják össze rendkívüli ülésre, a közös külügy
miniszter külpolitikai meggondolásból nem tartotta elfogadhatónak. A közös ak
tívák felhasználásáról szóló hosszú vita, amibe Kállay közös pénzügyminiszter az
1870-es precedenst is belevitte, nem vezetett semmilyen eredményre. Az uralkodó
elnöklete alatt tartott január 7-i ülésén nem történt egyéb, mint az álláspontok
"újbóli kifejtése és megindoklása, és az uralkodó már ekkor azzal zárta a vitát, hogy
ha a két kormány között nem jön létre megállapodás, akkor össze kell hívni a dele
gációkat. A január 14-i magyar minisztertanács is a delegációk összehívása mellett
szavazott, és a január 29-i közös minisztertanács, ahol röviden érintették a prob
lémát, ugyanerre a megállapodásra jutott. Az uralkodó elnöklete alatt tartott ja
nuár 30-i tanácskozáson nem a két kormány álláspontjában, hanem a közös had
ügyminisztérium költségigényében történt változás. Bylandt-Rheidt azt jelentette
be, hogy a későbbi szükségletek fedezésére nem lesz elég az eredetileg előirányzott
26 millió forint, és a számítások elvégzése után valószínűleg magasabb költségigény
nyel fog fellépni. A közös hadügyminiszter eljárásáról nem lehet egészen tiszta ké
pet alkotni. Az uralkodó elnöklete alatt tartott december 21-i katonai tanácskozá
son eredetileg 52 millióról volt szó (32,3 + 19,7 megosztásban), és végül ugyanez az
összeg ment javaslatként a delegációk elé, feltehető ezért a hadvezetés — ki
tudja miért — eleinte nem terítette ki egészen kártyáit. De ezen a tanácskozáson
végül megszületett a döntés: a költségigényeket a delegáció rendkívüli ülésszaka
elé kell terjeszteni. A magyar miniszterelnök az osztrák pénzügyminiszter egyet
értésével közben még azt javasolta, hogy a delegáció felhatalmazása csak a rögtöni
szükségletek fedezésére vonatkozzék, és a hadügyminiszter a további előirányzott
összeget (itt még 23-)-26 milliós megosztás szerepelt) csak a külpolitikai helyzet
romlása esetén, a kormányok beleegyezésével vehesse igénybe. Az uralkodó és a
közös hadügyminiszter, figyelmetlenségből, vagy számításból, nem emelt szót a
javaslat ellen, nem sejtve még, hogy ezzel milyen parazsat vettek a fejükre.
A népfelkelés létrehozásának és a honvédség kiegészítésének költségei, amelyet
a honvédelmi miniszterek a január 5-i tanácskozáson előterjesztettek, a vezérkari
főnök eredeti tervezetétől eltérően 104 osztrák és 106 magyar gyalogos zászlóalj,
valamint 50 magyar lovasszázad felállítására vonatkoztak. A konferencia abban
hamar megállapodott, hogy ha sor kerül a költségigényeknek a törvényhozó testü
letek elé történő beterjesztésére, annak egyidejűleg és azonos indoklással kell tör
ténnie, és hogy a javaslat indoklásául szolgáló szempontokat a közös külügyminisz
ternek kell megadnia. A honvédség felfegyverzési módjáról, illetve a népfelkelés
költségeiről beszélve azonban rögtön kiütköztek a két kormány közötti ellentétek
Tisza kifogásolta, hogy az osztrák honvédelmi miniszter a Landwehr felfegyverzé
sére a közös hadsereg puskáit akarja igénybe venni, és el is érte, hogy az csak költ
ségmegtérítéssel történhessék. Ugyanakkor Fejérváry a magyar miniszterelnök ál
láspontjával nehezen összeegveztethetően azt kérte, hogy miután Magyarország
több népfelkelő alakulatot állít ki, mint Ausztria, a lovasság létrehozásának költ
ségeit részben a közös hadügyminisztérium viselje. Osztrák részről erre kíméletesen
csak azt válaszolták, hogy az ilyen költségátvállalásra nincs törvényes alap. Ugyan
itt még Szapáry magyar pénzügyminiszter felvetette, hogy a népfelkelés költségeit
nem lehetne-e úgy tagolni, mint a hadseregét, és először csak a legszükségesebb részt
igénybe venni, de ezt a variációt nemcsak Welsersheimb, hanem Fejérváry is eluta
sította. A január 7-i tanácskozáson az uralkodó indokoltnak minősítette a magyar
kormánynak a lovasság költségeivel kapcsolatos álláspontját, de az osztrák kormány
törvényességi aggályai miatt döntésre nem került sor. Mint ahogy a törvényjavaslat
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beterjesztésének időpontját sem határozták meg, már csak azért sem, mert a két
pénzügyminiszter még további mérlegelést tartott szükségesnek. A január 14-i
magyar minisztertanács megerősítette, hogy az ötven lovasszázadot a közös had
ügyminisztérium költségvetésének terhére kell kiállítani, de egyébként a kilátásba
helyezett költségekhez hozzájárult. Ezek után némi meglepetést kelthet, hogy a
január 29-i közös minisztertanácson Tisza azzal a kéréssel rukkolt elő, hogy a magyar
kormánynak a gyalogos népfelkelő zászlóaljak felállítására eredetileg előirányzott
összegnek csak kevesebb mint felét, azaz 2,5 millió forintot kelljen egyelőre előterem
tenie. Hogy milyen belső megállapodás alapján tette ezt a javaslatot, nem lehet
tudni, mindenesetre az harmonizált »Szapáry korábbi ötletével. A magyar indítvány
a vitát új irányba vitte, és a közös hadügyminiszternek hosszasan kellett érvel
nie a hadügyi tárca eredeti javaslata mellett, érveléséhez megnyerve a közös
külügyminiszter és az osztrák miniszterelnök támogatását. Tiszát azonban nem
lehetett meggyőzni, és fenntartotta, hogy javaslatát az uralkodó elnöklete alatt
tartandó tanácskozáson is előterjeszti. Az eredeti vitában, a lovasság költségeinek
ügyében csak annyi előrelépés történt, hogy a közös hadügyminiszter feltételesen
elfogadta Fejérvárynak azt a javaslatát, hogy magyar részről 14 gyalogos zászló
aljjal kevesebbet, osztrák részről ugyanannyival többet állítsanak ki, ez esetben
magyar részről felszerelik az ötven lovasszázadot — az osztrák kormány képviselői
azonban nem nyilatkoztak. A január 30-i, az uralkodó elnöklete alatt tartott tanács
kozáson ez a probléma kompromisszummal oldódott meg: a közös hadügyminiszter
javaslatára hozott uralkodó döntés alapján Magyarországnak kilenc gyalogos zászló
aljjal és húsz lovasszázaddal kevesebbet kellett kiállítania, és ezzel a két országrészre
eső anyagi terhek kiegyenlítődtek. Tisza költségcsökkentési javaslatának azonban
nem volt semmi esélye: az uralkodó, hosszasan indokolva álláspontját úgy döntött,
hogy az egész költségigényt a törvényhozó testületek elé kell terjeszteni.
Az uralkodó a beterjesztés időpontját is meghatározta, és úgy döntött, hogy annak
február 10-én kell megtörténnie. Tisza kérésére ugyan még egy-két nap haladékot
adott, és a február 7-i magyar minisztertanács kívánságának megfelelően abba is
beleegyezett, hogy a kormányjavaslatot ne kelljen február 15. előtt beterjeszteni,51
de ennek már nem volt érdemi jelentősége. A lényeg az volt, hogy a beterjesztett
javaslatokat február 18-án mind a magyar képviselőház, mind az osztrák Reichsrat
elfogadta. Az uralkodó február 24-én elégedetten nyilatkozott a bécsi német nagy
követnek a magyar képviselőházról, amely mint mondta, hazafias módon, egyhan
gúlag és zavaró megjegyzések nélkül szavazta meg a kormányelőterjesztést, és egy
úttal reményét fejezte ki, hogy a hadügyi tárca rendkívüli igényei kapcsán majd a
delegációk is hasonló magatartást tanúsítanak. 52 Nem is csalódott reményeiben: a
delegációk a kért összeget március 7-én a közös hadügyminiszter rendelkezésére bo
csátották. A hadvezetés most már a teljes legalitás birtokában költhette el a rög
töni felhasználásra előirányzott 24 millió forintot, sőt a „kikerülhetetlen sürgős
szükségesség esetére" megszavazott 28 millióból is igénybe vehetett 6 milliót.

Az 1887—1888. évi mozgósítási előkészületek
A bolgár válság miatt egyébként is elmérgesedett helyzetet részint az orosz csa
patösszpontosítások, részint a német vezérkar preventív háborús tervei tették kri
tikussá, és Kálnokynak nem kis erőfeszítésébe került, hogy a katonákkal szemben
61 4/MT. Magyar minisztertanács 1887. február 7. 2. A hadi felszerelésre szolgáló hitel kérdése tárgyában. OL K.
27. 42. doboz.
• 62 Renss an Bismarck. Wien, den 24. Februar 1887. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts Bonn. Österreich
70. Bd. 23.
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a politikai szempont elsőbbségét érvényesítse, és hogy a háborús megoldással kül
politikai meggondolásokból rokonszenvező magyar miniszterelnököt jobb belátásra
bírja. Noha az osztrák—magyar külpolitikai vezetés elvetette a háborús megoldást, a
háború bekövetkeztét bizonyos feltételek mellett nem tartotta teljesen kizártnak
ezért nem emelt szót azok ellen az intézkedések ellen, amelyeket az osztrák—magyar
hadvezetés tisztán katonai szempontból szükségesnek tartott.
A kiindulópont ezekhez, miként egy évvel korábban, megint a vezérkari főnök
emlékirata volt. Az 1887. december 3-án készült, a „Katonai helyzetünk Galíciában"
címet viselő terjedelmes emlékirat 53 komor színekkel ecsetelte az újabban kialakult
helyzetet. Rámutatott arra, hogy az orosz részről folyamatosan foganatosított intéz
kedések, és különösen egy lovashadosztálynak a határtérségbe történt áthelyezése,
teljesen megváltoztatta a szemben álló erők arányát, és olyan orosz túlsúlyt ered
ményezett, amely mozgósítás esetén akadályozhatja, sőt teljesen meggátolhatja az
osztrák—magyar haderő felvonulását. Ez a tarthatatlan állapot csak úgy változ
tatható meg, ha a Monarchia is növeli a határtérségben elhelyezett alakulatainak
létszámát, és ezzel megközelítően helyreállítja az erők korábbi egyensúlyát. Ennek
megfelelően indítvánj^t tett a Galíciában elhelyezett alakulatok létszámemelésére,
úgyszintén egy gyalogos hadosztály és négy lovasezred, valamint tüzérségi és mű
szaki alakulatok Galíciába történő áthelyezésére. A vezérkari főnök annak a meg
győződésének adott kifejezést, hogy az orosz előkészületek a háború megindításának
szándékára vallanak, ezért saját javasolt intézkedéseit defenzív-előkészítő jellegűeknek minősítette. A dolog természetéből adódóan azonban azok egy osztrák—magyar
részről kezdeményezett háború céljait is szolgálhatták, amely háború a német vezér
kar terveit ismerve, az osztrák—magyar hadvezetéstől nem volt teljesen idegen.
A vezérkari főnök javaslatait 1887. december 8-án katonai konferencia vitatta meg,
amelyen a közös külügyminiszter is részt vett. 54 A konferencia, mint tudjuk, a közös
külügyminiszter véleményének megfelelően elvetette azt a feltételezést, hogy az
orosz csapatáthelyezések a háború megindításának szándékára vallanának, és a
provokáció látszatát is elkerülendő, szigorúan defenzív jellegű intézkedések illetve
előkészületek megtétele mellett döntött. így a javasolt csapatáthelyezések közül
csak a műszaki alakulatok és az erődtüzérség galiciai telepítését hagyta jóvá, a
gyalogos és lovas egységek esetében viszont csak az előkészületek megtételét en
gedélyezte, ugyanígy a behívások és a ló vásárlások foganatosításánál, ahol jóvá
hagyta ugyan a galiciai lovas és tüzér alakulatok számára kilátásba helyezett behí
vásokat és ló vásárlásokat, de a gyalogos alakulatoknál az előkészületek megtéte
lének engedélyezésére korlátozódott. A foganatosítandó intézkedések így jóval
szerényebbek lettek, mint amilyeneket a vezérkari főnök eredetileg kilátásba helye
zett, de így is tekintélyes költségkihatásokkal jártak. Különösen a csapatáthelyezé
sek és a behívások előkészítése igényelt jelentős ráfordítást, mert tízezernél több
katona és sokezer ló számára kellett barakkot és istállót építeni, és részükre élelmi
szerkészletét felhalmozni. A közös hadügyminiszter rögtön bejelentette igényét 3,25
millió f o r i n t é i összeg azonnali, kormányjóváhagyás nélküli folyósítására, majd az
intézkedések összköltségét 24,8 millió forintra becsülte. Elmondotta, hogy a dele
gációk által engedélyezett 52 millió forintból eddig 49 milliót utaltak át a hadügyi
tárca javára, amiből a tárca 29 milliót elköltött, 20 milliót pedig a végrehajtandó
intézkedésekre tartalékolt. Közölte, hogy mivel a 20 millió feletti igénybevételhez
újabb delegációs határozat szükséges, célszerű az igényeket 20 millió alá szállítani.
A közös hadügyminiszter indítványát elfogadták, és a konferencia az előirányzott
53 Unsere militärische Lage in Galizien. Vortrag des Chefs des Generalstabes dd° 3. Dezember 1887. MKSM 20—1/
10—2 ex 1887.
54 Protokoll der am 8. Dezember 1887. unter Ah. Vorsitze Seiner kais. und königl. Apostolischen Majestät in der
Hofburg zu Wien stattgehebten comissionellen Beratung über die eventuell in Galizien zu ergreifenden Massnahnua
militärischer Natur. MKSM 20—1/10—2 ex 1887.
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intézkedések költségeit 16 mililó forintban állapította meg (beleértve a közös had
ügyminiszter 3,25 milliós azonnali igényét), és az uralkodó a kialakult gyakorlatnak
megfelelően megint kilátásba helyezte a közös minisztertanács összehívását.
A közös minisztertanács két alkalommal, 1887. december 18-án és 19-én tárgyalta
a hadvezetés újabb költségigényét.55 Ezek a konferenciák egészen más képet mutat
tak, mint az egy évvel korábbi hasonló tanácskozások, ahol a kormányfőknek és
minisztereknek csak a költségek fedezésének módjáról volt alkalmuk nyilatkozni.
A közös külügyminiszter abban jelölte meg a tanácskozás feladatát, hogy az a Mo
narchia álláspontját az orosz katonai intézkedésekkel szemben meghatározza, és
a következtetéseket levonva a katonai ellenlépések anyagi fedezetét biztosítsa.
Hogy a közös minisztertanács most a politika döntés fórumává válhatott, az a
helyzet kritikus voltából következett : ha egyszer valóban háborúval kellett szá
molni, nem lehetett az alkotmányos testületek közreműködését és egyetértését nél
külözni. Persze végül valójában nem döntött a közös minisztertanács, csak magáévá
tette azt az álláspontot, amelyet a katonai konferencia a közös külügyminiszter
javaslatára kialakított. Ezen az sem változtatott, hogy a magyar miniszterelnök
eredetileg eltérő álláspontot képviselt, és hogy véleményét továbbra is fenntartotta.
Mindebből az következett, hogy a beható külpolitikai jellegű eszmecsere után, ame
lyet az előző fejezetben ismertettünk, a közös minisztertanács érdembeli döntési jog
köre megint csak a költségek megszavazására és azok előállítási módjának megjelö
lésére korlátozódott. De az egy évvel korábbihoz képest ebben a tekintetben is
mutatkozott változás: a közös hadügyminiszter térképpel a kezében tájékoztatást
adott a kétoldali csapatfelállításokról, és részletesen ismertette azokat az intézke
déseket, amelyeket a katonai konferencia az erőegyensúly helyreállítása érdekében
elhatározott. A jelenlévő kormányfőknek és minisztereknek ezzel kapcsolatban ugyan
nem volt észrevétele, de a helyzet és az intézkedések ismeretében könnyebb szívvel
járulhattak hozzá a költségekhez. Nem is ismétlődött meg az egy évvel korábbi
huzavona. Igaz, az osztrák pénzügyminiszter hosszasan siránkozott az újabb anyagi
megterhelés miatt, és a magyar miniszterelnök költségcsökkentést is indítványo
zott, de viszonylag hamar megállapodtak. Elhatározták, hogy a kért 16 milliót a
közös hadügyminiszter rendelkezésére bocsátják, és azt utólagos jóváhagyás céljá
ból a delegáció 1888 májusi, a szokásosnál korábban tartandó rendes ülésszaka elé
terjesztik. Ezt a döntést az uralkodó elnöklete alatt, a három közös miniszter rész
vételével tartott közös minisztertanács, ahogy az uralkodó kifejezte magát, a közös
kormány, 1888. január 11-i ülésén megerősítette.56 Az már egy másik történet, hogy
amikor a delegációk végül 1888 júniusában összeültek, nem csak a 16 milliós, már
igénybe vett hitelt kellett jóváhagyniuk, hanem újabb 31 milliós soron kívüli költség
igény fölött is határozniok kellett, és hogy a jóváhagyás éppúgy megtörtént, mint
egy évvel korábban az 52 milliós különleges hitel esetében. A vezérkari főnök ugyan
is időközben, jóllehet a háborús feszültség 1888 tavaszán érezhetően csökkent, újabb
intézkedési tervvel rukkolt elő,57 és az 1888. március 10-én ülésező katonai konferen
cia ezekre a tervekre is áldását adta. 58 Az 1888 április végén és május elején ülésező
négy közös minisztertanács59 valamennyit lefaragott a tervezett kiadásokból, de

55 Gem. Ministerrat vom 18. Dezember 1887. RMRZ 346. — Gem. Ministerrat vom 19. Dezember 1887. RMRZ 347.
56 Uo. 11 Januar 1888. RMRZ 349.
57 Anträge des k. k. Chefs des Generalstabes zur Steigerung der Wehrkraft der österr.ung. Monarchie [1888]. MKSM
20—1/1—2 ex 1888.
58 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät am 10. März 1888. in Wien statt
gehabte Konferenz. Gegenstand der Beratung waren : a. Die Anträge des Chefs des Generalstabes zur Steigerung der
Wehrkraft der Monarchie, b . Die Anträge des Reichskriegsministeriums für das Heeresbudget pro 1889. MKSM
20—1/1—2 ex 1888.
59 Gem. Ministerrat vom 29. April 1888. RMRZ 352. — Gem. Ministerrat vom 30. April. 1888. RMRZ 353. — Gem.
Ministerrat vom 1. Mai 1888. RMRZ 354. — Gem. Ministerrat vom 2. Mai 1888. RMRZ 355.
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az újabb speciális hitelhez végül hozzájárult. Nem utolsó sorban azért, mert a közös
külügyminiszter a korábbiaknál is hathatósabban támogatta a hadvezetés elgondo
lásait.
A tartalékosok és póttartalékosok béke idején történő behívása
A közös minisztertanács, miközben a küszöbön álló háború anyagi fedezetét biz
tosította, olyan problémákkal is foglalkozott, amelyeknek megoldása az esetleges
had viselés törvényi-jogi vonatkozásainak rendezéséhez tartozott. Ezek közül a hadiszolgálmányokról szóló törvényről, illetve rendeletről már beszéltünk, és elmondot
tuk, hogy annak hosszú időn át vajúdó ügye 1888 elején talált megoldásra.60 Hasonló
rendezést kívánt a tartalékosok és póttartalékosok béke idején történő tervezett és
elhatározott soron kívüli behívása. Mint tudjuk, a vezérkari főnök 1887. december
3-i emlékirata nagyszabású behívásokat helyezett kilátásba, és hogy az 1887. de
cember 8-i katonai konferencia ezek közül a Galíciában állomásozó lovassági és
tüzérségi alakulatok részére történő behívásokat jóvá is hagyta, a gyalogos alaku
latok tekintetében pedig elrendelte az előkészületek megtételét. A konferencián az
uralkodó megkérdezte, hogy a behívások foganatosításának nincs-e törvényi aka
dálya, amire a jelenlevő miniszterektől azt a választ kapta, hogy a behívó parancs
kiadása kizárólagos uralkodói jogkör.61 Ez az információ, mint utóbb kiderült, nem
volt egészen pontos, mindenesetre a közös hadügyminiszter a konferencia határozata
alapján felterjesztést készített a tényleges szolgálatot töltő utolsó évjárat egyes
alakulatoknál történő visszatartására, illetve a már tartalékba helyezettek behívá
sára, amit az uralkodó jóvá is hagyott. 62 Időközben kiderítették, hogy a véderőtörvény 10. paragrafusa, amely a tartalékosok behívását szabályozza, tulajdonképpen
nem ad lehetőséget a tartalékosok és póttartalékosok béke idején, nem fegyver
gyakorlatra történő behívására. A közös hadügyminisztérium ezért törvényter
vezetet készített a tartalékosok első, valamint a póttartalékosok három legfiatalabb
korosztályának béke idején történő rendkívüli behívásáról, és a behívást rendeleti
úton kívánta foganatosítani. A magyar minisztertanács 1888. február 22-én foglal
kozott a közös hadügyminisztérium tervezetével, de nem hozott érdemleges hatá
rozatot. Kifejezte azt a kívánságát, hogy a javaslat előbb a közös minisztertanács
elé kerüljön, és egyúttal kifogásolta, hogy a tervezet az uralkodói behívási parancsot
a közös hadügyminiszteri rendelettel szándékozik helyettesíteni.63 Március 17-én a
minisztertanács felhatalmazta a miniszterelnököt, hogy a korábbi feltételek fenn
tartásával hozzájáruljon a törvénytervezethez. 64 Az ügy a magyar kormány kíván
ságával egyezően 1888. március 23-án került a közös minisztertanács elé, ezen azon
ban, a meglehetősen szűkszavú jegyzőkönyv szerint, Tisza Kálmán nem hozta szóba
a magyar fenntartásokat. Csupán arról folyt eszmecsere és született megállapodás,
hogy a törvénytervezet parlamenti elfogadása nem vonhatja maga után automatiku
san a keletkező kiadások jóváhagyását is, mert ez utóbbihoz a delegációk, sürgős
esetben a kormányok egyetértésének kieszközlése szükséges.65 A törvénytervezetet
a magyar országgyűlés és az osztrák Reichsrat elfogadta, és Magyarországon mint
az 1888. évi XVIII. törvénycikk, Ausztriában pedig mint az 1888. május 31-i törvény
lépett életbe. A Monarchia viszonyai között kivételes gyorsasággal létrejött törvény
60 V. ö. 33-as és 34-es jegyzet.
61 V. ö. 54-es jegyzet.
62 Vortrag des Reichskriegsministers dd° 12. Dezember 1887 betreffend die bei einigen Truppenkörpern einzuleitende
Standeserhöhung. MKSM 20—1/10—3 de 1887.
63 5/MT. Magyar minisztertanács 1888. február 22. 8. A tartalékos katonák és póttartalékosok béke idején tény
leges szolgálatra behívhatását tárgyaló törvényjavaslat. OL K. 27. 43. doboz.
64 7/MT. Magyar minisztertanács 1888. március 17. 15. A tartalékosok és póttartalékosok kivételes behívásáról
szóló törvényjavaslat. OL K. 27. 43. doboz.
65 Gem. Ministerrat vom 23 . März. 1889. BMRZ 351.
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alkalmazására, bár a háborús feszültség időközben csökkent, rövidesen sor került,
és a tartalékosok, illetve póttartalékosok már július folyamán bevonultak az egyes
ala kulatokhoz , 66
A háború esetén alkalmazandó

kivételes

jogszabályok

A hadvezetés figyelme 1887—88 fordulójának kritikus napjaiban a v á r h a t ó had
műveleti területre és a hátországra is kiterjedt, és a vezérkari főnök 1887. december
14-én hosszú emlékiratban sürgette azoknak a kivételes rendszabályoknak a vég
legesítését, amelyek háború esetére a büntető- és rendőri hatalom erősítését szolgál
ták. 6 7 A kivételes jogszabályok megalkotására irányuló tevékenység ekkorra m á r
nem volt előzmény nélküli, m e r t az osztrák minisztertanács 1883 óta számos ren
delettervezetet hagyott jóvá, és azok tulajdonképpen készen álltak a kiadásra. í g y
egyebek mellett elkészült az állampolgári jogok felfüggesztéséről, a kivételes bírás
kodás bevezetéséről, valamint az esküdtbíróságok milködésének felfüggesztéséről
szóló rendelettervezet, valamennyi Galíciára és Bukovinára vonatkozó érvénnyel,
úgyszintén a posta forgalmát és a sajtó hírszolgálati tevékenységét korlátozó jog
szabály, amely az egész osztrák államterületre nézve hatállyal bírt. A vezérkari főnök
emlékiratára Taafife osztrák miniszterelnök a maga részéről így megnyugtató választ
a d h a t o t t . E g y ú t t a l azt is közölte, hogy véleménye szerint a Monarchia mindkét
államterületét érintő rendelettervezetek egyeztetése a közös kormányra tartozik. 6 8
Áz uralkodó az 1887. december 19-én t a r t o t t közös minisztertanácson fel is hívta a
m a g y a r miniszterelnök figyelmét a mozgósítással kapcsolatos osztrák jogszabály
alkotó tevékenységre, és kívánatosnak mondta, hogy azzal magyar részről is meg
ismerkedjenek, 69 de ennél t ö b b a közös minisztertanács szintjén nem t ö r t é n t . Tisza
K á l m á n közölte, hogy magyar részről hasonló munkálatok folyamatban vannak, és
a m a g y a r minisztertanács valóban már december 29-én jóváhagyta a kivételes intéz
kedések életbe léptetéséről szóló törvényjavaslatot és az ahhoz kapcsolódó rendelet
tervezeteket. 7 0 Az osztrák és a magyar rendelettervezetek egyeztetését a közös
hadügyminisztérium vállalta, nem sok sikerrel. Amikor a közös hadügyminisztérium
felhívta a magyar k o r m á n y figyelmét arra, hogy az osztrák tervezetben m á r a moz
gósítás előtt korlátozás alá esik a postai forgalom és a sajtó útján történő hírközlés,
és kívánatosnak mondta, hogy magyar részről is ezt az eljárást alkalmazzák, a ma
gyar minisztertanács a levéltitokra vonatkozó törvényes határozatokra és a sajtó
szabadságára hivatkozva a t t ó l mereven elzárkózott. 7 1 Álláspontját a későbbiek
során is fenntartotta, és a közös hadügyminisztérium évekkel későbbi újabb inter
veniálása sem vezetett eredményre. 7 2 Közben osztrák oldalról változatlan inten
zitással folytak a jogszabályalkotó munkálatok, és a kiadandó rendeleteket 1888
n y a r á n az uralkodó elnöklete alatt t a r t o t t tanácskozáson végső formába öntötték. 7 3
A nagy igyekezet azonban már nem volt időszerű, m e r t a háborús feszültség elmúl
t á v a l a tervezetek a minisztériumok iratszekrényeiben m a r a d t a k . Mind Magyar
es Vortrag des Keichskriegsministers vom 7. Juli 1888, mit welchem der Ah. Befehl erbeten wird Ersatzreservisten
der Infanterie und des Tiroler Jägerregiments zur aktiven Dienstleistung einzuberufen. MKSM 72—9/3 ex 1888.
67 Mémoire über Ausnahms-Massregeln zur Stärkung der Straf- und Polizeigewalt im Kriegsfall. K. k. Chef de3
Generalstabes. Wien, am 14. Dezember 1887. MKSM Sep. Fase. 70. N° 45.
68 Bemerkungen des k. k. Ministerpräsidenten zu dem Mémoire vom 14. Dezember 1887. des Chefs k. k. General
stabes. MKSM Sep. Fase. 70. N»45.
69 Gem. Ministerrat vom 19. Dezember 1887. BMBZ 347.
70 33/MT. Magyar minisztertanács 1887. december 29.1. A háború esetén szükséges rendkívüli intézkedéseket tár
gyaló tőrvényjavaslat és kormányrendelet tervezete. OL K. 27. 43. doboz.
71 5/MT. Magyar minisztertanács 1888. február 27. 9. A mozgósítás esetére tervezett rendkívüli intézkedésekre
vonatkozó rendeletek kiegészítése. OL K. 27. 43. doboz.
72 Auszug aus dem Einsichtsacte des Reichskriegsministeriums Präs. N°956 1894 betreffend die Neuredigierung
des Entwurfes eines ungarischen Gesetzvorschlages über die im Kriegsfalle anzuwendendena usserordentlichen Mass
nahmen. Wien, am 30. September 1894. MKSM 33—1/1—27 ex 1894.
73 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät stattgehabte Conferenz in der
königl. Hofburg zu Budapest betreffend die für den Kriegsfall vorbereiteten Massnahmen. MKSM 69—1/11 ex 1888.
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országon, mind Ausztriában napvilágot látott viszont a behívó parancsnak nem
engedelmeskedők megbüntetéséről szóló jogszabály, az előbbi helyen mint az 1890.
évi XXI. törvénycikk, az utóbbin pedig mint az 1890. június 28-i törvény.
Az ismétlő rendszerű fegyverek bevezetése
A hadügy egészéről szóló áttekintés során elmondottuk, hogy a különböző fegyver
nemek fegyverzete meglehetősen nagy stabilitást mutatott, és hogy a gyalogság az
1867-ben bevezetett Werndl-rendszerű hátultöltős, egylövetű, gyúszeges puskát
egészen a nyolcvanas évek közepéig használta. Mindez annak ellenére volt így, hogy
a lőfegyverek területén is jelentős technikai fejlődés ment végbe, és az ismétlő rend
szerű puska mintapéldányai a Monarchiában is, Európa más országaiban is készen
állottak. Igaz, néhányat ezek közül kipróbáltak, és Kropatschek ezredes ismétlő
rendszerű lőfegyverét 1874 és 1880 között a boszniai gyalogságnál és a magyar
csendőrségnél használatba is vették, de általánosabb jellegű bevezetésre nem került
sor. Bizonyos technikai problémák megoldatlansága, a pénzügyi helyzet, és más
hatalmak várakozó álláspontja egyaránt az egylövetű fegyver megtartása mellett
szólt.
1884 folyamán Európa-szerte megerősödtek az ismétlő rendszerű fegyverek beve
zetésére irányuló törekvések, és ennek hatására a közös hadügyminisztérium is in
tenzíven foglalkozni kezdett a véderőnél használt lőfegyverek korszerűsítésével.
Ferdinand Mannlicher bécsi mérnök 1885 januárjában bemutatta ismétlő rendszerű,
egyenes tolózárral ellátott lőfegyverét, amelybe öt töltényt lehetett betárazni.
és amellyel percenkint 36 lövést lehetett leadni. A fegyvert a hadügyminisztérium
szakértő bizottsága megfelelőnek találta és 1885 októberében öt zászlóaljat szereltek
fel vele. Miután a tömeges méretű kipróbálás is kedvező eredményt hozott, a szak
értő bizottság 1886 júniusában javaslatot tett a fegyver általános bevezetésére.
Egyetlen problémát az űrméret okozott. Az ismétlő rendszer amúgy is megnövelte a
töltényszükségletet és ezzel együtt a katona terhelését, amit a l l milliméteres kali
ber megtartása csak tovább fokozott. A puskacső elszennyeződése miatt viszont a
bizottság nem látott lehetőséget az űrméret csökkentésére. A bizottság javaslatát
elfogadva a közös hadügyminiszter az 1887-es hadügyi költségvetésbe 3,5 millió
forintot iktatott be az 1886 M Mannlicher ismétlő rendszerű lőfegyver be vezér
tésére.74
A közös minisztertanács 1886. szeptember 25-i ülésén, az éves költségvetés meg
tárgyalás alkalmával találkozott először az ismétlő rendszerű lőfegyverek beveze
tésének problémájával.75 A bevezetés szükségességét senki sem vonta kétségbe
amihez bizonyára az is hozzájárult, hogy éppen ezen az ülésen vitatták meg először
a bolgár válság következményeit, és vetettek számot annak lehetséges későbbi ha
tásával. Dunajewski osztrák pénzügyminiszter kérdésére a közös hadügyminiszter
elmondotta, hogy az új lőfegyver bevezetésének összköltsége 35 millió forintot tesz
ki, amely költséget négy évre, nyolc-nyolc milliós részletekre szándékozik elosztani.
A közös minisztertanács az 1887-re előirányzott 3,5 millió forintot jóváhagyta;
ennek fejében viszont szükségesnek tartotta egyéb költségvetési tételek törlését.
Jellemző módon megint a katonaság napi harmadszori étkeztetésére, azaz vacsoráztatására kilátásba helyezett összeget törölték, pedig ez a tétel már többször szerepelt
a költségvetési tervezetben.

74 Mémoire über die Notwendigkeit der Beschaffung von Bepetirge wehren. [Dátum nélkül, valószínűleg 1888
végén]. MKSM 25—2/2 de 1886.
75 Gem. Ministerrat vom 25. September 1886. BMBZ 331.
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Miután az új lőfegyver bevezetésének költségeit a delegáció is megszavazta, a
közös hadügyminiszter 1887 januárjában felterjesztést készített az uralkodó szá
mára a tervezett intézkedés jóváhagyása céljából. A felterjesztésben jelezte, hogy a
steyeri fegyvergyár 1887 októberéig 83 ezer fegyvert szállít, majd később heti 6—8
ezer darabot készít, így 1890 közepéig a gyalogság egészének felfegyverzése, vala
mint az 50 százalékos tartalékképzés megtörténhet. A felterjesztést az uralkodó 1887.
január 27-én jóváhagyta, és ezzel megindult a gyalogság 1886 mintájú fegyver
rel történő felszerelése.76 Időközben folytatódtak a próbák a kisebb kaliberű fegy
verrel, amelyek a füstnélküli lőpor kifejlesztése következtében kedvező eredményre
vezettek. így alig hogy elkezdődött az 1886 mintájú fegyver bevezetése, szüksé
gesnek és célszerűnek mutatkozott a módosítás. Ezt az a körülmény is megkönnyí
tette, hogy a steyeri fegyvergyár 1888 márciusáig az előirányzott 143 ezer fegyver
helyett csupán 90 ezret szállított. A közös hadügyminiszter 1888. március 8-án újabb
felterjesztést készített, és az 1888 mintájú, 8 milliméteres ismétlő rendszerű lő
fegyver bevezetésére tett indítványt, amelyet az uralkodó március 10-én jóváha
gyott. 77 Az immáron folyamatosan történő szállítások eredményeként a közös had
ügyminiszter 1890 áprilisában arról jelenthetett, hogy az egész gyalogság felfegy
verzése megtörtént. 78 Két évvel később a lovasság 8 milliméteres ismétlő rendszerű
karabéllyal történő ellátása is befejeződött.79
A közös minisztertanács a lőfegyver űrméretében végbement változással nem
foglalkozott, viszont évről évre találkozott a költségigényekkel. Ilyen alkalmakkor
többnyire pénzügytechnikai vonatkozásokról esett szó, mint például 1887. szeptem
ber 28-án, amikor az esedékes kilenc milliónak a költségvetésbe való felvételét füg
gőben hagyták addig, amíg a két pénzügyminiszter a költségigény fedezésének mód
járól megállapodik.80 Hogy Tisza Kálmán egyik alkalommal a lovasság karabéllyal
való ellátását a következő évre akarta halasztani, kivétel számba ment. 81 A testü
let, amely más esetben minden garast a fogához vert, az ismétlő rendszerű fegyverek
bevezetésének költségeméi nagyvonalúan viselkedett.
Az ismétlő rendszerű lőfegyver bevezetése a fegyvergyakorlatok szükségességét is
felvetette. A vezérkari főnök azt indítványozta, hogy a tartalékos és póttartalékos
állományt ebből a célból a véderőtörvényben engedélyezett háromszori gyakorlaton
fölül még két hetes fegyvergj^akorlatra hívják be, és hogy teremtsék meg ennek jog
szabályi és pénzügyi feltételeit. A közös hadügyminisztérium részint a véderőtörvény küszöbön álló megújítására, részint a pénzügyi problémákra való tekintettel
nem látta célszerűnek ilyen javaslattal a kormányok elé lépni, és úgy foglalt állást,
hogy az ismétlő fegyverekkel való begyakorlás a véderőtörvényben előírt fegyvergyakorlatokon történjék. 82 Az uralkodó az 1887. december 19-i közös miniszter
tanácson ennek ellenére szóba hozta, hogy törvényes alapot kell teremteni a rend
kívüli behívásokra,83 és a magyar minisztertanács 1887. december 29-i ülésén jóvá
is hagyott egy ilyen törvényjavaslatot, 84 annak beterjesztésére azonban nem került
sor. Az ismétlő fegyverekkel való begyakorlás a közös hadügyminisztérium állás
pontjának megfelelően a véderőtörvényben előírt fegyvergyakorlatokon ment végbe.

76 Vortrag des Reichskriegsministers dd° 25. Jäner 1887 mit welchem die Ah. Genehmigung zur Einführung des
Repetirgewehres M. 1886. a. u. erbeten wird. MKSM 4—1/1 ex 1887.
77 Vortrag des Reichskriegsministers vom 8. März 1888. MKSM 4—2/2 ex 1888.
78 Uo. 19. April. 1890. MKSM 4—3/3 ex 1892.
79 Uo. dd° 7. Mai 1892. MKSM 4—3/3 ex 1892.
80 Gem. Ministerrat vom 28. September 1887. RMRZ 345.
81 ÜO. 29. April 1889. RMRZ 356.
82 Vortrag des Reichskriegsministers dd° 5. Dezember 1887 betreffend die Vornahme der Waffenübungen der
Reservemänner zum Zwecke der Einschulung mit dem Repetirgewehr. MKSM 4—1/5 ex 1887.
83 Gem. Ministerrat vom 19. Dezember 1887. RMRZ 347.
84 33/MT. Magyar minisztertanács 1887. december 29. 9. Törvényjavaslat a hadsereg és honvédség tartalékosainak
rövid fegyvergyakorlatra behívásáról. OL K. 27. 43. doboz.
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A magyarországi fegyvergyár
Az ismétlő rendszerű fegj^verek bevezetésével egyidejűleg merült fel a magyar
országi fegyvergyár létesítésének gondolata. Az 1886. évi őszi delegációs ülés alkal
mával magj^ar részről kifogásolták, hogy a magyar honvédség felfegyverzése is az
osztrák fegyvergyár gyártmányaival történjék, és azt indítványozták, hogy Magyar
országon is építsenek fegyvergyárat. A közös hadügyminiszter úgy nyilatkozott,
hogy a második fegyvergyár létesítését örömmel üdvözölné, amennyiben az techni
kában, árban és szállításban a steyeri gyáréhoz hasonló feltételeket tud biztosítani.
Azt is közölte, hogy jóllehet a steyeri gyár 1889 végére 930 ezer fegyvert képes szál
lítani és ezzel a véderő összes szükségletét ki tudja elégíteni, a második fegyvergyár
létesítése az ú j rafelfegy vérzés folyamatát mintegy nyolc hónappal megrövidítené,
és ez a feszült nemzetközi helyzetben mindenképpen nyereségnek lenne tekinthető. 85
A magyar kormány jóval kisebb lelkesedést és érdeklődést mutatott. Fejérváry
honvédelmi miniszter 1887. március 5-én beszámolt a minisztertanácsnak arról,
hogy a Löwe-Mannlicher cégtől ajánlatot kapott a fegyvergyár megépítésére és 400
ezer fegyver szállítására, de az ajánlat elfogadását nem javasolta, és a miniszter
tanács úgy foglalt állást, hogy a budapesti fegyvergyár létesítésének gondolata ez
idő szerint ejtessék el.86 Tekintettel azonban arra, hogy a közös hadügyminiszter
még nem nyilatkozott arról, hogy a gyár termékeiből a közös hadsereg részére meny
nyit venne át, a minisztertanács azt is határozatba vette, hogy az ügy megtárgya
lása végett kérni fogja a közös minisztertanács összehívását. Az eredeti elutasító
álláspont időközben módosult, és június 13-án azzal az indoklással, hogj^ a Monarchia
nem alapozhat egyetlen fegyvergyárra, úgy határoztak, hogy mégis szerződést köt
nek a Löwe-Mannlicher céggel.87
A magyar kormány által kért közös minisztertanács július 2-án ült össze, de ezen
a magyar fegyvergyárnak tulajdonképpen nem akadt ügyvédje. Tisza Kálmán, az
előzmények ismeretében, számunkra kissé érthetetlen módon azt hangsúlyozta,
hogy a mag\^arországi fegyvergyár létesítése két évvel kitolná a magyar honvédség
ismétlő fegyverekkel való ellátását, és ezzel a véleménnyel a közös hadügyminiszter
is egyetértett. Döntés azonban semmilyen irányban nem született, mert a közös
hadügyminiszter is tájékozatlan volt a steyeri gyár feltételeit illetően, és nem tudta
megmondani, hogy ez utóbbi meg tudja-e adni a magyar kormány által kért tíz
éves részletfizetési kedvezményt, amit a Löwe-Mannlicher cég már kilátásba helye
zett. 88 Miután az osztrák fegyvergyár ezt a kedvezményt végül nem biztosította,
a magyar kormány újra a fegyvergyár létesítésének irányába hajlott. Az 1888. ja
nuár 7-i minisztertanács úg}^ döntött, hogy szerződést köt a céggel a fegyverg3rár
felépítéséről és 180 ezer darab 1888 mintájú lőfegyver megvásárlásáról.89 A fegy
vergyár felépítéséről szóló javaslatot a parlament mint az 1888. évi II. törvénycik
ket jóváhagyta. A gyár építése 1888. június 18-án kezdődött, és rendkívül gyorsan,
már 1888. december 31-re befejeződött.90 A fegyvergyártás beindulása azonban ko
rántsem ment ilyen zökkenőmentesen. A gyár 1889 júliusára a szerződésben ki
kötött ezer puska helyett mindössze húszat szállított, de ezek is használhatatlan
nak bizonyultak. Több hiábavaló próbálkozás után a magyar kormány 1890. június

85 Exposé über die Frage ob die Idee der Erbauung einer Waffenfabrik in Budapest zu realisiren sei oder nicht.
[Dátum nélkül, valószínűleg 1886 végén]. MKSM Sep. Fase. 69. N° 18.
86 7/MT. Magyar minisztertanács 1887. március 5. 1. A Budapesten felállítandó tervezett fegyvergyár ügyében.
OL K. 27. 42. doboz.
87 18/MT. Magyar minisztertanács 1887. június 13. 1. A magyarországi fegyvergyár felállítása ügyében. OL K.
27. 42. doboz.
88 Gem. Ministerrat vom 2. Juli 1887. BMBZ 342.
89 3/MT. Magyar minisztertanács 1888. január 17. 1. A fegyvergyár tárgyában. OL K. 27. 42. doboz.
90 Temesváry Ferenc: Fejezetek a Magyar Fegyvergyár történetéből I. Folia Historica 5. (1977.) 154. o.
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27-én úgy döntött, hogy a Löwe-Mannlicher céggel kötött szerződést felbontja, és
a honvédség részére szükséges fegyvereket a steyeri fegyvergyártól rendeli meg.®1
A Soroksári úti fegyvergyár rövidesen a felszámolás sorsára került.
A vederőtörvény 1889-es megújítása
A népfelkelésről szóló törvény létrejöttét bemutatva elmondottuk, hogy a had
vezetés milyen nagy mértékben elégedetlen volt a véderőtörvénnyel, és hogy a
Monarchia véderejének más hatalmakhoz viszonyított fokozódó lemaradását ennek
az 1868-ban meghozott, és azóta lényegében változás nélkül fennálló jogszabálynak
tulajdonította. Arról is szó volt, hogy a népfelkelési törvény létrehozását tulajdon
képpen az a szándék motiválta, hogy legalább indirekt módon, a vederőtörvény
megkerülésével növelhessék a hadsereg rendelkezésére álló emberanyagot és bizto
síthassák a háború esetén szükségessé váló folyamatos hadkiegészítést. A népfel
kelési törvény a hadkiegészítés gondjain valóban sokat segített, de mivel ez a tör
vény csak végszükségben, háború esetén volt alkalmazható, a hadseregfejlesztés
alapvető problémáit nem oldhatta meg. A tíz évre előre megszabott és meglehetősen
alacsonyra meghatározott újoncjutalék, a póttartalék törvényben történő meghatárosokféle mentesség és a mentesség háború idején is fennálló érvényessége to
vábbra is megakadályozta, hogy a fegyverviselésre alkalmas egész férfinépesség
katonai kiképzést nyerjen, és mint ilyen, háború esetén a hadsereg rendelkezésére
álljon.
A vederőtörvény soron következő megújítása 1889-ben volt esedékes, amely al
kalommal a hadvezetés megkísérelhette kiküszöbölni a meglévő anomáliákat, de
az ezzel kapcsolatos munkálatok jóval korábban megkezdődtek. A közös hadügy
minisztérium 1885 tavaszán terjedelmes emlékiratot készített, amelyben a vederő
törvény, különösképp pedig a hadkiegészítés rendszerének fogyatékosságait ele
mezte.92 Az emlékiratban első helyen arról volt szó, hogy a véderő hadilétszámának
törvényben történő rögzítése hibás és káros, mert ennek következtében a hadsereg
elesik a fegyverviselésre alkalmas népesség jelentékeny részétől. A tizenkét had
köteles korosztály összlétszáma, az értelem szerinti hadilétszám ugyanis jóval ma
gasabb, mint a véderőtörvényben meghatározott 800 ezres hadilétszám. A vederő
törvény további fogyatékossága, ahogy az emlékiratban megfogalmazták: leginkább
káros rendelkezése, hogy a póttartalék százalékos arányát is meghatározza, még
hozzá rendkívül alacsony szinten, és ezzel a háborús veszteségek pótlását lehetet
lenné teszi. A továbbiakban az emlékirat a véderőtörvénynek a mentességgel foglal
kozó szakaszait kifogásolta, és rámutatott arra a visszásságra, hogy ennek követ
keztében évenként 15—16 ezer fegyverviselésre alkalmas férfi marad ki a hadsereg
ből, ráadásul ezek, a vederőtörvény további lazasága következtében, háború idején
is mentességet élveznek. Ugj'-ancsak hibásnak találta az emlékirat a rekruták el
osztásának érvényben lévő területi rendjét, mert a közös hadsereg emiatt gyakran
nem kapta meg az őt megillető újoncjutalékot. Végezetül az emlékirat szóvá tette,
hogy a kedvezőtlen állítási eredmények nem kis mértékben abból következnek,
hogy a vederőtörvény a 20. életévben állapította meg a sorkötelezettséget, holott
a rekruták ekkorra többnyire még éretlenek, és emiatt a fegyveres szolgálatra alkal
matlanok. Befejezésül a közös hadügyminisztérium tizenhárom pontban összegezte
javaslatait, és egyebek mellett a hadilétszám és a póttartalék törvénybeli meghatá
rozásának megszüntetését, a hadsereg és a két honvédség újoncszükségletének éven91 23/MT. Magyar minisztertanács 1890. június 27.1. A magyar fegyvergyár tárgyában. OL K. 27. 47. doboz.
92 Mémoire über die ungűngstigen Verhältnisse der Ergänzung der bei der mobilen Armee entstehenden Abgänge
— dann über die zu diesem Zwecke höchst wünschenswertes Verbesserungen des Wehrgesetzen und der Durchfüh
rungsbestimmungen zu denselben. [Dátum nélkül, valószínűleg 1885 áprilisában]. MKSM 20—1/10—3 de 1885.
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kénti meghatározását, a mentességi jogcímek korlátozását, a mentesség háború
alatti megszüntetését, és a sorkötelezettség 21. évre történő felemelését, vagy ehe
lyett a negyedik sorköteles év bevezetését indítványozta.
A közös hadügyminisztérium emlékiratát az uralkodó elnöklete alatt tartott
három katonai konferencia vitatta meg. Az első tanácskozást 1885. május 10-én
szűkebb körben tartották, és azon csak a hadsereg főfelügyelője, a közös hadügy
miniszter, a vezérkar főnöke, a katonai kancellária vezetője és a közös hadügymi
nisztérium második osztályának vezetője vett részt,93 a másik kettőt, május 30-án,94
illetve május 31-én95 kibővítve, a két honvédelmi miniszter jelenlétében. Különösen
az első és a negyedik pont: a hadilétszám megszabásának elhagyása és az évi újonc
kontingens fixálása körül folyt élénk vita. A pozíciók a nópfelkelési törvény vitája
alkalmával elfoglalt álláspontokra emlékeztettek. Fej ér váry magyar honvédelmi
miniszter állam jogi megfontolásból ellenezte a hadilétszám meghatározásának el
hagyását, az újonckontingens emelését pedig praktikus okokból, a rossz sorozási
eredmények miatt, kivihetetlennek minősítette. Welsersheimb osztrák honvédelmi
miniszter viszont melegen támogatta a közös hadügyminisztérium mindkét javas
latát, azzal érvelve, hogy a hadilétszámot másutt sem határozzák meg, és hogy a
rossz állítási eredmények nem a tényleges alkalmatlanságból, hanem külső körül
ményekből (a hibás anyakönyvvezetésből és a kivándorlás szabályozatlanságából)
következnek. A hadilétszám fixálásának megszüntetését a közös hadügyminiszté
rium osztályvezetője nem tudta eléggé megindokolni, és az uralkodó kérdésére csu
pán annyit mondott, hogy ez politikai tekintetben nem célszerű. Miután érdekes
módon maga a közös hadügyminiszter is ellene volt a fix hadilétszám elhagyásának,
az uralkodó úgy döntött, hogy ezt a pontot további megfontolás tárgyává kell
tenni. A konferencia viszont lényegében megegyezett abban, hogy a közös hadsereg
újonckontingensét 95 ezerről 101 ezerre kell emelni, és hogy a két honvédség részére
is meg kell határozni az évi új one jutalékot. A mentesség szűkítése ellen megint Fejérváry emelt szót, és az uralkodó jónak látta, hogy helyt adjon a magyar honvédelmi
miniszter óvásának. Azt a javaslatot, hogy a mentesség csak béke idejére vonatkoz
zék és hogy a fegyverviselésre alkalmas menteseket a póttartalékba osszák be, Fejérváry is melegen támogatta, így az minden nehézség nélkül elfogadást nyert. Ugyanis
elfogadták a póttartalék fixálásának megszüntetését, valamint a sorköteles életkor
21 évre történő felemelését. A konferencia a közös hadügyminisztérium egyéb ja
vaslataival kapcsolatosan is állást foglalt, de ezek részletes ismertetésétől ebben az
összefüggésben eltekintünk. Említést érdemel még, hogy az uralkodó az egész eszme
cserét akadémikus jellegűnek minősítette, és célját csupán abban jelölte meg, hogy
a honvédelmi minisztereket kellően felkészítse a népfelkelési törvény akkor esedékes
parlamenti vitájára. A véderőtörvény revíziójának minisztertanácsban történő meg
vitatását még nem tartotta időszerűnek.
A véderőtörvény megújításával kapcsolatos tényleges munkálatok 1887 őszén
kezdődtek el. A közös hadügyminiszter 1887. október 3-án készült felterjesztésében
az uralkodó hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a felterjesztésben foglalt alapelvek
szerint, a honvédelmi miniszterekkel együtt, hozzákezdhessen a véderőtörvény ki
dolgozásához.96 Az alapelvek az 1885 májusi konferencia megállapodásai voltak,
93 Protokoll die über die unter Allerhöchstem Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät stattgehabte Conferenz Sonntag, den 10. Mai 1885, betreffend das vom Beichskriegsministerium unterbreitete Mémoire: „Über die
ungünstigen Verhältnisse der Ergänzung der bei der mobilen Armee entstehenden Abgänge, dann über die zu diesem
Zwecke höchst vünschenswerten Verbesserungen des Wehrgesetzes und der Durchführungsbestimmungen zu demsel
ben. MKSM 20—1/10—3 ex 1885.
94 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apost. Majestät am 30. Mai 1885 stattgehabte Conferenz,
betreffend das vom Beichskriegsministerium ausgearbeitete Mémoire. MKSM 20—1/10—-8 de 1885.
95 Protokoll der am 31. Mai in der Hofburg zu Wien unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apost. Majestät abgehal
tenen commissionellen Beratung. MKSM 20—1/10—9 ex 1885.
96 Vortrag des Beichskriegsminister dd° 3 Oktober 1887. Entwurf eines neuen Wehrgesetzes. MKSM 82—1/4
•de 1887.
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amelyeket a közös hadügyminiszter az eredeti tizenhárom pontban már szereplő
egyéb javaslatokkal, így a hadilétszám fixálásának elhagyásával, az újoncoknak a
katonai kerületek közötti, a tényleges állítási eredményekre alapozott elosztásával,
ft tartalékosok első évjáratának sorszolgálatra való behívásával, és az egyéves ön
kéntes rendszer revíziójával szándékozott kiegészíteni. Az uralkodó a felterjesztést
1887. október 28-án jóváhagyta, és a közös hadügyminisztert felhatalmazta az új
véderőtörvény kidolgozására. A közös hadügyminisztérium több variációt elkészí
tett, és a rendkívül intenzív törvényelőkészítő tevékenység eredményeként 1888
májusára készen állott a véderőtörvény végleges változatának tekintett negyedik
tervezetével.97 A közös hadügyminisztérium részletes indoklást fűzött az új véderő
törvény mindegyik paragrafusához, és különös alapossággal indokolta meg a foga
natosított változtatásokat. 98 Az indoklás nagyobbrészt tételes kifejtése volt mind
annak, ami már az előkészítés során keletkezett iratokban is lefektetést nyert, a 14.
paragrafushoz fűzött indoklás azonban ezen túl is érdemes a figyelemre. Hogy a hadi
létszám törvényben való fixálásától miért kell eltekinteni, arról ez az indoklás sem
mondott újat, de a hadsereg újonckontingensének felemelését és a két honvédség
wjonckontingensének meghatározását meggyőző argumentumokkal támasztotta alá.
Kitűnik ebből, hogy a közös hadsereg évi 103 100 újoncára és a két honvédség évi
22 000 újoncára azért van szükség, mert csak ezzel tartható fenn a hadseregnek a
véderőtörvényben többé nem szereplő, de továbbra is meglévő 800 ezres hadilét
száma, úgyszintén a két honvédség hadiállománya. A hadilétszám ugyanis a valóban
szolgálatot teljesítők összlétszámával, nem pedig az anyakönyvi állománnyal azo
nos, amely utóbbinak a valódi hadilétszám elérése érdekében mintegy nyolc száza
lékkal magasabbnak kell lennie. Az indoklás szerint az újonckontingens felemelése
ezért valójában nem jelenti a hadilétszám felemelését, csupán az eredeti hadilétszám
biztosítását, amely mindeddig csak papíron létezett. Valóságos és háború esetén
realizálható emelést a póttartalék fixálásának megszüntetése és a póttartalék je
lentékeny növelése biztosított, mert az új véderőtörvény értelmében évi 25 ezer fő
nyert besorozást a póttartalékba. Az újoncok és póttartalékosok együttes létszáma
évi 150 ezer főt tett ki, ami a lakosság számához viszonyítva 3,7 ezrelékes teljesít
mény volt, és lényegében megegyezett az európai nagyhatalmak átlagával.99 A véd
erőtörvény negyedik tervezetében a magyar honvédség részére megállapítandó újonc
jutalék függőben maradt, mert a közös hadügyminisztérium és a magyar honvé
delmi minisztérium ebben a kérdésben nem tudott megállapodni. A közös hadügy
minisztérium a magyar honvédség nyolc százalék fogyatékkal megemelt 141 950
íonyi hadilétszámának fenntartásához évi 11 176 újoncot elegendőnek tartott, a
magyar honvédelmi minisztérium viszont, az anyakönyvi állományt véve alapul, évi
12 500 újoncot igényelt,100 amit az újabb számítások alapján évi 13 ezer főre emelt.101
A véderőtörvény negyedik tervezetét 1888. június 17-én az uralkodó elnöklete
alatt, a közös hadügyminiszter, az osztrák honvédelmi miniszter, a magyar hon
védelmi miniszter, valamint a referensek részvételével tartott konferencia vitatta
meg.102 Miután a résztvevő miniszterek kormányaik felhatalmazását bírták, az érte
kezlet egyfajta szűkebb közös minisztertanácsnak tekinthető. A véderőtörvény vál
toztatásának alapelveit korábban ez az együttes fogadta el, ezért a lényeges kérdé97 Vierten Entwurf einen neuen Wehrgesetzes (Zum reservirten Amtsgebrauche). Wien 1888. MKSM 20—1/4
ex 1888.
98 Begründungen zum vierten Entwürfe eines neuen Wehrgesetzes (Zum reservirten Amtsgebrauche). Wien, 1888.
MKSM 20—1/4 ex 1888.
99 Begründungen zum vierten Entwürfe. 14—25. o.
100 Beferat des 2. Abteilung des Reichskriegsministeriums über die bestehenden Differenzen bei Berechnung des
B*krutenkontingentes für die k. ung. Landwehr. Wien, am 24. Mai 1888. MKSM 20—1/4 ex 1888.
101 Alleruntertänigstes Referat über den § 14. des vierten Entwurfes betreff Festsetzung des Recruten-Contingents
für die k. ungarische Landwehr. Budapest, den 25. Juni 1888. MKSM 20—1/4 ex 1888.
.102 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner tea
k. und k. Apost. Majestät, in der königl. Burg zu Ofen, am 17.
Juni 1888 stattgehabten Conferenz betreffend den i
Entwurf eines neuen Wehrgesetzes. MKSM 20—1/4 ex 1888.
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sek itt már nem képezték vita tárgyát, és az eszmecsere nagyobbrészt a közjogi
vonatkozások és a szövegezés körül folyt. Az uralkodó kifogásolta a harmadik pa
ragrafusban előforduló „mindkét államterület" kifejezést — előre elkészített írásos
megjegyzéseiben le is írta, hogy a Monarchia kívülről nézve csak egy államterület103 —
de Fejérváry a lehetséges parlamenti ellenállásra utalva ragaszkodott annak meg
tartásához. Ugyancsak elhagyandónak vélte a tizennegyedik paragrafus második,
az új one jutaléknak a két államterület közötti felosztására utaló bekezdését, mond
ván, hogy különben minden népszámlálás alkalmával új törvényt kell hozni, de
mindkét honvédelmi miniszter az eredeti szöveg megtartása mellett nyilatkozott.
Welsersheimb gyakorlatias érveket hangoztatott, Fejérváry pedig arra figyelmez
tetett, hogy a törvényhozó testületek az újonckontingens pontos meghatározását
alkotmányos joguknak tekintik, és miután a hadilétszám törvényben történő rög
zítése amúgy is elmarad, az újonckontingens felosztásának elhagyása nagy vitára
vezetne. Az uralkodó végül mindkét kérdésben engedett, de kikötötte, hogy hozzák
a kormányok tudomására: a „két államterület" kifejezést nem találja korrektnek.
A nézetek az egyéves önkénteseknél kilátásba helyezett szigorítások tekintetében
sem fedték teljesen egymást. Fejérváry kifogásolta, hogy a kereskedelmi iskolák
végzett növendékeit ki akarják zárni a kedvezményezettek köréből és sokallotta a
medikusok kétszer egy féléves katonai szolgálatát, de az utóbbitői az uralkodó
szokatlanul éles megjegyzésére elállt. Az uralkodó ugyanis emlékeztette:
Trefort miniszternek köszönhető, hogy a Josephinumot nem sikerült visszaállíta
ni.104 De ezeknek a nézetkülönbségeknek a véderőtörvény egésze szempontjából
nem volt különösebb jelentősége, mint ahogy annak sem, hogy az osztrák és a ma
gyar büntetőtörvénykönyv eltérései következtében a kilátásba helyezett szankciók
a véderőtörvény osztrák és magyar változatában nem lehettek teljesen azonosak. Ér
demleges, az egész tanácskozás időtartamának felét kitöltő vita a magyar honvéďség újonckontingensének megállapítása körül folyt, és a differencia érezhetően nem
csupán az eltérő számítási módból, hanem a prioritások eltérő értelmezéséből fa
kadt. Megoldást végül az uralkodó 12 500 főt kilátásba helyező közvetítő javaslata
hozott, amely szám bele is került a véderőtörvény be, a zárszó, hogy mindenekelőtt
a közös hadsereg szükségleteit kell biztosítani, mégis arra vallott, hogy az elvekben
mutatkozó különbségeket nem sikerült teljesen áthidalni.
A véderőtörvény tervezete 1888. június 29-én került a magyar minisztertanács
elé.105 A tervezettel kapcsolatosan érdemleges ellenvetés nem hangzott el, és a szö
vegen csupán kisebb módosításokat eszközöltek. Az újonclétszám felemelése, amely
mind ez ideig visszautasításba ütközött, feltehetően az alig csillapult háborús válság
hatására ment keresztül, az ideiglenes mentesek póttartalékba való besorozását pe
dig a magyar kormány már a népfelkelési törvénnyel kapcsolatos viták alkalmával
kilátásba helyezte.106 A nyár folyamán az egyéves önkéntesekre, illetve a mediku
sokra vonatkozó paragrafusokkal kapcsolatosan folytak még tárgyalások az osztrák
kormánnyal és a közös hadügyminisztériummal, amelynek során elérték, hogy a
második évi szolgálatra kötelezett önkéntesek is élvezzenek bizonyos kedvezménye
ket, és hogy a tanulmányaikat befejezett, de doktori szigorlatot még nem tett orvosnövendékek mentesüljenek a második évi szolgálat alól,107 de ezek az egyeztetések
a törvénytervezet véglegesítését alig késleltették. A magyar minisztertanács 1888.
szeptember 20-i ülésén felhatalmazta a honvédelmi minisztert, hogy a törvényjavas
latot alkalmas időpontban terjessze az országgyűlés elé.108 Komolyabb fennakadást
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Allerhöchste Bemerkungen zum 4. Wehrgesetz-Entwurfe. MKSM 20—1/4 ex 1888.
V. ö. 39-es jegyzet.
13/MT. Magyar minisztertanács 1888. június 29. 2. A védtörvény javaslat. OL. K. 27. 44. doboz.
V. ö. 16-os jegyzet.
14/MT. Magyar minisztertanács 1888. augusztus 16.17. A védtörvényjavaslat tárgyában. OL K. 27. 44. doť>az.
16/MT. Magyar minisztertanács 1888. szeptember 2 0 . 1 . A védtörvényjavaslat tárgyában. OL K. 27. 44. áobm.
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a véderőtör vényhez kiadandó végrehajtási utasítás tervezete, ezen belül az újonc
jutalékban mutatkozó esetleges hiány felosztásának problémája okozott. A honvé
delmi miniszter a magyar minisztertanács 1888. október 24-i ülésén109 beszámolt
arról, hogy ő az uralkodó elnöklete alatt tartott tanácskozáson110 ilyen esetekre
nézve is az új one jutalék felosztásánál alkalmazott kulcs alkalmazása mellett alít
ki, a közös hadügyminiszter viszont, valamennyi többi résztvevővel együtt, a közös
hadsereg szükségleteinek mindenek előtt való kielégítése mellett volt, és hogy a
nézetkülönbséget nem sikerült kiküszöbölni. A magyar kormány előbb közvetítő
megoldással próbálkozott, majd elhatározta, hogy kérelemmel fordul az uralkodó
hoz. Közös minisztertanácsi határozatot kért arra nézve, hogy a közös hadügy
miniszter csak a magyar honvédelmi miniszterrel egyetértésben adhasson ki utasí
tást a sorozási bizottságoknak, nehogy az esetleges titkos utasítások következtében,
amire már volt példa, a magyar honvédség további hátrányokat szenvedjen.111
A jegyzőkönyv azzal a baljós mondattal zárult, hogy a minisztertanács tudatában
van annak, hogy a kérdés ilyetén módon megoldása esetén sok nehézségnek néz
elébe a véderőtörvényjavaslatnak az országgyűlésen való tárgyalásánál — és a
jövendölés be is teljesedett. A magyar képviselőház 1889. január 29-ón 126 fős szó
többséggel általánosságban elfogadta a törvényjavaslatot, de még aznap utcai tün
tetés keletkezett, ami a miniszterelnök személyi épségét is veszélyeztette.112 A tün
tetést az egyetemisták kezdeményezték, akiket az önkéntesekre vonatkozó szigorí
tások közvetlenül érintettek, és a minisztertanács nem is késlekedett határozatba
venni, hogy további tüntetések esetén bezáratja az egyetemeket.113 A közhangulat
azonban az egyetemisták oldalán állott, és a még mindig jó politikai érzékkel ren
delkező Tisza Kálmán a törvényjavaslat részletes tárgyalása alkalmával keresztül
vitte, hogy az ugyancsak kritizált 14. paragrafusba iktassák be, hogy az újonc juta
lék megállapítása csak tíz évre történik. Az engedmény tiszta formalitás volt, és az
uralkodónak sem esett nehezére hozzájárulni a bővítéshez, ő mindig is azon a véle
ményen volt, hogy a tíz évi időtartam értelemszerűen eddig is benne foglaltatott
a tizennegyedik paragrafusban. Más kérdés, hogy a magyar ellenzéket és a kormány
párt egy részét ez az engedmény nem elégítette ki, és rövidesen újabb kívánságokkal
jelentkezett. A lényeg egyelőre az volt, hogy a véderőre vonatkozó javaslat törvény
erőre emelkedett. A politikai vezetés nyugtalankodhatott a magyar magatartás
miatt, de a hadvezetésnek minden oka meg volt az elégedettségre. A magyar 1889.
évi VI. törvénycikk és az osztrák 1889. évi április 11-i törvény két évtizede meglévő
követeléseik nagy részét kielégítette. Úgy tűnik azonban, hogy az elégedettség nem
tartott sokáig. A véderőtörvény érvényességére megállapított tíz évnek éppen csak
hogy a fele telt el, amikor a közös hadügyminisztérium új véderőtör vény-j avaslatot
készített, és a közös hadsereg részére nem kevesebb, mint évi 183 ezer fő újoncot
igényelt.114
A hadügyi tárca költségvetése és a véderő továbbfejlesztése
Az előzőekben részletesen foglalkoztunk a hadvezetésnek az 1886—87-es, illetve
az 1887—88-as háborús válság alkalmával támasztott költségigényével és bemutat109 19/MT. Magyar minisztertanács 1888 október 24. 3. A védtörvényhez kiadandó utasítás ügyében. OL K. 27.
44. doboz.
110 Coníerenz betreffend Durchführungsbestimmungen zum neuen Wehrgesetze. MKSM 20—1/4 ex 1888. — A kon
ferenciának csak az iktatókönyvben van nyoma, a jegyzőkönyv az adott helyen nem található.
111 20/MT. Magyar minisztertanács 1888. október 29. 1. A védtörvényhez kiadandó utasítás tárgyában. OL K.
27. 44. doboz.
112 Fejérváry an Popp. Budapest, den 29 Január 1889. MKSM 28—1/1 ex 1889.
113 5/MT. Magyar minisztertanács 1889 március 21. 1. A véderő iránti törvényjavaslat tárgyalása alkalmából tá
madt zavargások meggátlását célzó intézkedésekről. OL K. 27. 44. doboz.
114 Begründungen und Erläuterungen zum ersten Entwürfe eines neuen Wehrgesetzes. Wien 1895. MKSM Archiv
Beck-Bzikowsky. Fase. 7. N°266.
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tuk, hogy a költségigény fedezése milyen sok munkát adott a közös minisztertanács
nak. A korábbiakban arra is utaltunk, hogy a testületnek nem csupán a különleges
alkalmakkor igényelt speciális hitellel és esetleges hitellel volt dolga, hanem a véd
erő éves költségvetésével is, és ez éppenséggel tevékenységének legnagyobb részét
tette ki. A közös minisztertanács a közösügyes költségvetés megtárgyalása céljából
tartotta rendszeres évi üléseit, és ezeken mindig a hadügyi tárca költségvetése állt
a figyelem középpontjában.
A hadügyi tárca költségvetésének tervezetét a közös hadügyminisztérium költ
ségvetési osztálya készítette. A tervezetet előbb katonai konferencia vitattameg,
majd a közös minisztertanács, végül pedig a delegációk elé került. A költségvetési
tervezetet már a katonai konferencia fölülbírálta, alapos vitára és lényeges törlé
sekre azonban a közös minisztertanácson került sor, úgy, hogy a delegációk azon
már nem módosítottak, és az előterjesztést változtatás nélkül megszavazták.
A közös hadsereg költségvetése három részből: a rendes költségvetésből (ordináriurn), a rendkívüli költségvetésből (extraordinárium) és okkupációs hitelből tevő
dött össze. Ezek közül a hadsereg folyó kiadásainak fedezésére szolgáló rendes
költségvetés volt összegszerűen a legtekintélyesebb és a hadsereg összkiadásainak
általában nyolcvan-kilenc ven százalékát tette ki. A rendes költségvetés huszonhét
címre oszlott, ezek közül a fizetésekre és zsoldra, az élelmezésre, a nyugdíjakra, a
ruházatra és ágyneműre, valamint a laktanyai elhelyezésre vonatkozó tételek
voltak összegszerűen a legjelentősebbek. A rendkívüli költségvetés egyebek mellett
a fegyverekre és lőszerekre, az építkezésre és az erődítésekre fordítandó összegeket
tartalmazta, és a szükségletek változásának megfelelően meglehetősen nagy inga
dozást mutatott. Ugyanígy a Bosznia-Hercegovina megszállásával és a megszál
lás fenntartásával kapcsolatos okkupációs hitel, amely 1878—1879-ben még a
rendes költségvetést is meghaladta, a nyolcvanas évek közepétől aztán annak
három-öt százalékára zsugorodott. A haditengerészet számára külön költségvetést
készítettek, amely ugyancsak ordináriumra és extraordináriumra oszlott, az előbbin
belül azonban, a haditengerészet jellegének megfelelően, a személyi kiadások jóval
kisebb hányadot foglaltak el.115
A hadsereg és a haditengerészet költségvetése, mint már korábban utaltunk rá,
igen tekintélyes összeg volt, és a Monarchia összköltségvetésének húsz-huszonkét
százalékát tette ki. Ehhez még hozzájött a magyar, illetve az osztrák honvédségre
fordított kiadás, valamint a stratégiai vasutak építésének nem jelentéktelen költ
sége, úgy, hogy a katonai célokra fordított összegek együttesen elvitték a Monarchia
költségvetésének közel egyharmadát. Nincs mit csodálkozni ezért azon, hogy a két
országrész kormánya alaposan a körmére nézett a hadügyi tárcának, és ha már a
tekintélyes kiadásokat vállalni is kényszerült, legalább a költségek növekedését
igyekezett megakadályozni. A magyar kormány minden évben azzal a megbízatással
indította el a közös minisztertanácsra utazó tagjait, hogy a hadügyi tárca költség
vetését igyekezzenek az előző év szintjére szorítani.116 A közö3 miniszteri értekezle
teken a magyar miniszterelnök és a magyar pénzügyminiszter minden alkalommal
ki is fejezte ezt az óhaját, és ebben egyetértésre talált az osztrák kormány tagjainál,
akik feltehetően hasonló megbízatással érkeztek.117 A hadügyi tárca költségvetése
ennek ellenére fokozatosan növekedett, és Dunajewski osztrák pénzügyminiszter
1884. szeptember 24-én megállapította, hogy ez az emelkedés 1880 óta kerek szám
ban kilenc millió hétszázezer forintot tett ki.118 Az ordinárium növekedése, amely no
us Wagner, Walter: Die k. (u) k. Armee. Gliederung und Aufgabestelluiig. In: Die Habsburgermonarchie 1848—
1918. Bd. V. Die bewaffnete Macht. Wien, 1887. 587—591. o.
116 27/MT. Magyar minisztertanács 1886. szeptember 20. 1. Az 1884. évi közös költségvetés tárgyában. OL K. 27.
37. doboz.
117 Gem. Ministerrat vom 24. September 1884. RMRZ 318.
118 Uo.
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vekedés persze nem állt meg az 1884-es szinten, főként a fizetésemelésekből, a lét
számszaporulatból és az élelmezésre fordított költségek növekedéséből adódott.
A két kormány képviselői minden tervezett növeléssel szemben ellenvetéssel éltek,
volt amikor eredménnyel, de a hadügyi tárca legalább annyiszor keresztülvitte
akaratát. így például az alsó beosztású tisztek megélhetésének javítására egymillió
ötvenezer forintot iktatott be az 1886-os ordináriumba, amit eredetileg mindkét
kormány makacsul ellenzett, de a közös minisztertanács végül mégis beleegyezését
adta. 119 A tervezett létszámnöveléssel és annak anyagi kihatásával szemben még
erősebb ellenállás mutatkozott, és ezzel kapcsolatban a hadvezetésen belül sem volt
meg mindig a teljes nézetazonosság. A vezérkari főnök 1888-ban a gyalogos száza
dok 95 főnyi békelétszámát 9 fővel meg szándékozott emelni, de ezt, részint a
kétmillió forintnyi többletköltség, részint a laktanyai elhelyezés problémái miatt
még a közös hadügyminisztérium is ellenezte.120 A tartósan szabadságoltak számá
nak csökkentése, a tartalékosok és póttartalékosok behívása és általában az ala
kulatok normális békelétszámának kialakítása következtében a hadsereg létszáma
a nyolcvanas évek második felétől nem túl lényegesen ugyan, de fokozatosan emel
kedett. A hadsereg létszáma, amelyre a költségvetés alapult, 1885-ben 269 336 fő
volt,121 1890-ben 276 326 fő,122 amihez még 48 697, illetve 50 750 ló járult. És ha
egyszer a létszámemelés megtörtént, annak költségkihatását is vállalni kellett.
A különböző költségvetési tételek első pillanatra nem túl lényeges növekedése
vezetett oda, hogy az ordinárium az 1885-ös 97 millióról 1892-re 104 millióra emel
kedett. A fokozatos emelkedéssel szemben a közös minisztertanács mindössze azt
a kétes dicsőséget tudhatta magáénak, hogy a legénység vacsorájára kilátásba hefyezett három és félmillió forintot tizenöt éven át törölni tudta az előirányzatból.
A hadügyi tárca költségvetésének ügyében a közös hadügyminiszter minden
évben szembekerült a két kormány képviselőivel, a viták azonban a nyolcvanas
évek közepéig mondhatni kollegiális szellemben folytak, és a végeredménnyel tulaj
donképpen mindkét fél elégedett volt. A közös hadügyminiszter azért, mert valami
emelést minden évben sikerült keresztülvinnie, a két kormány pedig azért, mert az
előirányzott többletköltség jelentős részét sikerült lefaragnia. A két kormány által
képviselt taktika, amely elsősorban az ordinárium stabilizálására irányult, 123 az
évek múlásával azonban hibásnak bizonyult. A hadügyi kiadások igazán jelentős,
tízmilliós nagyságrendű növekedése ugyanis az alkalmankint megszavazott speciális
hitelekből és az extraordinárium rendszeressé váló jelentős emelkedéséből adódott.
Mint tudjuk, a delegációk 1887-ben 52,5 millió forint speciális hitelt bocsátottak a
hadügyi tárca rendelkezésére, 1888-ban pedig újabb 31 milliót, és a hadvezetés a
hitel legnagyobb részét igénybe is vette. 1887-től pedig az ismétlő fegyverek, majd
a füst nélküli lőpor bevezetése terhelte meg a költségvetést, úgy hogy az addigi
átlagosan évi ötmilliós extraordinárium évi tizenötmillióra emelkedett. És ez még
nem is tükrözte teljesen a közös hadügyminisztérium költségemelési törekvéseit,
mert az előirányzat természetszerűleg mindig jóval fölötte volt az elfogadottnak.
A közös hadügyminiszter 1890-ben például az előző évhez képest 33 millió forint
többletkiadást irányzott elő.124 A túlkövetelések és a jelentős emelkedések csakha
mar véget vetettek a katonák és civilek addigi békés együttélésének, és a közös
minisztertanács a rendkívül éles viták színterévé vált. Dunajewski osztrák pénzügy
miniszter az 1890. április 26-i tanácskozáson kijelentette, hogy a hadügyi tárca
119 Uo. 22. September 1885. E.MRZ S22.
120 V. ö. 58-as jegyzet.
121 A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s őfelsége által 1885. évi október hó 22-re
Bécsbe összehívott Bizottság irományai. Budapest, 1885. 27. o.
122 A közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s őfelsége által 1890. évi június hó 4-re
Budapestre összehívott Bizottság irományai. Budapest, 1890. 247. o.
123 Gem. Ministerrat vom 24. September 1885. RMRZ 324.
124 Uo. 26. April 1890 BMRZ 262.
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túlkövetelései a Monarchia számára a legszomorúbb következményekkel járhat
nak, 123 a következő napon Wekerle magyar pénzügyminiszter a korábban 1891-re
kilátásba helyezett költségcsökkentést kérte számon, egy év múlva pedig Steinbach
osztrák pénzügyminiszter azt vetette a közös hadügyminiszter szemére, hogy le
becsüli az államháztartás egyensúlyának jelentőségét.326 Bauer közös hadügyminisz
ter, aki 1888-ban lépett Bylandt—Rheidt helyére, ilyenkor mindig ünnepélyesen
kijelentette, hogy minden felelősséget elhárít magától, és a döntést az uralkodó
hatáskörébe utalta. 127 A kiélezett helyzetekben azonban az uralkodó sem játszhatta
el a korábban oly jól begyakorolt döntőbírói szerepét, és közvetítő próbálkozásai
sokszor szánalmas erőlködésbe fulladtak. Az a javaslata pedig, hogy külföldi hitel
felvételével hidalják át az ellentéteket, mint tudjuk, a közös minisztertanács vala
mennyi részvevőjénél ellenállásba ütközött. 128 Az ellentétek megoldatlansága miatt
a közös minisztertanács a kilencvenes évek elején közel volt a belső meghasonláshoz.
A hadvezetés és a két kormány közötti ellentét elsősorban a probléma eltérő
megközelítéséből adódott. A hadvezetés mindig azt hangsúlyozta, hogy megfelelő
fejlesztés nélkül a hadsereg nem lesz olyan állapotban, hogy háború esetén megvéd
hesse a Monarchiát, a két kormány viszont, elismerve a véderő fontosságát, azzal
érvelt, hogy háború esetén a rendezett pénzügyeknek legalább olyan jelentősége
van, mint magának a hadseregnek. A két kormány visszautasító álláspontja azonban
nem utolsó sorban abból fakadt, hogy a hadvezetés soha nem valamiféle fejlesztési
koncepcióval, hanem összefüggés nélküli részletelgondolásokkal lépett elő, és
költségemelési javaslatait nem indokolta meg kellőképpen. Az a kétségtelen előny,
amely abból adódott, hogy a véderő belső ügyeivel kizárólag az uralkodó diszponált,
ebben a vonatkozásban tökéletesen visszájára fordult, és a két kormány beavatatlansága a hadsereg fejlesztésének legnagyobb akadályává vált. A hadvezetésnek,
ha el akart mozdulni a költségvetési viták alkalmával ismételten kialakult holt
pontról, ezen a téren kellett valamit változtatnia.
A vezérkari főnök a nyolcvanas évek második felében évenkint készített emlék
iratot a Monarchia katonai helyzetéről, amelyben többnyire az adott évben elért
eredményeket összegezte. Ennek célja kizárólag a belső tájékoztatás volt és a tarta
lomról csak a katonai körök szerezhettek tudomást. 1892-ben azonban olyan emlék
irat került ki tolla alól, amelynek elsősorban a kormányok számára volt mondani
valója és amely a Monarchia katonai helyzetét tágabb időkeretben és más hatal
mak katonai fejlődésével összevetve vizsgálta. Az elaborátumhoz az orosz katonai
előkészületekről szóló áttekintést és a Monarchia véderejének további kiépítésére
irányuló javaslatot csatolta.129
A vezérkari főnök az emlékiratban áttekintést nyújtott az európai hatalmak
véderejének 1867 és 1892 között végbement fejlődéséről, és azt egybevetette a
Monarchia huszonöt éves katonai teljesítményével. A felsorakoztatott adatokhoz
nem fűzött kommentárt, de azok csaknem minden téren a Monarchia elmaradott
ságát sugallták. A legkevésbé még a hadkötelezettség időtartamáról szóló adatok,
amelyekből kiderült, hogy miközben a hatalmak általában megduplázták a had
kötelezettség időtartamát, a Monarchia sem tétlenkedett, és azt az 1868-as 12 évről
már 1886-ban 21 évre emelte. Az európai hatalmak hadseregeinek békelétszámáról
és elérhető maximális hadilétszámáról, illetve a huszonöt év alatt bekövetkezett
változásokról szóló számsorok már egészen lehangoló képet mutattak. Ezekből
125 Uo.
126 Uo. 27. April 1890. RMBZ 363.
127 Uo. 18. September 1891. RMBZ 368.
128 Uo. 21. September 1891. BMRZ 371.
129 Denkschrift über die allgemeinen militärischen Verhältnisse Ende 1892 mit einem Anhange Darstellungen
der russischen Kriegsvorbereitungen seit dem Jahre 1886. Zum reservirten Dienstgebrauche als Manuscript gedruckt.
— Ausgabe A. Anhaltpunkte für den weiteren Ausbau unserer Wehrmacht als Beilage zur Denkschrift über die all
gemeinen militärischen Verhältnisse 1892. MKSM Sep. Fase. 90. N°3.
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kiderült, hogy a Monarchia 1868-ban haderejének béke- és háborús létszámát te
kintve az öt európai nagyhatalom között a negyedik helyen állt, majdnem egy
színvonalon volt az Északnémet Szövetséggel, és csak Oroszország mögött maradt
el lényegesen, 1892-re viszont az ötödik helyre csúszott, és most már Németország
és Franciaország is messze megelőzte. Különösen a háború esetén kiállítható maxi
mális létszám tekintetében növekedett meg a távolság. A Monarchia 1892-ben arra
bizonyult képesnek, hogy háború esetén 1 millió 833 ezer kiképzett katonát állítson
csatasorba, ezzel szemben Németország 3 millió 261 ezer, Oroszország 3 millió
846 ezer, Franciaország pedig 3 millió 969 ezer katonát tudott felvonultatni, és
1 millió 967 ezer katonájával még Olaszország is megelőzte. Ha lehet, még ennél is
lehangolóbb volt az a kép, amely a katonai költségvetés számadatainak összehason
lításából adódott. A vezérkari főnök először az öt nagyhatalom 1868-as és 1892-es
költségvetését állította egymás mellé, amelyből kiderült, hogy az emelkedés minden
hatalom esetében tekintélyesebb volt, mint a Monarchiánál, majd a huszonötéves
összkiadás adatait közölte. A katonai kiadások az adott időszakban, a háború és
a jóvátétel költségeit nem számítva, francia frankban így alakultak: Francia
ország: 23 154 480 000, Oroszország: 22 426 371 000, Németország: 14 208 000 000,
Ausztria—Magyarország: 7 004 511 000, Olaszország: 6 822 411 000. A két poten
ciális ellenfél ezek szerint egyenkint háromszor annyit költött, mint a Monarchia,
és az első számú szövetséges is kétannyit. Gyenge vigasz lehetett, hogy Olaszorszá
got ebben a tekintetben valamicskét megelőzte.
Az összehasonlító adatok egészében véve a Monarchia lemaradását tükrözték.
Egy olyan korban, amikor a hatalmi potenciált a frontra dobható kiképzett ember
tömeg nagyságán mérték, a Monarchia valóban nem volt egyenrangú a többi
kontinentális nagyhatalommal. Ezt a már a kortársak által megfogalmazott véle
ményt a történetírás is magáévá tette. A Monachia hadseregéről szóló könyvében
G» E. Rothenberg egyetértően idézi a diplomáciatörténész A. J. P. Taylort, aki a
katonai költségvetés tételeit összehasonlítva arra a következtetésre jutott, hogy a
Monarchia kizárta magát a nagyhatalmak sorából.130 Az el nem vitatható lemaradás
értelmezésénél azonban mind a kortársaknál, mind a történetírásnál van egy félre
érthető mozzanat. Már a vezérkari főnök is azt a benyomást keltette számsoraival,
bogy a Monarchia még saját lehetőségeihez viszonyítva is keveset teljesített, a tör
ténetírás pedig kifejezetten úgy interpretálta a jelenséget, mint szubjektív döntések
végeredményét. A vezérkari főnök által felsorakoztatott adatok további elemzése
azonban azt bizonyítja, hogy a lemaradás igazi okai sokkal mélyebb rétegekben
gyökereztek. Az egy főre jutó hadikiadás 1892-ben Oroszországban 6,8 frank volt,
a Monarchiában 9 frank, Franciaországban pedig 16,9 frank. Oroszország maximális
hadilétszámához a lakosság 3,8 százalékát tudta igénybe venni, a Monarchia 4,6
százalékát, Franciaország pedig 10,4 százalékát. Ezek az adatok lényegében meg
egyeztek a szóban forgó országok gazdaságának teljesítőképességével és egy főre
jutó nemzeti jövedelmével. Csakhogy amíg Oroszország lakosságának számából és
gazdaságának méreteiből adódóan ki tudta egyenlíteni az ipari hatalmakkal
szemben mutatkozó hátrányait, és megfordítva: amíg az ipari hatalmak fejlettsé
güknél fogva meg tudták hatványozni teljesítőképességüket, a Monarchia sem erre,
sem arra nem bizonyult képesnek. Oroszországtól a méretekben mutatkozó különb
ség, Franciaországtól pedig a gazdaság teljesítőképességében jelentkező eltérés
miatt maradt le, és az európai hatalmak rangsorában törvényszerűen került az
utolsó helyre. És mivel ez az állapot az objektív adottságok következménye volt,
az elosztás szférájában aligha lehetett azon gyökeresen változtatni.
A vezérkari főnök természetesen nem tudott és nem is akart ilyen módon szembe130 Rothenberg: The Army of Francis Joseph. 1976. 106. o.
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nézni az általa felsorakoztatott számsorokkal, és következtetése csak úgy hangoz
hatott, hogy miután a Monarchia a kisebb anj^agi ráfordítások miatt maradt le a
többi nagyhatalomtól, a jövőben nagyobb anyagi erőfeszítések megtétele szükséges.
Ennek megfelelően, a véderő mindegyik ágazatára kiterjeszkedve, listába vette a
legfontosabb foganatosítandó intézkedéseket. A tömeghadsereg kategóriájában
gondolkodva természetesen a létszámnövelésre tette a hangsúlyt. Mivel a frissen
elfogadott véderőtörvény az újonclétszám szaporítását nem tette lehetővé, a béke
létszám emelését állította előtérbe, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy ilymodon
a mozgósítás feltételeit is megjavítsa. A közös hadseregnél mind a tábornoki, mind
a tiszti állományt szaporítani akarta, az utóbbit oly mértékben, hogy egy gyalogos
századra három hivatásos tiszt jusson, emellett mindkét honvédség és a népfelkelés
számára a tiszti állomány növelését helyezte kilátásba. A legénységi állomány tekin
tetében ismét javaslatba hozta a közös hadseregbeli g3^alogsági századok békelét
számának kilenc fővel történő megemelését, az osztrák Landwehr esetében az eddigi
egy évi tényleges szolgálati idő megduplázását, úgyszintén ezredenkint egy-egy
pótzászlóalj-keret felállítását, a magyar honvédség esetében pedig a békeállomány
megkétszerezését. Ugyancsak létszámemelést indítványozott a lovasság és a tüzérség
számára. A vezérkari főnök javaslatai az előtérbe állított létszámnövelés mellett a
felszerelés és a fegyverkezés javítására, a mozgósításhoz szükséges élelmezési kész
leteli növelésére, a népfelkelés egyenruha- és fegyverkészletének megteremtésére,
az erődrendszer tökéletesítésére is kiterjedtek, és csupán a haditengerészet vonatko
zásában mutatkoztak szűkkeblúeknek, ahol megelégedtek az eddigi meglehetősen
alacsony színvonal változatlan fenntartásával. 131
A vezérkari főnök emlékiratát 1892. december 16-án az uralkodó elnöklete alatt
tartott katonai konferencia tárgyalta meg.132 Ezen a hadsereg főfelügyelője, a közös
hadügyminiszter, a vezérkari főnök, az uralkodó katonai kancelláriájának vezetője
és a közös hadügyminisztérium elnöki osztályának vezetője vett részt. A konferen
cia inkább informatív, mint polemikus jellegű volt. A meghozandó intézkedések
szükségességét senki sem vitatta, és csupán az uralkodó tett fel a részletekre vonat
kozó kérdéseket, amelyekre részint a hadsereg felügyelője, részint a vezérkar főnöke
válaszolt. Az uralkodó összefoglalójából aztán ki is derült, hogy a konferencia célja
a további ügymenet meghatározása volt. Eszerint a vezérkari főnök emlékiratát
először tanulmányozás céljából a kormányoknak kell átadni, majd azt mellékleteivel
együtt a közös minisztertanácsnak kell megtárgyalnia, és a tanácskozás alkalmával
a közös hadügyminiszternek elő kell terjesztenie a véderő további fejlesztésével
kapcsolatos költségtervezetet.
A közös minisztertanács ebből a célból első alkalommal 1893. február 2-án ült
össze.133 A tanácskozás az éves költségvetés megtárgyalásánál kialakított formasá
gokhoz igazodott. Az elnöklő közös külügyminiszter a külpolitikai helyzet bizony
talanságát ecsetelte, a közös hadügyminiszter és a vezérkari főnök pedig a véderő
fogyatékosságait hangsúlyozta. Tartalmi tekintetben azonban mindkét beszámoló
eltért az előző évek meglehetősen felületes tájékoztatásaitól. A tanácskozás rész
vevői Kálnokytól megtudhatták, hogy a Monarchia a külpolitikai helyzet javulása
ellenére a lábon álló orosz hadsereg számbeli ereje miatt veszélyeztetett, Becktől
pedig pontos számadatokat hallhattak az orosz hadsereg békelétszámáról és háborús
teljesítő képességéről. Az igazi különbség a korábbi tanácskozásokhoz képest azon
ban nem a teljesebb informálásban, hanem a tájékoztatás fogadtatásában mutatko
zott. Wekerle magyar miniszterelnök kijelentette, hogy miután más hatalmak rop131 Anhaltspunkte für den weiteren Ausbau unserer Wermacht. MKSM Sep. Fase. 90. Ji°3.
132 Protokoll über die am 16. Dezember 1892 unter Allerhöchstem Vorsitze Seiner k. und k. apostolischen Majestät
stattgehabte Conferenz. MKSM 20—1/4 1892.
133 Gem. Ministerrat vom 2. Februar 1893. KMRZ 377.
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pant erőfeszítést tettek a hadi készenlét elérésére, a Monarchia számára is elkerül
hetetlen, hogy gyorsított tempóban foganatosítsa a véderő fejlesztéséhez szükséges
intézkedéseket. Taaffe osztrák miniszterelnök a politikai és katonai helyzet ismere
tében ugyancsak úgy nyilatkozott, hogy elvileg kész hozzájárulni a véderőre fordí
tandó kiadások emeléséhez. Egészen más hang volt ez, mint amit a közös hadügy
miniszter ebben a testületben éveken át megszokott. Megmutatkozott, hogy
mennyire helyes és célravezető volt az az elgondolás, hogy a kormányok előtt ki
terítik a katonai vezetés addig görcsösen kézben tartott kártyáit. Ellenvetés és
fenntartás persze most is akadt. Amikor a vezérkari főnök bejelentette, hogy a
közös hadsereg és a két honvédség részére hat év alatt 79 millió forint többletkölt
séget igényel, és a közös hadügyminiszter közölte, hogy már 1894-ben 12 millió,
forint túlkiadással számol, a magyar miniszterelnök megjegyezte, hogy a többlet
költség még alapos tanulmányozást igényel, az osztrák pénzügyminiszter pedig
kifogásolta, hogy rögtön ilyen magas összeggel kezdjenek. Ezek az ellenvetések
azonban, azon túl, hogy nem a lényeget érintették, nem voltak olyan határozottak,
mint korábban. A vezérkari főnöknek az osztrák pénzügyminiszterhez intézett
szavai, hogy sietni kell, mert az orosz hadsereg ismétlő fegyverekkel való felszere
lése 1897-re befejeződik és akkor háborúval kell számolni — mindenkit levettek a
lábáról. A magyar miniszterelnök mondhatni a konferencia valamennyi civil rész
vevője nevében fejezte ki azt a reményét, hogy eleget tudnak majd tenni a had
vezetés igényeinek.
A következő ülésen, 1893. február 19-ón ennek megfelelően sem az előirányzott
összeg, sem az évi ütemezés nem volt vita tárgya. 134 Csupán Fejérváry kevesellte a
magyar honvédség számára kilátásba helyezett összeget, minden felelősséget elhá
rítva magától, ha a magyar honvédség kellő felszerelés nélkül kerül szembe az
ellenséggel, de szavai nem keltettek visszhangot. A közös minisztertanács megálla
podott abban, hogy az 1894-től 1899-ig terjedő időszakban 94 millió forintot bocsát
a hadvezetés rendelkezésére, amiből a közös hadsereg 49 millióval, a haditengerészet
10 millióval, az osztrák Landwehr 22 millióval, a magyar honvédség pedig 13
millióval részesül. Az 1894-től 1897-ig terjedő évekre nézve ugyancsak megállapod
tak a közös hadseregre és a haditengerészetre jutó többletkiadás éves bontásában.
Az uralkodó az 1894. március 28-i ülésen elégedettségét fejezte ki, hogy első alka
lommal sikerült a véderő hosszú távú fejlesztéséhez szükséges pénzösszeg folyósítá
sában megállapodni, és a végzett munkáért legmagasabb elismerését és köszönetét
nyilvánította .135
Az 1894. évi költségvetés megtárgyalása alkalmával a hangulat nem volt már
ilyen ünnepélyes, de a költségkeretben soha nem tapasztalt gyorsasággal megálla
podtak, és az ülés, amely máskor órákig eltartott, a jegyzőkönyv terjedelméből
megítélve kétszer egy negyed óra alatt befejeződött.136 A következő évben, ha lehet,
még ennél is gyorsabban létrejött a megegyezés, és a közös hadsereg 1895. évi
költségvetésének megállapítása talán öt percet sem vett igénybe.137 Az egyetértés,
ez alkalommal azért nem volt teljes, mert Sterneck flottafőparancsnok többletigényt
támasztott, ami meglehetősen éles polémiára vezetett. A haditengerészet, mint
tudjuk, nem volt az osztrák—magyar véderő preferált ágazata és a katonai termé
szetű kiadásokból meglehetősen szerényen részesedett. Hogy a haditengerészetre a
katonai kiadások tíz százaléka sem jutott, az egyebek mellett abból következett,,
hogy maga a flottafőparancsnok sem igényelt többet. Sterneck ugyanis a francia
„jeune école" álláspontját vallotta, és a nagy csatahajókkal szemben a torpedó134
135
136
137

Uo. 19. Februar 1893. RMKZ 378.
Uo. 28. März 1893. B-MRZ 379.
Uo. 21. April 1893. BMRZ 380. — Gem. Ministerrat vom 22. April 1893. EMBZ 38í.
Uo. 29. März 1894. KMRZ 385.
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naszádokat és a gyengén páncélozott cirkálókat részesítette előnyben. Úgy vélte,
hogy ezek a hajótípusok nemcsak a partvédelem feladatait láthatják el hatéko
nyabban, hanem a nyílt tengeren is a siker esélyével vehetik fel a küzdelmet a nagy
csatahajókkal szemben.138 Álláspontját egy alkalommal a közös minisztertanácson
is kifejtette,139 és amikor 1893 elején a véderő továbbfejlesztését tárgyalták, ellen
vetés nélkül elfogadta a haditengerészet részére kilátásba helyezett tízmillió forintot.
1894 tavaszán azonban a földközi-tengeri orosz—francia
flottaösszpontosítástól
tartva emlékiratban fejtette ki, hogy az erőviszonyok a Monarchia hátrányára oly
nagy mértékben megváltoztak, hogy az osztrák—magyar haditengerészet az adott
flottaállománnyal nem láthatja el eredményesen a partvédelem feladatát. 140 Takti
kai felfogásának megfelelően három cirkáló soron kívüli megépítését indítványozta,
és ennek megfelelően meglehetősen szerény, csupán egymillió forintnyi többlet
igényt támasztott. A javaslat a közös minisztertanácsban így sem számíthatott
kedvező fogadtatásra. Wekerle magyar miniszterelnök a törvényhozó testületekkel
szemben nem tartotta védhetőnek, hogy eltérjenek az 1893-as megállapodástól, és
álláspontját Windischgratz osztrák miniszterelnök is osztotta. 141 A közös miniszter
tanács Plener osztrák pénzügyminiszter közvetítő javaslatát sem fogadta el, hogy
a többletköltséget a közös aktívák felhasználásával fedezzék, és Sterneck kérését
végül elutasították. 142 (Más kérdés, hogy az igényelt egymillió forint folyósítására
mégis sor került, és a közös minisztertanács azt a következő évben mint póthitelt
jóváhagyta, precedenst teremtve ezzel a költségvetésellenes gyakorlat számára.143)
— Az 1896-os költségvetés tárgyalása alkalmával a régi téma, a legénység harmad
szori étkeztetése került elő, amihez a közös minisztertanács megint csak más tételek
törlése esetén lett volna hajlandó hozzájárulni, és az előzményeket ismerve nem
okozhat meglepetést, hogy a közkatonák továbbra is üres gyomorral várhatták a
takarodót. 144
Mint látható, a közös minisztertanácsban az 1893-as hadseregfejlesztési program
elfogadása után is merültek fel nézeteltérések, a viták azonban nem voltak hasonlít
hatóak a korábbi, késhegyre menő polémiákhoz. A katonák és civilek között helyre
állt a régi kollegiális szellem, és a hadügyi tárca költségvetését a legnagyobb egyet
értésben terjesztették a delegációk elé. Fegyverszünet volt ez persze csak, nem
pedig tartós béke, amely utóbbi csak úgy jöhetett volna létre, ha a hadvezetés
egyszer s mindenkorra tartózkodik a költségigények további emelésétől. Ilyen szán
dék pedig valójában nem létezett. Amikor Kálnoky utolsó közös minisztertanácsi
szereplése alkalmával azt a reményét fejezte ki, hogy a távolabbi jövőben a katonai
költségvetés csökkentésére is sor kerül, 145 maga az uralkodó cáfolta meg külügy
miniszterét, mondván, hogy ha Oroszország abba is hagyja a fegyverkezést, a
Monarchiának még jó ideig fejlesztenie kell saját véderejét.146 így is lett. A kato
náknak azonban nem kis csalódással kellett tapasztalniuk, hogy ennek következté
ben a nagy nehezen létrehozott konszenzusnak is vége szakadt és a közös miniszter
tanács újra heves viták és összeütközések színterévé vált.

138 Höbelt, Lothar: Die Marine. I n : Die Habsburgermonarchie 1848—1918. Bd. V. Die bewaffnete Macht.
705—711. o.
139 Gem. Ministerrat vom 20. September 1891. RMRZ 370.
140 Denkschrift des Admirals Freiherrn von Sterneck Betreffend notwendige Verstärkung der Kriegsmarine.
J1. A. I. K. 466.
141 V. ö. 137-es jegyzet.
142 Gem. Ministerrat vom 29. März 1894. RMRZ 385.
143 Uo. 18. April 1895. RMRZ 387.
144 Uo. 17. April 1895. RMRZ 386.
145 Uo.
146 Uo 18. April 1895. RMRZ 388.
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Иштван Диосеги
ПРОБЛЕМАТИКА ОБОРОННОЙ СИЛЫ ПЕРЕД СОВМЕСТНЫМ
СОВЕТОМ МИНИСТРОВ, 1883—1895
Резюме
Предводительство, командование и внутренняя организация армии и после компромисса
за 1867 год остались правомочней повелителя, но утверждение расходов оборонной силы,
также законодательство, относящиеся к оборонной системе оказались в компетенцию пар
ламента. Совместный совет министров явился той инстанцией, которая взвесила постаянные
и случайные расходные претензии, возникающие со стороны вождения войск, и решила их
представление в парламент и перед делегациями; он явился также тем комитетом, который
возбудил и координировал законопроекты, связанные с оборонной силой — соответственно
претензиям вождения войск.
Автор сперва рассматривает состояние оборонной силы Австро—венгерской Монархии
в начале 80-ых годов. В дальнейшем показывает обсуждения совместного совета министров,
касающиеся законов народного ополчения, призыва коней и предостовлений в интересах
армии; и показывает движение тех проектов, которые встали на очередь дня в связи планиро
вав а< го оперативного наступления против России. Автор также затрагивает обсуждения,
ев; зснные с законами воссоздания военной медицинской академии и обслуживания военных
вдов и сирот. Он подробно занимается военными распоряжениями, принятыми во время
кризиса в конце 1886-ого, в начале 1887-ого года, и также мобилизационными проготовления>.„ в конце 1887-ого, в начале 1888-ого года. Он показывает те переговоры, которые велись по
теме исключительных юридических правил в случае войны, и также те переговоры, которые
служили введению многоразядных оружий и создания арсенала в Венгрии. В конечной части
ст?-ьк подробно занимается автор обновлением закона оборонной силы в 1889-ом году,
и распоряжениями, имеющие цель дальнейшего развития оборонной силы.

István

Diószegi

DAS PROMLEM D E R W E H R M A C H T
VOR DEM GEMEINSAMEN M I N I S T E R R A T
1883—1895
Resümee
Auch nach dem Ausgleich von 1867 bestimmte nach wie vor der Herrscher über die Befehligung,
das Kommando und die innere Organisation der Armee, aber die Billigung der Wehrmachtskosten sowie die Verabschiedung von Gesetzen für das Landesverteidigungsysstem kamen in
die Kompetenz des Landtages. Der gemeinsame Ministerrat war einerseits das Forum, das die
ständigen und gelegentlichen Kostenansprüche der Kriegführung erwog und über ihre Unterbreitung den Körperschaften und Delegationen des Landtages entschied, andererseits das
Gremium, das die Gesetzesvorlagen für die Wehrmacht — entsprechend den Ansprüchen der
Kriegführung — veranlaßte und abstimmte.
Der Autor bietet zunächts einen Überblick über den Zustand der Wehrmacht der österreichisch—Ungarischen Monarchie zu Beginn der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts. I m
weiteren behandelt er die Beratungen im gemeinsamen Ministerrat über die Gesetze für Volksaufgebot, Pferdestellung und Kriegsleistungen sowie die Geschichte der Entwürfe, die alle im
Zusammenhang mit der geplanten offensiven Kriegsoperation gegen Rußland auf die Tagesordnung gesetzt wurden. Er berührt auch die Besprechungen über die Wiedererrichtung der
Akademie für Militärärzte sowie über das Gesetz für Fürsorge für die Witwen und Waisen von
Soldaten. Er beschäftigt sich eingehend mit den militärischen Maßnahmen, die im Laufe der
Krise an der Wende von 1886 auf 1887, sowie mit den Mobilisierungsvorbereitungen, die an der
Wende von 1887 auf 1888 getroffen wurden. E r erörtert die Verhandlungen, die über die im Falle
eines Krieges anzuwendenden Ausnahmerechtsregeln geführt wurden, sowie die Besprechungen, die der Einführung der Reptierwaffen bzw. der Einrichtung einer Waffenfabrik in
Ungarn dienten. Im abschließenden Teil der Studie werden ausführlich die Erneuerung des
Wehrmachtsgesetzes von 1889 sowie die den weiteren Ausbau der Wehrmacht bezwecken den
Maßnahmen behandelt.
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KÖZLEMÉNYEK

ÁCS TIBOR

GONDOLATOK AZ 1948-49. ÉVI MAGYAR HADÜGYRŐL ÉS HÁBORÚRÓL
Társadalmunk minden rétegét megkülönböztető módon foglalkoztatja az 1848 —
49. évi magyar polgári forradalom és szabadságharc története. Hála a korszak kutatói
munkásságának, az elmúlt időszakban az olvasók szinte dúskálhattak az e témákkal
foglalkozó napilapok cikkeiben, a tudományos folyóiratok tanulmányaiban és a kü
lönböző műfajú kiadványokban. 1
A megjelent publikációk segítségével egyre objektívabb kép alakul ki az 1848—49.
évi magyar hadügyről és háborúról; egyre inkább megbízhatóbbak ismereteink
a fegyveres erők felépítéséről és szervezetéről, fegyverzetéről és felszereléséről, ki
képzéséről és neveléséről, hadviselésének elveiről és gyakorlatáról; a háború egészé
nek és fő időszakainak jellemzőiről, valamint nem utolsósorban a kiemelkedő poli
tikai és katonai személyiségek szerepéről. Azonban, a gazdag termés ellenére, sajnos,
még nem áll rendelkezésünkre az 1848—49. évi polgári forradalom és szabadságharc
hadtörténetét összefoglaló nagy monográfia. Ügy tűnik, hogy különböző körülmények
és megítélések miatt még nem teremtődtek meg a feltételek a hadtörténetírás e régi
adósságának törlesztésére, bár kétségtelen tény az is, hogy a megjelent munkák
előrevivő értékei ellenére a korszerű szintézis elkészítéséhez még további feltáró
munkára, sok történeti és katonai, elméleti és módszertani kérdés tisztázására van
szükség. Ehhez a tisztázási folyamathoz kívánok hozzájárulni a megjelent művek
olvasása és kutatásaim közben az 1848—49. évi magyar hadügyről és háborúról fel
merült gondolataim közreadásával.
Elméleti és módszertani reflexióimat az 1848—49. évi magyar hadügyről és hábo
rúról ebben a közleményben először a politika és a katonai vezetés kapcsolatáról,,
majd a hadsereg és jellemzőiről, végül a hadrend és harcrend fogalmáról fejtem ki.
Köztudomású, hogy a hadtörténet a történettudomány részeként kutatja az 1848—
49. évi magyar polgári forradalom és szabadságharc történetének katonai területét.
Mivel a hadtörténet kutatásának tárgya a hadügy, a hadsereg és a háború, ezért szo
ros kapcsolatban áll a hadtudománnyal és vizsgálati módszereiben nélkülözhetetlen
e tudomány fogalmainak és kategóriáinak alkalmazása. Ez nemcsak azt jelenti,
hogy a korabeli terminológiát kell felhasználni, hanem azt is, hogy a mai értelmüket
is meg kell magyarázni.
Az elmúlt években kiadott munkák különböző mélységben érintették az 1848—49.
1 Lásd részletesen az 1848—49. évi magyar polgári forradalom és szabadságharcról 1970-től Magyarországon meg
jelent hadtörténeti irodalom bibliográfiáit a Hadtörténelmi Közlemények 1972. 4. sz. 601—602. o., 1973. 4. sz. 484. o.,
1974. 4. sz. 746. o., 1975. 4. sz. 808—809. o., 1976. 3. sz. 620—622. o., 1977. 4. sz. 686—687. o., 1979. 2. sz. 351—352. o..
1980. 1. sz. 180—181. o., 1980. 4. sz. 668—669. o., 1981. 4. sz. 671—672. o., 1982. 4. sz. 695—797. o., 1984. 1. sz.
178—179. o. 1984. 4. sz. 807—808. o , 1985. 1. sz. 198—200. o., 1986. 2. sz. 390—392. o., 1987. 3. sz. 574—575. o.
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éti hadügy és háború számos alapkérdését. A katonai kérdések hadtörténeti elem
zése és ábrázolása azonban, nézetem szerint, megköveteli a kutatóktól a hadtudo
mányi fogalmak és kategóriák alkalmazását. Ha ezt nem teszik, akkor azt munkájuk
értékei és érthetősége sínyli meg. A publikációk legtöbbször helyesen használták fel
a hadtudományi fogalmakat és kategóriákat, bár azt is meg kell jegyezni, hogy nem
voltak mindig következetesek. Különösen zavarólag hat a szövegekben nagyon sok
szor használt hadsereg, hadrend, harcrend, katonai vezetés és még néhány más ki
fejezés fogalmának egyéni értelmezése. Mivel a munkák számos esetben nem tisztázták
egyértelműen a közérthetőséget befolyásoló ezen alapvető hadtudományi kategóriák
nak és katonai kifejezéseknek a tartalmát és lényegét, ezért írásomban ezek helyes
értelmezésére is kísérletet teszek.
A politika és a katonai vezetés
Szinte minden munka vizsgálja politika és a katonai vezetés, a kormány és a had
vezér kapcsolata problematikáját. Ezért tartom szükségesnek, hogy az alábbiakban
eniiek a kérdéskörnek néhány, általam fontosnak tartott vonatkozásával részleteseb
ben foglalkozzam.
Közismeretek azok a sajátos történeti körülmények és okok, amelyek kirobbantot
ták 1848 nyarán a háborút. Az 1848—49-es magyar szabadságharc a különféle ese
mények sokaságából, az egymás ellen harcoló hadseregek harctevékenységéből, csa
táiból és hadjárataiból, győzelmekből és vereségekből állt.
. Ez a háború azonban nem korlátozódott csak a szemben álló felek fegyveres küz
delmére, hanem gazdasági, politikai, diplomáciai és ideológiai harc is jellemezte.
A történetírás már sokat foglalkozott az 1848—49-es szabadságharcnak mint tár
sadalmi-politikai jelenségnek a vizsgálatával, ez azonban nem lenne teljes, ha nem
foglalkoznánk a honvéd hadsereg társadalmi természetével és politikai rendeltetésé
vel.
A honvédsereg, a hadviselés fő eszköze, ugyanabból a történeti és társadalmi talajbél nőtt ki, amely 1848 nyarán a háborút előidézte. Az államnak és egyik fontos
szervezetének, a honvédseregnek a története szervesen összefonódik a szabadságharc
alatt. Tehát amikor a honvédsereg társadalmi természetét akarjuk tisztázni, a poli
tikai hatalmat megtestesítő állam osztályjellegéből kell kiindulni, melynek a had
sereg nélkülözhetetlen eszköze volt.
A hadsereg politikai funkcióját mindenkor parancsnoki karának összetétele, a had
kiegészítés és szervezés módja határozza meg. Az 1848—49-es polgári forradalom és
szabadságharc alatt a hadsereg az államgépezetnek, az uralkodó liberális középne
mesi osztály politikai szervezetének alkotórésze. A honvédsereg vezetése, a tábor
noki kar, a törzs- és főtiszti állomány a kormány politikájának végrehajtó eszköze.
Ä Batthyány-kormány, az OHB, Kossuth kormányzó és a Szemere-kormány mindig
törekedett gondosan megválogatni a hadsereg parancsnoki állományát és a lehető
séghez képest legmegbízhatóbb híveiből állítani össze. Különösen vonatkozott ez
á tábornokokra és törzstisztekre, akik magas parancsnoki beosztásuknál fogva be
folyással bírtak a legfelső állami vezetésre.
1848—49-ben a honvédsereg a nemzeti függetlenség biztosítéka, a társadalmi ha
ladás támasza és az állami szuverenitás kifejezésének egyik legmarkánsabb szimbó
luma. Az új nemzeti hadsereg politikai rendeltetését és jellegét illetően lényegesen
különbözött az osztrák birodalmi hadseregtől. A honvédsereggel a hatalmon levő li
berális középnemesség rendelkezett, de erős szálak kötötték a közös nemzeti érdeke
ken keresztül a nép többségéhez is.
A forradalom és szabadságharc különböző időszakaiban a honvédsereg személyi ál
lománya, elsősorban annak tábornoki és törzstiszti kara nem térhetett ki a politikai
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küzdelmek és ellentétek elől, melyek az uralkodó osztály különböző csoportjait, de
más társadalmi osztályokat és rétegeket is szembe állították egymással, noha a for
radalom és szabadságharc legfontosabb alapkérdésében érdekazonosság állt fenn.
Ez abban is kifejeződött, hogy a legválságosabb pillanatokban a néptömegek és a
honvédsereg között sokszor olyan szoros szellemi és politikai egység jött létre, amely
a katonai sikerek alapját képezte. Ezt példázza 1848 szeptembere és 1849 áprilisa.
De ez a szoros kapcsolat volt a honvédsereg fejlesztésének is legfőbb tényezője.
Ez határozta meg a hadsereg jellegét és rendeltetését, a hadszervezetet és hadkiegé*
szítést, a katonai kiképzés és nevelés rendszerét, a személyi állomány erkölcsi és
harci állapotát.
A honvédsereg harci erejét, hadi tevékenységének menetét és kimenetelét több
tényező határozta meg. így mindenekelőtt a csapatok magas fokú erkölcsi szellemé
nek fenntartása érdekében nagy jelentősége volt a tábornokok és törzstisztek ész
szerű intézkedéseinek, szervezői és vezetői működésének. A csapatok tűzereje és moz
gékonysága alkalmazásában is óriási szerepe volt a tábornokoknak és törzstisztek
nek. A csapatok szervezettsége, fegyelme, kiképzettsége, harcképessége és harci
akarata nem kis mértékben a zászlóalj-, ezred-, dandár-, hadosztály-, hadtest- és had-r
seregparancsnokok egyéni tulajdonságaitól is függött.
>'
A honvédsereg példája is aláhúzza, hogy a parancsnoki állomány minden időben
és hadseregben a haderő szervező váza és a katonai hagyományok hordozója. A fő
tisztek, törzstisztek és tábornokok ismeretei, gyakorlata és vezetési képessége léL
nyeges szerepet játszott a győzelmek kivívásában. A tábornokok és törzstisztek
helyes hadművészeti gondolkodásának, a hadi események előrelátásának, a gyors el
határozásnak és szívós végrehajtásának is nagy volt a jelentősége.
• '•''
Szólni kell arról is, hogy az 1848—49-es szabadságharc alatt kit lehetett a hadsereg
tábornokai és törzstisztjei közül hadvezérnek tekinteni?
Történelmünk e fordulópontján számos kiemelkedő katonai szmélyiség, hadvezér
jelent meg. A szabadságharc alatti társadalmi szükséglet teremtette meg a feltéte
leket ahhoz, hogy a történelem színpadán megjelenjenek a tehetséges katonai vezér
tők .A markáns katonai személyiségek kiemelkedését azonban nem csak a társadalmi
szükségszerűség, hanem az emberek képességei, tehetségei és adottságai is meghatá
rozták. A személyiség adott körülmények között megjelenő egyéni képességei, a ter
hetség volt az egyik fő kiváltó ok, amelynek hatására kiemelkedtek a seregtestek és
a honvéd hadsereg élén álló nagy személyiségek, a közismert hadvezérek.
A hadvezér tekintélyét a magas fokú személyi tulajdonságok alapozták megf
A fegyveres küzdelmet folytató csapatok élén nélkülözhetetlenek a tehetséges és ter
kintélyes katonai vezetők. Például Bem József altábornagynak, az erdélyi hadsereg
parancsnokának és Damjanich János vezérőrnagynak, a III. hadtest parancsnoká
nak, Földváry Károly ezredesnek, a III. hadtest dandár-, majd hadosztályparancs
nokának, Rakovszky Samu ezredesnek, a II. hadtest hadosztályparancsnokának,
személyes tekintélye és hadvezéri működése le nem írható hatást gyakorolt a csapar
tokra. Bem, Damjanich, Földváry, Rakovszky tekintélyét olyan tulajdonságok ala
pozták meg, mint a bátorság, a merészség, az önfeláldozás. Tehetséges hadvezérük
mögött bátran mentek harcba a honvédek és az erősebb ellenséget is legyőzték.
Az 1848—49-es téli hadjárat eseményei bizonyítják, hogy okos és tekintélyes ka
tonai vezetőkre nem csak akkor van szükség, amikor a csapatok támadnak és győzel
meket aratnak, hanem a sikertelenségek pillanataiban is, amikor a csapatok vére;séget szenvednek és kénytelenek visszavonulni. Bem, Görgey, Mészáros, Perczel és
más tábornokok józan intézkedései megmentették hadseregeiket és hadtesteiket a ve
reség lehetséges következményeinek legrosszabbikától. A tehetséges katonai vezető
a harc, a hadművelet, az ütközet, a csata, a hadjárat fő szervezője és irányítója).
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És minél nagyobb a haditevékenység mérete, melyre a hadvezér hatást gyakorolhat
és gyakorol, annál inkább megnövekszik a szerepe.
Sok munkában felvetik annak a fontos problémának a tisztázását, hogy a hadve
zérek, a katonai vezetők milyen szerepet játszottak a szabadságharc alatt a társada
lom életében, a politikai és katonai eseményekben. Ahhoz azonban, hogy valóban
megnyugtató módon értékelhessük az 1848—49-es szabadságharc katonai vezetői
nek tevékenységét, feltétlenül számba kell venni azokat a történeti, társadalmi, poli
tikai és katonai körülményeket, melyek között működtek. Ugyanis a katonai vezető
nem csak befolyással van a társadalomra, hanem saját magán is érzi a társadalmi
életnek és annak a társadalmi osztálynak a hatását, amelyhez tartozik.
A meglévő félreértések, zavarok és pontatlanságok miatt szükséges meghatározni
a hadvezér fogalmát is, mivel az mozgékony, változó, állandóan új, gazdagabb tarta
lommal telitődő történelmi kategória. Véleményem szerint 1848—49-ben azokat a tá
bornokokat és törzstiszteket kell hadvezérnek tekintenünk, akik dandár-, had
osztály-, hadtest- és hadseregparancsnoki posztot, illetve a honvédsereg fővezéri be
osztását betöltve csapataik élén részt vettek a szabadságharc hadműveleteiben.
Hozzátéve annyi kiegészítést, hogy hadvezérnek azt a katonai vezetőt nevezhetjük,
aki birtokolja a hadműveletek (hadjáratok, csaták, ütközetek) előkészítésének és
megvalósításának művészetét; aki képes a fegyveres küzdelem, a harctevékenység
olyan formáinak és módjainak kiválasztására, melyek a legjobban megfelelnek az
adott körülményeknek és a legnagyobb hatékonysággal alkalmazzák azokat a konk
rét katonai helyzetben. A széles hadművészeti látókör, a csapatok hozzáértő veze
tésének képessége, a hadtudomány követelményeinek ismerete és betartása voltak
az 1848—49-es szabadságharcban az igazi hadvezér jellemző vonásai. De ezeken túl
még olyan tehetséggel és személyi tulajdonságokkal is rendelkeznie kellett, melyek
kiemelték őt a többi katonai vezető közül.
Köztudott, hogy minden történelmi korszak megkövetelte és felszínre hozta azo
kat a katonai vezetőket, akik a legnagyobb mértékben megfeleltek az adott korszak
jellegének, sajátosságainak és képesek voltak az állam fegyveres erői vezetésével
kapcsolatos feladatok helyes megoldására. Az 1848—49-es szabadságharc hadi ese
ményeit vizsgálva megállapítható: egyik, vagy másik kiemelkedő katonai vezető
nagysága éppen abban jelentkezett, hogy gyakorlati tevékenysége során a társadal
mi és politikai körülmények által létrehozott olyan harctevékenységi módokat és
formákat honosított meg a csapatoknál, amelyek a legteljesebben megfeleltek a fegy
verzetnek és az emberanyagnak.
Tehát egy-egy hadvezér tevékenységének értékelését a szabadságharc azon idő
szakának szempontjából kell megközelíteni, amelyben működött. Ebből a szemszög
ből kell vizsgálni azt is, hogy mit tett hazája, népe és hadsereg érdekében.
Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc létrehozta a maga
hadvezértípusait, a rájuk jellemző, meghatározott személyi tulajdonságokkal. E tu
lajdonságok alakulására döntő hatást gyakoroltak a konkrét társadalmi és politikai
körülmények, a háború jellege és lefolytatásának módjai. Ez világosan kitűnik lia
megvizsgáljuk például egyfelől Móga, Bechtold, Eder, Holtsche, Teleki, Bakonyi,
Baldacci, Esterházy, Fackh tábornokok, vagy másfelől Aulich, Czecz, Guyon, Kiss
Ernő, Kmety, Leiningen-Westerburg, Nagysándor, Répási, Vetter tábornokok ma
gatartását és hadvezéri működését.
A honvédsereg tábornokai és törzstisztjei szerepének és tevékenységének megítélé
sénél, úgy gondolom, érdemes szem előtt tartani Clausewitznak a harci géniuszról
szóló fejtegetéseit. A clausewitzi megfogalmazás szerint: „A háborúban minden pa
rancsnoki beosztás a szükséges szellemi erő, dicsőség és becsület egy-egy lépcsőfoka.
Mérhetetlen különbség van a hadvezér, vagy valamely hadszíntér parancsnokló
tábornoka és a neki közvetlenül alárendelt parancsnok között, abból az egyszerű
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okból, mert ez utóbbi sokkal szorosabb vezetés és felügyelet alatt áll, tehát önálló
szellemi tevékenysége jóval kisebb körben mozog".2
Ezt a megállapítást azonban azzal egészíti ki, hogy ha az elismertetéshez a leg
alacsonyabb parancsnoki beosztásban is kiváló szellemi erő szükséges, és azt kíván
juk, hogy az minden magasabb fokozatnál növekedjék, magától értetődik, hogy más
lesz a véleményünk azokról, akik a haderő másodrendű beosztásaiban hírnevet sze
reztek. Egybevetve munkájukat a tudós, a tollforgató üzletember vagy a vezető
államférfi munkájával, ne feledkezzünk meg egyoldalú tevékenységük mögött meg
húzódó kiváló szaktudásukról. „Ilyen formán a kiváló háborús teljesítményekhez
— hangsúlyozza Clausewitz — mind alacsonyabb, mind magasabb beosztásokban,
sajátos géniusz szükséges. A történelem és az utókor a tulajdonképpeni géniusz el
nevezéssel azonban rendszerint csak azokat illeti, akik a legfelső helyen, tehát had
vezérként tűntek ki. Itt ugyanis az értelem, a szellem előtt minden esetben rendkívü
li nagy követelmények állnak." Gondolatmenetét azzal zárja: „Az egész háborúnak,
illetve leghosszabb felvonásainak, a hadjáratoknak fényes sikeréhez a legfelső állami
vezetésbe való mély betekintés szükséges. Hadviselés és politika egyesül itt, és a had
vezér egyben államférfivá válik...
Állítjuk, hogy a hadvezér államférfivé válik, de továbbra is hadvezérnek kell maradnia.
(Kiemelés tőlem — A. T.) Tekintse át egyrészt az egész államgépezetet, másrészt
tudja pontosan, hogy mit érhet el a kezeiben tartott eszközökkel."3 A hadvezér „le
gyen jártas a magasabb államélet dolgaiban, ismerje az uralkodó irányzatokat, a
a szemben álló érdekeket, a napi politika kérdéseit, a vezető személyeket, és helyesen
ítélje meg ezeket." 4
A szabadságharc eseményei is igazolják, hogy a magas beosztású katonai vezető
minden történeti korban csak abban az esetben hajthatja sikeresen végre a rábízott
feladatokat, ha jól megértette, mit követel tőle az uralkodó osztályok politikája,
melyek azok a célok, amelyek érdekében harcba vezeti csapatait. A katonai vezető
világnézete és politikai felfogása tevékenységének egyik legfontosabb mozgató ru
gója, és ez rendszerint egybevág az uralkodó osztályok és pártok politikai törekvé
seivel. Az állam vezető körei a katonai vezetők személyében akaratuk maradéktalan
végrehajtóit, érdekeik megbízható védelmezőit látják.
A hadvezér problémája az egész szabadságharc alatt alapkérdés volt és nem kis
mértékben befolyásolta a háború menetét és kimenetelét. Milyen tulajdonságokat
követel az állam kormánya a hadvezértől ? Ugyanazt, amit a múltban és a jövőben is
követelni fognak, amíg háború lesz: katonai ismereteket, hozzáértést, tapasztalatot,
kötelességtudatot és engedelmességet a kormány iránt, a veszély idején rettenthetetlenséget és felelősségvállalást, tekintélyt a lakosság és a csapatok személyi állománya
körében.
Nehezen képzelhetünk el olyan államhatalmat, amely hajlandó volna akár egyet is
elhagyni a hadvezérrel szemben támasztott követelmények közül. A Batthyánykormány, az OHB, Kossuth kormányzó és a Szemere-kormány tisztában volt azzal,
mennyire fontos, hogy a hadvezért „ad valorem", azaz értéke szerint válasszák ki.
Az is igaz, hogy a politikai hatalom gyakorlatában ez igen ellentmondásos volt és
a választások sem voltak mindig a legszerencsésebbek. Gondoljunk csak Dembinszky,
Vetter, Görgey, Mészáros, vagy Bem fővezéri kinevezéseire. A kormányok a hadve
zér kiválasztását különböző politikai, katonai, személyi és egyéb érdekeknek rendel
ték alá, és sok esetben nagyok voltak a remények, vagy az országot megmentő hadI vezérbe vetett hit, ami aztán túlzó hadvezéri kultuszokat szült.
Tény hogy több tényező együttes hatása idézte elő Görgey Artúr túlzó hadvezéri
2 Clausewitz, Carl: A háborúról. I. k. Budapest, 1961. 92. o.
3 Uo. 92—93. o.
4 Uo. 140. o.

— 340 —

kultuszát. De beszédeivel és írásaival Kossuth Lajos is szándéka és akarata ellenére
hozzájárult a Görgey hadvezéri működéséhez fűződő nemzetmentő remények táplá
lásához. Ezt példázza a következő kiragadott két eset is. A politikai hatalom már
egy idő óta kereste a rátermett hadvezért a feldunai hadsereg élére és Kossuth úgy
vélte, erre Görgeyben, valószínűleg, megtalálta a megfelelő személyt. Az OHB el
nöke 1848. november 9-én a képviselőház előtt a feldunai hadseregnél eltöltött hetek
tapasztalatairól elmondott beszámolójában ismertette Görgey Artúr tábornoki elő
léptetését és a feldunai hadsereg főparancsnokává történt kinevezését. Ennek során
önmaga és a képviselők megnyugtatására többek közt kijelentette: „Azt jövendöl
ném a tábornok úrnak, ha egy kis szerencse járul hozzá, neki az isteni gondviselés
nagy és fényes pályát jelölt ki, és azon meggyőződéssel jövendölém, miképpen tudom,
hogy akármik legyenek is a körülmények, ő a szabadság hű szolgája marad min
dig." 5
Négy hónap múlva azonban már a Görgeyvel való súlyos politikai és katonai
konfliktusai tanulságának birtokában Kossuth Lajos 1849. április 7-én reggel tudó
sítja a Honvédelmi Bizottmányt a hadsereg isaszegi győzelméről, ebben olvashat
juk: „Most csak annyit írok, hogy győztünk, győztünk határozottan, tökéletesen,
s hogy Görgey fővezér előtt tisztelettel kell meghajolni minden hazafinak, mert nem
hiszem, hogy a história példát mutasson fel, miként egy fővezér, a vezérnek nagy
kötelességeit s a minden veszélyes pontoni jelenlétét, a rettenthetetlen közkatona
kötelességével nagyobb mértékben teljesíthette volna, mint Görgey a tegnapi na
pon." 6
Az ilyen nagy nyilvánosságot és publicitást kapott, felnagyított, sajátos optikájú
hadvezéri jellemrajzok alapján élt Görgey az országgyűlés, a közvélemény és a had
sereg személyi állománya felfogásában. Ezek, és persze még más körülmények is
hozzájárultak Görgeyben olyan nem kívánatos politikai magatartási jellemvonások
felerősödéséhez, amelyek aztán negatívan befolyásolták hadvezéri működését és
a kormányhoz való viszonyát.
A honvédsereg tábornokai és törzstisztjei a XIX. század első felének hadtudo
mányi axiómái alapján nevelkedtek, amelyek a hadvezér mindenhatóságából indul
tak ki.7 Ennek az uralkodó nézetnek alátámasztására gyakran idézték Napóleont:
,,Az a hadvezér, akinek felülről véleménye szerint ostoba és pusztulással fenyegető
tervet adtak meg, köteles tiltakozni; inkább mondjon le, de ne vigye pusztulásba
hadseregót."8 A szabadságharc alatt nem egy hadvezér képviselt hasonló álláspon
tot, de csak elvétve találkozunk a fővezéri, hadsereg- vagy hadtestparancsnoki beosz
tásról való lemondással, inkább beosztásokhoz való görcsös ragaszkodással, egy
egy seregtest hitbizományként való kezelésével.
A korszak híres katonai teoretikusai közül egyedül Clausewitz volt az, aki „A há
borúról" című munkájában következetesen érvényesítette és hirdette azt az alap
gondolatot, hogy a katonai elgondolás, a haditerv és a hadműveletek a polgári fela
datoknak vannak alárendelve, vagyis tagadta, hogy a fegyveres erő az egész nem
zettől különálló szervezet volna.9 Szigorúan elítélte a főparancsnokságnak minden
olyan törekvését, hogy az állam érdekeivel összhangban nem álló hadviselést foly
tasson.
5 Kossuth Lajos összes Munkái (a továbbiakban — KLÖM) X I I I . k. 380. o., Közlöny, 1848. november 11. (154.)
sz. 743. o.
6 KLÖM XIV. k. 838. o., Közlöny, 1849. április 10. (75.) sz. 271. o.
7 Lásd részletesen A hadművészet középkori és újkori klasszikusai című gyűjteményes kötetben és Maximes de
Guerre de Napoleon. Párizs, 1827. Magyarra fordította Kiss Károly „Napóleonnak a háborút illető alaprendszabásai''
rímmel és megjelent a Felsőmagyarországi Minerva 1828. szeptemberi sz. 1856—1861. o., 1829. januári sz. 38—52. o.,
februári sz. 105—116. o., márciusi sz. 192—208. o., áprilisi sz. 293—300. o., júniusi sz. 446—459. o., júliusi sz. 528
—543. o.
8- Correspondance de Napoléon I. 29. k. Párizs, 1869. 393. o.
9 Lásd részletesebben Clausewitz: i. m.
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Clausewitz tételével — „A háború a politika folytatása" — pontosabban fogal
mazta meg a régi, már korábban ismert elvet, és tétele azért hasznos, mert figyelmez
teti a tábornokokat és törzstiszteket, hogy szigorú felelősséggel tartoznak a politikai
hatalomnak, a kormánynak, amelynek a dolgát a hadszíntéren folytatják. Ez volt
a XIX. században a hivatalos felfogás, de ezt az értelmezést a katonák körében igen
sokan nem fogadták el.
Nem csak tagadták, hogy a fegyveres erőknek feltétlenül engedelmeskedniük kell
a polgári hatalomnak, hanem amellett szálltak síkra, hogy a hadsereget különleges
szervezetté kell változtatni az államban. Jomini szerint a teljhatalommal felruhá
zott hadvezér és a polgári kormány jogi szempontból teljesen egyenrangú és egyenlő
félként tárgyal egymással. Teljes határozottsággal kijelentette: „A hadvezér tárgyal
és megegyezik a kormánnyal a háború jellegéről, a támaszpontokról és hadműveleti
vonalakról." 10 Ezt a gondolatmenetet folytatva hangsúlyozza: „Valójában, túlme
nően azon a szoros, kapcsolaton, amely a háború előkészítése szempontjából a háború
és a politika között fennáll, szinte minden hadjáratban vannak politikai szempont
ból vezetett katonai vállalkozások. Ezek néha igen fontosak, de néha oktalanok,
a stratégia nyelvén szólva, sokkal inkább vezetnek súlyos hibákhoz, mint hasznos
hadmüveletekhez. " n
Ez a bírálható és elfogadhatatlan felfogás a reformkori hadtudományi irodalom
ban is jelentkezett. Ezt példázza Kiss Károly ,,Hadi alapszabályok gyűjteménye"
című összeállításának néhány kitétele. A Tudományos Gyűjtemény 1839. évi köte
teit kézbevevő érdeklődő többek között ezeket olvashatta: „A háború szabadságot
kíván cselekvéseiben. Független legyen a hadvezér, legyen neki szabad mindent
tenni, mit csak az egész javára tenni hasznosnak tart, ha mind azt tellyesíteni elmu
lasztaná, huzassék feleletre."12
Az ilyen és ehhez hasonló nézetek nyomán állították fel a katonai szakírók a „had
sereg különleges természetére" vonatkozó tételt, amely szöges ellentétben van
Clausewitz megállapításával.13 ő ugyanis azt tanította, hogy a hadsereg — mint
minden állami intézmény — az egésznek szerves része, és csak azokat a funkciókat
végezheti, melyeknek elvégzésére létrehozták. Ezt az elméleti megállapítást, mely
szerint a hadsereg feltétlenül engedelmeskedik a polgári hatalomnak, a honvédsereg
nem egy vezető személyisége vitatta, természetesen különféle politikai és személyi
indokok alapján. A fő érvelésük az volt, hogy szerintük a hadsereg a háború törvé
nyeinek engedelmeskedik, nem pedig az állam polgári törvényeinek. Ennek a tétel
nek a hangoztatása nyilvánvalóan nem egy esetben fontos volt az olyan önálló útra
lépett tábornokok számára, mint például Görgey vagy Perczel.
Az ilyen hadvezéri törekvések ellen harcolva értesíti Kossuth az OHB nevében
1849. január 13-án Görgeyt, hogy hadseregéhez kormánybiztosokat neveztek ki, le
szögezve: „A kormánynak mindig elve volt, miszerint haderejét a kormányzat egyik
orgánumának és soha külön álló katonaságnak nem ismerte, és ezen elvéhez most és
jövendőre hű marad." 14
Különösen 1848 novemberétől kezdett igen problematikussá válni az állami és
katonai felső vezetés viszonyában, a kormány és a seregtestparancsnokok kapcsola
tában a politika primátusa. A feldunai hadsereghez kinevezett Csányi László kor
mánybiztos 1848. november 6-án az OHB-hoz írt levelében a Honvédelmi Bizottmány10 Jomini, Antoine Henri: A hadművészet meghatározása. (A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. I . m.
569—572. o.), A stratégia (uo. 616—617. o.).
11 Uo. 617. o.
12 Tudományos Gyűjtemény. V .k. 1839. 41. o.
13 Lásd Clausewitz: i. m. I. kötetében különösen „A háború természete" (37—118. o.) és I I . kötetben „A háború
a politika eszköze" (444—451. o.) című részeket.
14 Országos Levéltár, (a továbbiakban — OL). Az 1848—49-i minisztériumi levéltár. Országos Honvédelmi Bizott
mány 1848—1849. H 2. (a továbbiakban — OHB) 1849:379., KLÖM XIV. k. 120. o.
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nak a katonatiszti kinevezések rendjét szabályzó november 3-i 2061/E. számú ren
deletét úgy értelmezte, hogy azt kihasználva a szintén OHB tag Mészáros Lázár
hadügyminiszter tisztekből olyan pártot szervezhet, amely veszélybe sodorhatja
a kormányzó OHB hatalmát, és kijelenti: ,,a kinevezést egyedül a ministerre bízni
nagyon veszélyesnek tartom; azt sikerrel és hazánkra hasznot hozólag csak a Hon
védelmi Bizottmány gyakorolhatja; különben visszasodortatunk a régi osztrák
mederbe, melyben a minister magának egy olyan pártot alakíthat, mint alakított
a bécsi Hof-Kriegs-Rath minek a káros következtetéseit a napi események tanúsít
ják, mellyek egyedül a protectionált aristocraticus tisztek által idéztettek elő." 15
Az OHB ugyanazon a napon — 1848. november 8-án — válaszolt Csányinak,
amikor Mészáros hadügyminiszter a honvédelmi bizottmányhoz intézett levelében
kifogásolja Görgey tábornok előléptetési tervezetét, mivel az „egy táborfővezér hatás
körét túlhaladja, és egyenesen a hadügyministerium hatáskörébe vág." 16
Csányi László tehát az OHB tag Mészáros Lázárt gyanúsítja olyan katonatiszti
csoport létrehozási szándékával, amely a politikai párt jellegét öltve veszélyezteti
a kormány funkcióját betöltő Honvédelmi Bizottmány hatalmát. Ez azonban csak
Csányi megalapozatlan feltételezése volt, hiszen Kossuth és az OHB Mészáros Lázár
álláspontját figyelmen kívül hagyva számos fontos hadügyi döntést hozott, amiért
a miniszter 1848. november 9-én Kossuth Lajostól tárcája alóli felmentését kéri,
az alábbi szövegű levélben:
„Barátom!
Te most első embere vagy Hazánknak, amit akarsz megteheted, mindenkinek
sorsa Tőleg függ, amilly első tekintély vagy nem lehetnél e irántam olly nagyszívú,
olly könyörületes? A Kristus kínszenvedéséért kérlek, mikor látjátok hogy csak
akadály vagyok, mikor régi rögzött gondolkodásom, avult győződésem nem illik
a mostani körülményekhez, hát miért akarjátok hogy én álljak az élen, midőn mások
jobban vezetnek...
Midőn a f rákot elhánytátok, a magyar színeket fel vettettek, midőn az eskűformát
megváltoztattátok, midőn a vezérség élére egy fiatal embert állítottatok (ez az le
gyen észrevétel, mert ha egyes ember csak az ollyas tehet nagyot) és azt a régi ka
tonák elfogadták, nem szükség a régi ember, tehát ezt is változtatni kell, hogy öszhangzás legyen, tehát szükség nincs többé rám, azért kérlek, amit Ígértetek adjátok
meg.
Hogy engemet könnyen elereszthettek, hogy szükségtek nincs reám, jele az hogy
mindent tesztek nálam nélkül, tehát csak nagyon nagyszívüségteket nem akarhatod
abba meg mutatni, hogy engemet egészen lealázzál, hogy azon kis becsületemet
melly még meg maradt el veszelytesed velem, az által hogy ministernek megtartasz,
és ollyanokba munkáitasz, mellyek meggyőződésem ellen vannak.
Légy könyörületes szemem fáj, fejem szédeleg eresz el, mert ha nem eresztetek el,
akkor el lévén határozva mindenre, nem bánom az életemmel a nyilvánosságra lépek
ki, és az országgyűlésben köszönök le, betegség okáért, ha pedig tartathanak akkor
védelmezem magamat.
Isten veled őszinte szolgád Mészáros Lázár' ' 17
Nem a kormány hatalmának megkérdőjelezése, hanem éppen a méltatlan mellő
zöttség, nevének akarta ellenére való felhasználása, nézeteivel ellenkező intézkedó-

15 OHB 1848:2527., KLÖM X I I I . j . 372. o.
16 Hadügyminisztérium (a továbbiakban: HM) 1848:9403/3303., OHB 1848:2582.
17 OHB 1848:3445
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sek megtétele idézett elő Mészárosban olyan lelki vihart, hogy a tárcája alóli fel
mentését kérje. Szó se volt a hadügyminiszter esetében arról a feltételezett tudatos
politikai tevékenységről, amely sértette, illetve veszélyeztette volna az OHB kor
mányzását. Sőt ez előtt és ez után is, sokszor ellentétes véleménye dacára, politikai
magatartása fejlődésének hatására mindig alávetette magát az országgyűlés hatá
rozatainak, az OHB^rendeleteinek hadügyminiszteri és seregtestparancsnoki műkö
désében.
Csányi László is hamar — ugyan nem egyértelműen — felismerte, hogy az OHB
elleni tiszti csoportosulás veszélye Görgey Artúr a feldunai hadsereg fővezére részé
ről jelentkezik. Erről számol be Kossuth Lajos honvédelmi bizottmányi elnökhöz
intézett 1848. november 13-i levelében.18
Néhány nap múlva, november 17-én, beszámol Kossuthnak arról, hogy Görgey tá
bornok előléptetett egy századost és egy főhadnagyot. De ezt a kinevezést olyan stí
lusban bonyolította le, hogy szükségesnek tartotta jelenteni: „figyelmeztetlek, adjon
isten egy-két szerencsés csatát, ezt kívánnunk kell, ezt esedeznünk kell, mert jövőnk
alapja, de akkor a fővezér kinevezési teljes joggal Dictator, az az úr teli hatalmú, és
mivel fegyverrel rendelkezik, igen veszélyes."19
Az OHB, a kormány nevében Kossuth Lajos nem egyszer világosan körvonalazta
az állami és katonai vezetés kapcsolatát, a kormány és hadvezér viszonyát és a poli
tika szerepét Görgeynek, Bemnek, Perczelnek, Csányinak és másoknak. Ezekből
idézünk néhány lényeges megállapítását. 1848. december 9-én Görgey tábornok ja
vaslatot tett az OHB-nak a felsődunai hadsereg hadbiztosságának igen nagy hatás
körrel történő megszervezésére, amit a bizottmány elfogadott azzal a megjegyzéssel,
hogy „mivel az ország alkotmányos szabadsága okvetlenül azt kívánná: miszerint
a katonai kar a polgáritól merőben elkülönözött Statust a Statusban ne képezzen:
mivel a katonai karnak a polgári országos hatalom szintoly kifolyásának kell lenni,
mint a közigazgatás bár más más ágazatának... hogy a hadjáratban a kormány által
kitűzött s a fővezér által kövedendő politicai irány szorosan megtartassék..." 20
Ezt az általános alaptételt erősíti meg Kossuth ugyanaznap Csányi Lászlónak írt
levelében, amikor leszögezni: „Előttem ezen elv áll: a hadvezér intézi és saját fele
lősége mellett effectuáltatja a hadsereg körébe tartozó minden administratív brancheokat, de a hadsereg nem status in statu, s teljességgel nem független a polgári hata
lomtól, de sőt a fővezértől kezdve összesen alá van vetve a polgári hatalom felügye
letének s őrködésének; ezen legfőbb polgári hatalmat pedig a kormány nevében te
képviseled."21
Kossuth 1848. december 24-én Perczel tábornokhoz intézett levelében is aláhúzza
ezt a főelvet, amikor kijelenti: „Azt tetszik írni, hogy hadserege csapatairól senki
sem rendelkezzék Tábornok úron kívül. Helyes. Egy kivétellel. Tudniillik, hogy
a Nemzet, meg az ország kormánya. — Ki legyen a Kormány? az a nemzet dolga,
bár én ne volnék benne. Mert unom, hogy életem, mindenem feláldozása mellett,
még neheztelésekkel is bajlódjam. De a kormánynak rendelkeznie kell."22
A háború legválságosabb időszakában, 1849 január elején is megfogalmazza a kor
mányzat elvárásait a hadvezetéssel szemben. Kossuth január 4-én Csányi Lászlónak
utasítást küld az ellenséggel szemben követendő hadviselésről és az esetleges vereség
utáni elgondolásokról. ,,Légy szíves a hadvezéreknek tudtokra adni, — írta Kos
suth — hogy ha arról van szó miképen állítsák fel Budánál csatára hadseregeinket ?
— ez stratégiai dolog, de ha arról van szó hogy seregek egyesíttessenek, vagy oszlat18
19
20
21
22

OHB 1848:2946., KLÖM
OHB 1848:3950., KLÖM
OHB 1848:5034., KLÖM
KLÖM XIII. k. 708. o.
OHB 1848:6505., KLÖM

X I I I . k. 447. o.
X I I I . k. 480. o.
X I I I . k. 706. o.
XIII. k. 817. o.
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tassanak? s minő politicai irányzat követtessék a táborozásban? ez iránt, mielőtt
végrehajtanék, az eldöntő határozatot a honvédelmi bizottmánynak feltartom." 23
Az OHB nevében Kossuth 1849. január 27-én nevezi ki Csányi Lászlót erdélyi
kormánybiztossá, a rendelet az alábbiak szerint rögzítette hatáskörét a politikai
és katonai vezetés kapcsolatában: ,,Működési köréhez tartozik különösen az erdélyi
hadsereg, mellynek amint stratégiai vezérlete a vezérparancsnokot illeti, úgy a had
járatnak politicai irányát a kormány utasításaihoz képest ellenőrizni, s az ország kor
mányát a hadseregnél képviselni országos biztos úr feladata; mi végett valamint az
erdélyi hadvezér, operationalis terve és szándékáról országos biztos urat folyvást
világosságban tartandja, úgy országos biztos úr a hadjárat politicai irányát ,a had
vezérrel tudatni fogja, kivel egyébiránt a tökélletes egyetértés fentartására mindent
elkövetve." 24
A szabadságharc alatt azonban a tábornokok és törzstisztek nem jelentéktelen
része azon az állásponton volt, hogy a politika ne avatkozzék bele a hadviselésbe,
mert a politikának a háborút kell szolgálnia. 1848 decemberétől nem egy seregtest
parancsnok ugyan formailag azt vallotta, hogy kérdezzük meg az OHB-tól, a hadügy
minisztertől, mityen katonai feladatokat tüz ki a politika, ám a rendelkezés kézhez
vétele után szinte minden esetben kárörvendően hangsúlyozták az engedelmes végre
hajtás káros következményeit. A fővezérek és hadseregparancsnokok közül nem egy
a szabadságharc alatti balsikereket abból származtatta, hogy a hadászatot a politi
kának rendelték alá.
Az ilyen vélemények azonban elfogadhatatlanok. A hadiesemények vizsgálatánál
abból kell kiindulni, hogy a háború a politikát nem csupán céljaiban, hanem mód
szereiben és jellegében is folytatja. A hadsereg szervezete, nevelése és vezetése szük
ségszerűen következik a társadalom politikai neveléséből és szervezéséből, az állam
ban uralkodó politikai módszerekből és szokásokból. A katonai szabályzatok és
utasítások mindig a polgári törvényeken alapultak, és mindig is azokon fognak ala
pulni. A hadtörténet általában és az 1848—49. évi szabadságharc konkrétan is bizo
nyítja, hogy a háború céljait, terveit és módszereit mindig az uralkodó pártok prog
ramjai szabták meg. Minden főparancsnokság és katonai igazgatás munkája az
uralkodó osztályok polgári módszereiből és hagyományaiból, szokásaiból és előítéle
teiből indul ki.
A hadsereg és néhány jellemzője
A következetlen elnevezések 1848—49-ben különösen nagy bizonytalanságot okoz
nak a hadsereg fogalmának értelmezésénél. A hadsereg kifejezés esetében fogalmi
tartalom és használati kör terén állapítható meg lényeges különbség. A hadsereg
nemcsak nyelvtanilag több jelentésű szó, hanem hadtudományi tartalmát tekintve is.
Először közhasználatú elnevezése az állam fegyveres erői egészének, amely a po
litikai célok elérésének sajátos eszköze és a társadalomban külső és belső funkciókat
tölt be. A korabeli lexikon címszavában is ezt olvashatjuk: „HADSEREG. Állandó
hadi sereg alatt értetik a fegyveres erő, melly békességben is organizálva és szüntelen
fegyverben van, közköltségen tartatik, a status belső és külső bátorságát oltalmazza,
s hadi szolgálatra alkalmatossá tetetik." 25
Másodszor ilyen megnevezéssel illetik a fegyveres erők egy részét. A XIX. század
ban az egy, vagy több hadtestből (önálló hadosztályból) álló hadsereg rendeltetése
23 KLÖM XIV. k. 30. o.
24 OHB 1849:1079., KLÖM XIV. k. 251. o.
25 Közhasznú Esmeretek Tára. 6. k. Pest. 1833. 11. o.
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az volt, hogy az adott hadszíntéren működjön, vagy önállóan oldjon meg hadműve
leti- hadászati feladatokat.
Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc alatt az önálló nem
zeti hadsereg létrehozása igen bonyolult és fejlődési folyamat eredménye volt.
Ennek a szövevényes, több vonatkozásban még feltáratlan hadseregópítésnek és
szervezésnek a a megértése nem könnyű, annak dacára, hogy a már eddig feltárt
tényekből és hadseregtörténeti feldolgozásokból az alapvető hadtudományi tartalmi
jegyek megállapíthatók.
Általában ma a hadsereg egésze alatt a korabeli elnevezés alapján a hovédsereget
értik. Itt utalnák arra, hogy a honvédsereg kifejezés viszonylagos korszerű értelme
zése már 1833-ban megjelent a Közhasznú Esmeretek Tára honvéd címszavában.26
A kutatás egyértelműen tisztázta, a különböző publikációkban mégis pontatlanságok
tapasztalhatók arra vonatkozóan, hogy milyen időponttól kezdve nevezték a had
sereg egészét magyar honvédseregnek. A hadsereg elnevezésének időponti zavarai
abból fakadnak, hogy nem kevesen a 10 ezer főből álló tíz zászlóaljba szervezett ön
kéntes rendes (mozgó) nemzetőrsereg 1848. május 15-i felállításának elrendeléséhez
kötik, mivel azt szinte létrehozása másnapjától honvédseregnek nevezték. Mások az
1848. szeptember 29-i pákozdi győzelem dátumához kapcsolják a honvédsereg elneve
zés bevezetését.
Az OHB és a hadügyminiszter hivatalos rendeleteiből azonban egyértelműen ki
derül, hogy a hadsereg egészének magyar honvédsereg elnevezését 1848. december 1-i
hatállyal léptették életbe. Az OHB 1848. november 27-i rendelete leszögezte: „Had
seregeink minden osztálya letévén az esküt az alkotmányra, s felvévén törvény
értelmében a magyar színeket, a hajdani sorezredek s újon állított honvéd
zászlóaljak közötti különbség ezennel megszűntnek, s a magyar hadsereg osztatlan
egységűnek jelentetik ki, melynek minden osztályait a Magyar honvéd sereg dicső
nevezete egyaránt megilleti."26
Az OHB rendeletének végrehajtására Mészáros Lázár 1848. november 29-én adta
ki a 3884. számú hadügyminiszteri rendeletét,27 melyben határozottan kijelenti:
„A fenn elősorolt rendelet folytán a hadügyministerium felszóllítatott, hogy
— miután a haza, nemzet, s annak kormánya egy minden külső idegen befolyástól
ment nemzeti hadseregben látja egyedüli garantiáját a magyar függetlenségnek —
ezen rendeletnek az összes magyar hadseregben mielőtt sikert eszközöljön.
Ennél fogva fölkérem a főhadi parancsnokságot, hogy a parancsnoksága alatt lé
tező seregek vezényletei, vagy testületek főnökei által jelen rendeletnek nemcsak
nyilvánosságra jutását igyekezzék eszközölni, hanem egyszersmind tellyes eréllyel
oda hatni: miszerint folyó évi December 1-ső napjával az irtak szerint, az — minden
ágaira nézve tellyes erejébe lépjen.
Mit a hadügyministerium a végrehajtó hatalommal felruházott parancsnok urak
ismert buzgalmától elvár." 28
Az eddigi fejtegetés is bizonyítja, hogy a magyar honvédsereg létrehozása bonyo
lult folyamat eredménye volt. Mielőtt azonban tovább vizsgálnám azokat a legfon
tosabb tényezőket melyek a hadsereg egységét lehetővé tették, szükségesnek tar
tom kitérni a honvédhadsereg seregtestjeinek — hadseregeinek, hadtestjeinek és ön
álló hadosztályainak problémájára.
A háború különböző szakaszaiban a katonai helyzet követelményeinek, a hadmű
veleti és hadászati feladatok végrehajtásának megfelelően a Batthyány-kormány-
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az Országos Honvédelmi Bizottmány, a Kormányzóelnök és a Szemere-kormány,
vagy a hadügyminisztérium hozta létre, illetve rendelte el a hadsereg seregtestjeinek
megszervezését, felállítását.
A honvédsereg hadseregeinek létrehozását a háború színterén bekövetkezett vál
tozások, a különböző magyarországi hadszínterek kialakulása követelte meg. A had
szántér fogalmán tulajdonképpen az egész háború területének egy részét értjük,
amely elhatároltsága folytán bizonyos fokig önálló egység. Clausewitz szerint is a had
színtér fogalmának segítségével könnyen megállapíthatjuk, hogy a hadsereg: az
egyazon hadszíntéren működő erők összessége. Ez azonban nyilván nem fedi teljesen
a szóhasználat értelmét. A közös parancsnokság másik ismertetője a hadsereg fogal
mának. Mindkét ismertető nagyon közel áll egymáshoz, mert helyes szervezésnél
mgyanazon hadszíntéren csak egy főparancsnokság lehet és a hadszíntér parancsno
kának bizonyos fokig mindig önállónak kell lennie. A hadsereg elnevezésben a csa
patok abszolút számerejének kevesebb szerepe van, mint ahogy azt az első pillanat
ban gondolnánk.29 Ezt igazolja a honvédsereg 1848 december közepi helyzete.
Kossuth Lajos az OHB nevében a hadügyminisztérium katonai osztálya vezetőjé
nek 1848. december 11-én elrendelte „a magyar sereg létszámát állíttassa haladék
nélkül tabellaciter össze" és a „kimutatás pedig ily főszakaszokra terjedjen: 1. felső
tábor, 2. Perczel, 3. Batthyányi és Eszék, 4. Komárom, 5. Trencsén (ami activitásban
va>n), 6. Bács, 7. Bánát, 8. Arad, 9. felső Erdély, 10. Máramaros, 11. Schlick ellen,
12. Pétervárad, 13. Lipotvár, 14. Munkács, 15. Lovassági felügyelő Répásy tábor
nok a lovasságra nézve, 16. A 8 főparancsnokság alatt alakításban lévő zászlóaljak."30
Schonat őrnagy, ideglenes osztályigazgató, 1848. december 16-i felterjesztése így
hangzott :
„A táborkari osztály igazgatósága
A magyar hon kormányzójának.
Van szerencsém ezennel egész mai napig a főparancsnokok által beküldött had
erőről mellékletben ide zárt kimutatással szolgálni. — A még beküldendőkről a mint
azokat kezemhez veszem azonnal kormányelnök úrnak átteszem." 31 Ez a haderő
kimutatás tartalmazta a hadszínterek alapján a hadseregek nevét és létszámát fegy
vernemi megoszlásban. Ez a hivatalos kimutatás, ha nem is pontosan, de a magyar
honvédsereg hadrendjét tükrözte és 9 seregtestnek — közte az eszéki, lipótvári és
komáromi várőrségnek — adja meg a hadsereg nevét. Az OHB is rávezette az iratra:
,,A hadügyminisztérium közli a főparancsnokok által beküldött tábor seregek lét
számának kimutatását."
A kimutatás szerint ezek a következők voltak : Feldunai mozgó hadsereg 23805 fő
(gyalogság 9489, nemzetőrség 10024, rendes lovasság 2925, tüzérség 1367 fő), 1099 fo
gati ló és 97 löveg; Drávai mozgó hadsereg 9881 fő (gyalogság 8389, nemzetőrség 601,
rendes lovasság 605, tüzérség 286 fő), fogati ló 157 és 20 löveg; Aldunai mozgó had
sereg 11347 fő(gyalogság 6879, nemzetőrség 3445, rendes lovasság 1180, nemzetőri
lovasság 187, tüzérség 656 fő), fogati ló 567 és 36 löveg; Bánáti mozgó hadsereg
14838 fő (gyalogság 7246, nemzetőrség 5582, rendes lovasság 1206, nemzetőri lo
vasság 219, tüzérség 585 fő,) fogati ló 386 és 46 löveg ; Aradi mozgó hadsereg 10325
fő (gyalogság 3567, nemzetőrség 6306, rendes lovasság 190, nemzetőri lovasság 258,
tüzérség 104 fő), fogati ló 65 és 13 löveg; Felső Erdélyi hadsereg 14391 fő (gyalog
ság 7822, nemzetőrség 5000, rendes lovasság 1569 fő) és 21 löveg.32
Az 1849 januárjában a hadszíntereken kialakult helyzet és az OHB döntése alap
ján elhatározott ellentámadás hadműveleti tervének megfelelően a hadügyminisz29
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térium kidolgozta a magyar honvédsereg új hadrendjét és az addig önálló seregtes
teket nyolc hadtestbe, illetve húsz hadosztályba osztotta. Megkezdték az ellentáma
dás végrehajtásához szükséges erőösszpontosítást a fő hadszíntéren. Az OHB 1849.
január 29-én adja ki rendeletét melynek értelmében: „A Szolnok-törökszentmiklósi,
tiszafüredi és tokajtáji seregek munkálatába hozandó egység tekintetéből, ezen se
regek fővezéréül Dembinszky Henrik altábornagy lőn kinevezve." 33 1849 februárjá
tól az „egyesült seregek", az „összpontosított hadsereg", „központosított hadse
reg" vagy „főhadsereg" elnevezést kapta, a régi hadsereg-elnevezések megszűntek.
A főhadseregbe az I. (Klapka-), a I I . (Répásy-), a I I I . (Damjanich-) és a VII. (Gör
gey-) hadtest nevet viselő seregtesteket osztották be.
A hadtörténet hasonló korábbi példáit vizsgálva Clausewitz is megállapította:
„Az egy hadszíntérre rendelt harcolók tömegét egyébként sohasem osztják hadsere
gekbe, hanem hadtestekbe. Legalábbis — úgy látszik — ezt igazolja a szóhasználat,
más beosztás ellene szól."34 Ehhez még hozzá teszi, hogy a forradalmi háborúkban
senkinek sem szúr szemet, ha a létszámban nem nagy „önállóan működő portyázó
csapatot hadsereg névvel illetik." „A hadsereg és hadszíntér fogalma között tehát
rendszerint kölcsönhatás áll fenn."35 Ez a hadtudományi axióma érvényesült a ma
gyar honvédsereg hadseregeinek és seregtestjeinek megszervezésében és elnevezései
ben.
Az OHB és a hadügyminiszter már idézett november 27-i és 29-i rendelete szerint
a sorezredek és a honvédzászlóaljak közti különbség azáltal szűnt meg és vált a had
sereg osztatlan egységűvé és magyar honvédsereg elnevezésűvé, hogy minden ala
kulat és intézmény személyi állománya letette az alkotmányra az esküt és felvette
a magyar nemzeti színeket : ezen kívül egyedül csak a magyar minisztérium rendele
teit hajtják végre és a katonai adminisztráció (igazgatás, ügyintézés, ügykezelés)
egységét a hadsereg minden ágára kiterjesztik.
Először azt vizsgáljuk meg, hogy milyen módon hajtotta végre az OHB és a had
ügyminisztérium a magyar színeknek a hadsereg egysége megteremtése szempontjá
ból elengedhetetlen felvételét és a magyar alkotmányra a katonai eskü letételét.
Az OHB 1848. október 8-i határozatával és október 12-i rendeletével szabályozta
azt, hogy „egész Magyarországban létező hadsereg a nemzeti színeket felvenni kö
teleztetik." 36 A hadügyminiszter október 14-én elrendelte a végrehajtást a hadügy
minisztérium személyi állományának és október 22-én az öt — a budai, zágrábi,
péterváradi, temesvári, nagyszebeni — fohadparancsnokságnak, hogy a területükön
lévő összes katonaság az OHB rendelete értelmében a magyar nemzeti színeket vegye
fel.37 Mészáros hadügyminiszter 1848. okbtóer 26-i OHB-hez intézett átiratában
erről tájékoztat: „Értesítem egyszersmind a tisztelt bizottmányt, miszerint a nem
zeti színek felvétele végett, részemről October 22-kéről 8156/2256 E. szám alatt a
a Magyar Országhoz tartozó 5 főhadi parancsnokságnak a rendeletet kibocsájtám."38,
Kossuth Lajos az OHB nevében 1848. október 12-én utasítja Hrabovszky budai
főhadparancsnokot, rendelje el a magyar ezredek hazatérését és minden ezred kato
náival „magyar alkotmányrai esküt velük letétetni, a tisztektől írott nyilatkozatot
venni." 39 Az eskü szövege körül azonban, a különböző félreértések miatt, huzavona
támadt. Mészáros az OHB-hez intézett október 28-i átiratában mellékeli a budai főhadparancsnok október 24-i felterjesztését, melyhez a csanádi alispán által szerkeša-
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tett és a mezőhegyesi katonai ménes személyi állományával letétetni tervezett es
küszöveg változat volt csatolva.40
Mészáros azonnal felismerte, hogy ennek az esküformának az elfogadása, beveze
tése nagy bomlást idézne elő az egység útjára lépő hadsereg minden alkotóelemében,
különösen a sorkatonaság körében, ezért kéri az OHB-t: „miszerint figyelembe vévén
ezen valóban a jelen körülmények közti nagy nyomatékú tárgyat, meghatározni szí
veskedjék azon elvet, váljon jogaihoz tartozik e minden kormánybiztosnak nézete
szerint más eskűformát meghatározni ? — nehogy ez által az ügyünk iránt rokonszen
vei viseltető katonai egyének elidegenedjenek.
Kérem a tisztelt bizottmányt, miszerint az illyes kényes tárgyak elintézését,
amennyire az országos honvédelmi bizottmány nézeteivel összefér, közvetlenül a had
ügyminister rumra bízni." 41
Az OHB is rádöbbent arra, hogy a hadsereg személyi állománya politikai-erkölcsi
állapotának katasztrofális válságát idézné elő az ilyen szövegű eskü letételének eről
tetése. Ezért az 1848. október 29-i rendeletével megbízza Mészáros Lázár hadügy
minisztert, ,,tegyen intézkedést arról, hogy minden az országban létező katonaság
egyforma esküt tegye le, hogy ezáltal minden súrlódásnak eleje vétessék."42 Felhívja
még a hadügyminisztert, hogy ilyen értelemben válaszoljon a budai főhadparancsnoknak, a csanádi alispánnak pedig eligazító levelet küldtek, melyben közölték, hogy
a hadügyminiszteri intézkedésig várjon a megye területén lévő katonaság — így
a mezőhegyesi katonai ménes személyi állománya — eskütételével.
Ebben a hadsereg egységesítése szempontjából nagy jelentőségű kérdésben Mé
száros gyorsan intézkedett, október 31-i átiratában az OHB-nak a következőket
javasolja: „October 29-ről 1900 E. szám alatt kelt rendelete alapján ide mellékelve
van szerencsém azon eskü formát áttenni, amely az újjonczállítási törvény javas
latban indítványozva az országgyűléstől elfogadtatott, és amelyei a hadügyministérium czélszerűnek vélné, az összes magyar hadsereget az egyformaság végett ezentúl
feleskedtettni, elvárván az országos honvédelmi bizottmánynak e tárgy feletti hala
déktalan helyeslését, hogy erről rögtön a kellő rendeleteket kiadhassam." 43
A hadügyminiszter javasolta esküforma szövege így hangzott:
„Esküszöm az élő Istenre alkotmányos királyomnak V-ik Ferdinándnak hűséget;
esküszöm, hogy hazám alkotmányát, s a magyar nemzet függetlenségét életemmel,
s véremmel megvédeni kész vagyok, nemzeti zászlómat soha el nem hagyom, s a ma
gyar ministeriumnak, s törvényesen kinevezett elöljáróimnak engedelmeskedvén,
kötelességemet mindig pontosan és híven teljesíteni fogom."44
Az OHB a javaslatra 1848. november 1-én Mészáros Lázárnak a következő választ
adta. „A magyar hadsereg számára kidolgozott eskü forma általjányossá tétele iránt
folyó hó 31-ről nyilvánított véleményét Hadügyminister úrnak e honvédelmi bizott
mány teljesen osztván, annak teljesedésbe vétele Hadügyminister úr köréhez tartozand." 45
A nemzeti színek felvételével és az új esküforma általánossá tételével megterem
tődött az alapvető politikai feltétel a hadügy és a hadsereg egységesítéséhez.
A hadsereg egységesítésének folyamata azonban ezekkel a rendeletekkel és végre
hajtásukkal nem zárult le, mivel az 1848 november végi és december eleji, gyorsan
változó politikai és katonai események ezt a fontos hadügyi problémát állandóan
napirenden tartották. Az OHB-nak, Kossuth Lajos bizottmányi elnöknek és Mészá
ros Lázár hadügyminiszternek naponta újabb és újabb erőfeszítéseket kellett ten40
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niök a hadsereg szervezetének és harckészültségének erősítésére, a tábornoki, törzs
tiszti és főtiszti kar magyar alkotmány iránti elkötelezettségének biztosítására.
Különösen súlyos zavart idézett elő a tisztek körében V. Ferdinánd 1848. december
2-i lemondása és I. Ferenc József trónra lépése, annak ellenére, hogy a magyar or
szággyűlés december 7-én Ferenc Józsefet trónbitorlónak nyilvánította.
Kossuth Lajos, az OHB elnöke, 1848. december 3-i átiratában közli a hadügy
miniszterrel, hogy az érvényben lévő katonai eskü és tiszti nyilatkozat szövege miatt
a tisztek körében ,,némi értelmezési kétkedések forognak egy s más helyen fenn".
Ezért kéri a hadügyminisztériumot, hogy még ma világosítsa fel őt a katonai eskü
és tiszti nyilatkozat formájáról és a tett intézkedésekről46 Mészáros Lázár még aznap
felterjesztette Kossuth Lajos bizottmanyi elnöknek az OHB 1848. november 1-i
2003. számú rendeletével jóváhagyott katonai eskü szöveget és tiszti nyilatkozatot,
azzal a megjegyzéssel, hogy a hadügyminisztérium utasítani fogja ,,a katonai ható
ságokat miszerint a katonatiszteket ezentúl ezen eskü formában eskettessenek fel,
és adják be nyilatkozatukat." 47
Az OHB nevében Kossuth Lajos a katonaság esküje és a tisztikar által adandó
nyilatkozat tárgyában 1848. december 10-én a következő rendeletet küldi meg Mészá
ros Lázárnak: „Minister úrnak f. fó 3-áról kelt, a seregbeli minden katonaság által
leteendő eskü és a tisztikar által adandó nyilatkozat helyben hagyása iránti megke
resésére ezennel válaszoltatik :
Mikép a trónlemondási esemény következtében más eskü s más nyilatkozat lévén
szükséges, annak mintája a honvédelmi bizottmány által Nádosi ezredes úrnak már
átadott s a hadügy Ministerium annak eszközlésére utasíttatott." 48 Az új esküformát
és nyilatkozatot Kossuth sajátkezüleg fogalmazta meg.49
Az új esküforma és nyilatkozat az OHB rendeleteként a Közlöny 1848. december
10-i számában is megjelent.50
Az új katonai esküforma és a tiszti nyilatkozatminta szövege visszatükrözte azt
hogy az országgyűlés — és az általa megbízott kormány, továbbá az OHB —, kény
szerből, megtagadta a monarchikus elvet ós a népfelség elvi alapjára helyezkedett.
A katonai és tiszti kötelességek teljesítésére teendő ünnepélyes ígéret egyik szövegé
ben sem szerepel a király, de az államforma — és így az Ausztriához való viszony —
sem. Az új katonai esküminta és tiszti nyilatkozatminta nagy jelentősége abban
rejlett, hogy letételével illetve aláírásával a katonák és tisztek kötelezettséget vál
laltak az OHB-val szemben, tisztázta a háború céljaihoz való viszonyukat, erősítette
a hadsereg erkölcsi szellemét, egyértelműen leszögezte a polgári vívmányok és a füg
getlenség védelmének, az ellenséggel szembeni fegyveres harcnak a kötelességét.
A hadsereg osztatlan egységének megerősítése azonban szükségessé tette az alap
vető katonai feltétel megteremtését is, ami azt jelentette, hogy egyedül a magyar
minisztérium rendeletei alapján működik a hadügy és a katonai adminisztráció
(igazgatás, ügyintézés, ügykezelés) egységét a hadsereg minden ágára kiterjesztik.
Az alapvető katonai feltétel kialakulását súlyos igazgatási, szervezeti, illetékességi,
kinevezési és előléptetési jogi és hatásköri zavarok akadályozták. A hadügy és a had
sereg egységéhez nélkülözhetetlen alapvető katonai feltétel megteremtését nagy erő
feszítések és éles viták útján valósította meg a Kossuth Lajos vezette Honvédelmi
Bizottmány és a Mészáros Lázár vezette hadügyminisztérium.
A hadügy súlyos zavarai kialakulásának főbb okai visszanyúlnak 1848 áprilisáig.
Közismert, hogy jogilag az 1848: III. te. a felelős minisztériumról és az 1848:
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X X I I . te. a nemzeti őrseregről szabályozta 1848 áprilisától októberig a magyar had
ügyet és az ország honvédelmét. De a központosított birodalmi katonai szervezet és
irányítás fennmaradása, Mészáros Lázár tudatosan késleltetett hazatérése, a magyar
honvédelmi minisztérium késői megszervezése, súlyos illetékességi és hatásköri kon
fliktusai az osztrák hadügyminisztériummal és a főhadparancsnokságokkal, a nemzeti
érdekek védelmében a nemzetőrségnek és az önkéntes honvédseregnek Batthyány
Lajos miniszterelnök — és végrehajtó szerve az Országos Nemzetőrségi Haditanács —
közvetlen fennhatósága alá kerülése idézte elő a magyar hadügy trifurJcdlódását.
Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. október 2-i végleges lemondása, az ország
gyűlés által az október 4-i királyi rendeletek október 7-i érvénytelenítése az alkot
mányos magyar királyhoz való hűség fikciójának fenntartása mellett, majd másnap
az Országos Honvédelmi Bizottmánynak az ország teljhatalmú kormányává történő
kinyilvánítása új helyzetet teremtettek. Megszűntek a magyar hadügyben a trifurkáció okai és az új katonapolitikai körülmények megkövetelték az ország egységes
honvédelmének megteremtését, a hadügyminisztérium újjászervezését, a három
ágra bomlott illetékességi viszonyok, a jog és hatáskörök újra szabályázását.
Bár politikai, kormányzati, szervezeti, személyi problémák és viták lassították,
október első felétől az OHB és a hadügyminiszter fontos rendeletek sorával megkezd
te a hadügyi unifikácia megvalósítását. Az OHB szükségesnek tartotta, hogy a le
mondás gondolatával foglalkozó Mészáros Lázár tartsa meg tárcáját, mivel a király
által kinevezett hadügyminiszter hivatalában maradása, az általa aláírt új kineve
zések és előléptetések utólagos királyi megerősítésének reménye jó hatást gyakorolt
az egész tisztikarra, különösen a soralakulatok tisztjeire. Kossuth személyesen bírta
rá Mészárost a maradásra azzal, hogy garanciákat adott a visszásságok megszünte
tésére, mindenekelőtt a hadügyi irányítás egységének megteremtésére.
Ebben az időben a hadügyi irányítás súlyos zavarai abban mutatkoztak meg,
hogy az OHB, a hadügyminisztérium, a Nemzetőrségi Haditanács, a főhadparancsnokok, a seregtestek parancsnokai és kormánybiztosai egyaránt adtak ki rendelete
ket. A hadügyi irányítás egységének hiánya nem csak a hadműveletek vezetésében
és koordinálásában, hanem a kinevezési és előléptetési hatáskörben is igen nagy zava
rokat idézett elő. A hadügyminisztérium megkerülésével végrehajtott szabálytalan
előléptetések és kinevezések károsan befolyásolták a tisztek hangulatát és magatar
tását. Már 1848 áprilisától októberig is nem kis gondot okoztak a Batthyány-kor
mánynak és Mészáros hadügyminiszternek a tiszti előléptetések, amelyeket az
1848: III. te. 8. §. úgy szabályozott, hogy ,,a katonai hivatalokra kinevezéseket,
szinte úgy ő Felsége fogja, a 13. §. szerint folyvást királyi személye körül leendő fe
lelős magyar minister ellenjegyzése mellett elhatározni."
A katonai beosztásokba történő kinevezésekről és tiszti előléptetésekről szóló
paragrafus azonban számos kérdést hagyott nyitva. Az osztrák hadügyminisztérium
régi befolyása megőrzése érdekében rendszeresen beleszólt a kinevezésekbe, különö
sem a tábornoki és törzstiszti előléptetésekbe, mivel értelmezésük szerint azok az
összbirodalmi hadsereg működési körébe vágtak. Ebben a fontos és igen kényes
hatáskörben Mészáros Lázárt azzal is korlátozták, hogy a kinevezési okiratokat nem
a javaslattevő hadügyminiszter írhatta alá, hanem Eszterházy Pál, a király személye
körüli (külügy) miniszter ellenjegyezte azokat.
Itt szükséges megjegyezni, hogy 1848—49-ben a hadsereg hadrendjének gyakori
változása nagy mértékben befolyásolta a tábornoki, törzstiszti és főtiszti beosztási
helyek rendszeresítését, a tábornoki kinevezések és a törzs- és főtiszti előléptetések
számának alakulását. A tábornok, törzstiszt és főtiszt szavak — melyekkel külön
böző tartalmú katonai kategóriákat jelölnek — használatában jelentkező félreérté
sek miatt indokoltnak tűnik röviden bemutatni a cs. kir. hadseregben és a honvéd— 351 —-

seregben a törvényesen rendszeresített hivatalos katonatiszti rendfokozatokat és
jelentőségüket a hadsereg életében.
A rendfokozatok a katonák rangjának és beosztásának kifejezői, de egyben utalnak
a szolgálati viszonyokra és a szakmai felkészültségre is. A hadtörténet példái bizo
nyítják, hogy a rendfokozatokra szükség van a katonai szolgálat megszervezése,
a személyi állomány célszerű beosztása, a szilárd szolgálati és jogi viszonyok megte
remtése érdekében. A rendfokozatok határozzák meg a katonák feljebbvalói és alá
rendeltségi kapcsolatát; a rendfokozatok adnak támpontot a rendszeresített beosz
tások alkalmas személyekkel történő betöltéséhez, illetve ahhoz, hogy az adott rend
fokozatú katona milyen szintű beosztást tölthet be. A különböző rendfokozatokhoz
a katonai és jogszabályokban meghatározott hatáskör, jogok és kötelességek fűződ
nek. A különböző katonai rendfokozatokba történő előléptetés az adott államhata
lom jogszabályaiban előírtak szerint történik.
1848—49-ben a honvédsereg katonai rendfokozatai általában megegyeztek az
európai hadseregekben használt rendfokozatokkal. Jogilag a es. kir. hadsereg rend
fokozatait rendszeresítették, illetve ismerték el a honvédseregben és ez alól csak
a lovassági tábornoki, táborszernagyi és tábornagyi rendfokozat volt a kivétel. A
honvédsereg tábornoki kara az altábornagyok és vezérőrnagyok (tábornokok) összessé
géből tevődött össze. A hadügy miniszteri, a fontosabb minisztériumi osztályok és
intézmények főnöki, az országos főhadparancsnoki, a nemzet hadseregei fővezéri,
a seregtest- (hadsereg-, hadtest-, hadosztály-) parancsnoki, a jelentősebb vár- és hely
őrségparancsnoki beosztásait tábornokok töltötték be.
A honvédsereg törzstiszti kara az ezredesi, alezredesi és őrnagyi rendfokozatúak
gyűjtőneve volt. Törzstiszti rendfokozatú helyek voltak a hadügyminisztérium
osztályainak, intézményeinek főnöki és fontosabb munkatársi beosztásai, továbbá
a seregtest-törzs vezetői, a dandárparancsnoki, a huszárezred-, a zászlóalj- és huszár
osztály-parancsnoki, a vár-, tér-, újonctelepi, kórházparancsnoki és különleges szol
gálati beosztások.
A honvédsereg főtiszti kara a századosokból, alszázadosokból, főhadnagyokból és
hadnagyokból tevődött össze, akik általában alegységparancsnokok, vagy külön
böző törzsek és szervek beosztottai voltak.
A hadsereg tábornoki kara, törzs- és főtiszti állománya összetételének alakulása
nemcsak katonai, hanem fontos hatalmi kérdés is volt. 1848 tavaszától a magyar
minisztérium éles harcot folytatott az osztrák hadügyminisztériummal a nemzeti
érdekek érvényesítéséért a katonai kinevezések és előléptetések ügyében.
A hivatali tevékenységét 1848. május 24-én megkezdő Mészáros Lázár hadügymi
niszter május 30-án ebben az ügyben levelet intézett Bécsbe Pulszky Ferenc külügyi
államtitkárhoz, hogy „Magyarország függetlensége megállapítása tekintetében ismét
egy lépéssel tovább mehessünk" és „e tárgyban fenforgó súrlódásoknak már e tekin
tetben is végre vége szakadjon, hogy Magyarország hatalma szilárdulván jövendőre
biztosabb alapon fejlődhessen".51 A továbbiakban elmondja, hogy „Bécsben létem
alatt az ausztriai hadügyministerium velem a hadsereg személyzetének jövendő
tárgyalás javallatát" közölte, melyet a levélhez csatolt melléklet jobb oldalán olyas
hat. Kéri Pulszkyt, hogy a mellékletben bal oldalon levő észrevételei szerint a külügy
minisztérium kellő tapintattal eszközölje ki az ország és a magyar hadsereg érdeké
nek megfelelően a tábornoki, törzstiszti és főtiszti előléptetések és parancsnoki kí
nevezések végrehajtásának szabályzását királyi kéziratban. Indokoltnak tartom,
hogy az alábbiakban közöljük a melléklet teljes szövegét:52
„A hadsereg személyzete tárgyalásának alapelvei
51 HM 1848:82.
52 A kurzívval szedett szövegrész Mészáros Lázár javaslata.
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a) A Magyarországban tanyázó magyar seregnél.
1. A századosságig előléptetés egészen az eddig divatozott szokás, a létező ezredtu
lajdonosi jog szerint marad. 1. De mindazon által ugyanazon ezredben egyenlő érdem
nél, mint méltányos is, a nemzeti érdemnek előny adassék.
2. őrnagytól felfelé egész az ezredesi méltóságig, az ezredtulajdonosok ezentúl
ajánlataikat az ausztriai hadügyministernek nyújtsák be, amely azután azokat sa
ját véleményével együtt a magyar hadügyministeriummal közleni fogja. 2. De ezen
magyar hadügyministerium a szentesített törvény értelmében csak az 0 felsége személye
körül létező magyar ministerhez küldheti ajánlatát, és csak ő felségének magának terterjesztheti fel, ahonnét azután a nagy méltóságú ausztriai hadügyministerium értesítetni
fog, és a kinevezés mindkét részről közhírré tétetik.
b) A Magyarországban fekvő nem magyar seregnél.
3. Ezeknél a személyzeti tárgyalás, mint egyedül az ausztriai hadügyministeriumot
illető, az eddigi szokásban megmarad, melly a tüzérség és külön testületekről is érte
tődik. 3. Semmi ellenvetés alája nem esik, minthogy ezen pontba a többi viszonyok mint
az elhelyezés, alkalmazás sat. világosan előírva, egyenesen a magyar hadügyministerium
alá vetve maradnak.
c) A Magyarországon kívül fekvő magyar seregnél.
Az kartisztségrei előléptetési ajánlatok: Szinte akkép intézendők mint az őrnagytól
felfelé.
Hadvezérség (tábornokság)
4. A betöltési és alkalmazási ajánlatok az ürességbe vagy változtatások alá eső vezéri
állomásoknál, ezentúl is mint az az általános hadseregi rangviszonyoknál fogva, más
kép nem is lehet, az ausztriai hadügyministeriumtól egyenesen Ő felsége elébe fognak
terjesztetni, és a beérkező legfelsőbb rendeletektől, sat..., amennyire az a Magyaror
szágon alkalmazott vezérséget illeti, a magyar hadügyministerium értesítetni fog.
4. Csakhogy azon egyének viszonyainak mellyeknek előléptetési képessége némely
ellenvetések alá esik, világos felfoghatósága és megbírálása végett, elébb az ajánlatot a ma
gyar hadügyministeriummal kelletik közleni, hogy az magát a nemzettél szemközt igazol
hassa. — Az előléptetés közhírrétetele után pedig, a dandárok, hadosztályok és főhadkormányok betöltésénél törvényes tekintetbe kell venni, hogy a Magyarországi ebbeli hiva
talok a lehetség szerint, a magyar koronához tartozó egyénekkel töltessék be.
Egyébiránt, hogy a törvényesen szentesített magyar hadügyministerium, később
világos belátást nyerhessen a magyar hadseregnek vezérlő hadvezérei, kar és főtiszt
jei viszonyaiba, a magyar ezredek oda utasítatnak, miszerint viseletijegyzékeiket
az itteni hadügyministeriumnak is felterjesszék. — Valamint nem külömben a tör
vényben világosan kimondott kötelességre is, hogy a magyar hadügyministeriumot,
a főhadi kormányok, hadosztályok és dandároktól készítendő személyzeti leírásokat
is a hadvezéreknek, kartiszteknek sat. birtokába tegyék.
Egyébként hivatalos, oklevélül szolgáló szíves válasz kéretik ki." 53
Mészáros Lázár, nem várva be az előléptetéseket és kinevezéseket szabályzó ki
rályi kéziratot, június első felében szinte naponta igen erélyesen tiltakozott a magyar
külügyminisztériumon keresztül az osztrák hadügyminisztérium által törvényellene
sen eszközölt tiszti kinevezések ellen.54 így az 1848. június 6-i átiratában felkéri
Pulszky Ferenc államtitkárt, hogy a bécsi hadügyminisztérium előtt annak 1848.
május 19-i 3275. számú közlésére jelentse ki: „...felelősségem mellett kénytelen va
gyok kijelenteni, hogy ha az osztrák hadügyminisztérium törvényellenes követelé
seivel felhagyni nem akarna, Magyarország törvényes jogai megőrzése végett ellen
kinevezéseket fogok eszközölni; — önként értetvén, hogy jelen kinevezés is addig,
53 HM 1848:82.
64 HM 1848:304.; HL 1848—49. 1/236.

— 353 —

míg az ő Felségének a magyar külügy minister által ellenjeg3'zett formaszerinti tör
vényes iratában velem nem közöltetik — érvénj^telen."55
Közben a Bécsben lévő magyar külügyminisztérium Mészáros elgondolása alapján
elkészítette a katonai kinevezések királyi rendelettervezetét, melyet eljuttatott Inns
bruckba. Eszterházy Pál miniszter előterjesztésére a király Eszterházy ellenjegyzésé
vel kiadta 1848. június 15-én rendeletét. A „Királyi Rendelet a magyar hadügyministerhez" címet viselő rendelet bevezetője kimondta, hogy a magyar hadseregnél
a katonai beosztásokba a kinevezések az 1848. III. te. 8. §. értelmében a király
személye körüli felelős magyar miniszter ellenjegyzése mellett a király elhatározása
alapján történnek. Ennek a törvénynek a végrehajtása érdekében a király személye
körüli miniszter előterjesztésére az addig érvényes rendszabályokat megváltoztatja
és a következőket rendeli el ;
1. A törvényhozás további rendelkezéséig az ezredek tisztjeit hadnagytól százado
sig az ezredtulajdonosok csak a magyar hadügyminiszter jóváhagyásával nevezhetik
ki. A magyar hadügyminiszter ellenőrzi a főtiszti kinevezési ezredtulajdonosi jog
kör igazságos gyakorlását és a kifogás alá eső főtiszti kinevezés esetében utasítja
az ezredtulajdonost más egyén kinevezésére; kivéve a Nádor-huszárezred tulajdo
nosát.
2. A törzstiszteknek kinevezendő egyének nevét az ezredek tulajdonosai terjesz
tik fel a magyar hadügyminiszternek, aki azt jóváhagyólag vagy más javaslattal
megküldi a magyar külügyminiszternek, aki az előterjesztést a királynak bemutatja.
A törzstiszti kinevezést elbíráló királyi elhatározást a külügyminiszter ellenjegyzése
mellett megküldik a magyar hadügyminiszternek a rendelet végrehajtására és az
osztrák hadügyminiszternek értesítés végett.
3. A vezérőrnagynak kinevezendő magyar ezredesekre és a magyar hadügyminisz
ter alá rendelt főhadparancsnoki beosztásokba való kinevezésekre a magyar hadügy
miniszter tesz javaslatot a magyar külügyminiszter útján a királynak, figyelembe
véve a körülményeket, s előzetesen értesítve az osztrák hadügyminisztert.
4. A határőrezredeknél az addig az udvari haditanács által foganatosított kineve
zéseket az illetékes ezredesek meghallgatása mellett a magyar hadügyminiszter
végzi. A horvát bán tulajdonosi jogainak gyakorlata megmarad. A törzstiszteket,
a magyar hadügyminiszter felterjesztésére, a külügyminiszter útján és ellenjegyzésé
vel, a király nevezi ki.
Az 1848. június 15-i királyi rendelet végül kötelezi a magyar hadügyminisztert
az előírások végrehajtására, a rendeletnek napiparancsban a magyar hadsereg előtti
kihirdetésére és hivatalos úton az ezredek tulajdonosainak tudtára adására.56 A ki
nevezésekre vonatkozó királyi leirat teljes terjedelemben megjelent a Közlöny
1848. június 27-i számának első oldalán is.57
Az 1848. június 15-i királyi rendelet — hiánj-osságai ellenére — a magyar sorkato
naság hivatásos tisztjeinek tábornoki, törzs- és főtiszti kinevezésében előrelépést je
lentett, mivel a magyar hadügyminiszter hatáskörét a korábbi szabályok érvényte
lenítésével kibővítette. A rendelet, ha nem is minden vonatkozásban, de kifejezte
a magyar hadügy érdekeit és szűkítette, korlátozta az osztrák hadügyminisztérium
illetékességi körét. így az előléptetési és kinevezési zavarok a magyar sorkatonaság
tisztjei esetében nagyjából megszűntek, de a súrlódások és problémák fennmarad
tak a nemzetőr és honvéd fő- és törzstisztek kinevezésének ügyében.
A hadsereg egységesítése szempontjából fontos kinevezési szabályok egyértelmű
alkalmazásának szükségességét a Batthyányi-kormány is felismerte. Ezt bizonyítja

55 HM 1848:205.
56 HL 1848—49. 1/267. Egykorú másolat rajta Mészáros aláírásával „Az eredetivel egyenlő. Mészáros Lázár".
57 Közlöny, 1848. június 27. (18.) sz. 70. o.
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Mészáros Lázár hadügyminiszternek 1848. szeptember 3-án Verbaszról Batthyány
Lajos miniszterelnökhöz írt levele, melyben — többek közt — a hadseregről megálla
pítja: „Ha tehát győzni akarunk, és pedig tél előtt, a horvátokkal múlhatatlanul ki
békülni kell, mert ha ez nem történik, a seregre mostani rendszerével számítani nem le
het. Lehetne e más rendkívülivel lelkesedést gerjeszteni nem tudom. De ha lehetne fiata
labb embereknek kellene használtatni, ki a régi rendszerről mit sem tudnak, ezt azonban
'próbálhatja kiki csak nem én".58 (Kiemelés tőlem — A. T.)
Lényegében e gondolatot ismétli meg Mészáros Kossuth Lajos 1848. augusztus
31-i, hadügyminisztériumhoz intézett átiratával kapcsolatban, melyben az a 2200
főből álló Kossuth-önkéntes csapat, (mely „nem rendes katonaság, hanem mozgó
őrseregnek tekintendő") parancsnokául Szalay László ezredesi kinevezését kéri.
Mészáros ebben a szeptember 5-i levelében Szalay ezredesi előléptetésével kapcso
latban kijelenti: „Barátom változtassátok meg a törvényt, mert én ki nem szolgált,
megbántás és elégedetlenség nélkül törzstisztnek ki nem nevezhetem. Batthyány
tehet kinevezéseket a honvédeknél, a nemzet őrseregnél ezredessé, de én Király
nélkül nem, mivel felhatalmazva nem vagyok, a Nádor is kinevezhet, és utólagosan
az erősítést megkérheti. Mert ha kinevezem a mostani balitéletek nélkül senki sem
ismerné el, azért bocsás meg, Batthyánj^ által neveztes ki annyit amennyit akarsz,
amit Batthyánynak meg is írtam." 59
A hadsereg egységes rendszere megteremtésének szükségességét Mészáros Lázár
hadügyminiszter is látja szeptember elején, de annak végrehajtására csak három
hónap múlva érett meg a helyzet. A Batthyány-kormány lemondásával, illetve
a miniszterelnök végleges lemondásával már csak egyedül Mészáros Lázár volt az
aki tárcáját megtartotta, így 1848. október 2-tól október közepéig a hadügyminisz
tériumba érkező előléptetési okiratokat, a királyi kézjegy mellett, Mészáros írta alá.
1848 októberére az előléptetések és kinevezések terén — mivel különböző szintű
szervek és személyek saját hatáskörüknek tekintették a fő- és törzstisztek előlép
tetését — tűrhetetlen állapot alakult ki, amit súlyosbított Mészáros Lázár délvidéki
tartózkodása 1848 szeptember végéig, valamint a személyével és a hadügyminisz
tériummal szembeni indokolatlan bizalmatlanság felerősödése. Ez a tény is jelezte,
hogy a honvédelem súlyos működési zavarainak megszüntetése, a hadügy és a had
sereg szervezeti és irányítási, illetékességi és hatásköri egységének megteremtése
1848 október végére halaszthatatlanná vált.
Az elhatározó lépést ebben az ügyben Mészáros Lázár tette meg az 1848. október
31-i, OHB-hoz intézett átiratában, melyben a fő- és törzstisztek előléptetési és be
osztási kinevezések visszáságaival foglalkozott.60 Hivatkozott az OHB 1848. ok
tóber 28-i 1840. E. számú rendeletére, amely a hadügyminisztériumot utasította:
„miszerint minden kitelhető módon iparkodjék a hadseregben az előléptetési rendet
helyreállítani s kiegyenlíteni, nehogy máskép zavar keletkezzék". Ezért váratlanul
érte a honvédelmi bizottmány október 30-i rendelete, amellyel együtt megkapta
Kossuth Lajos elnök október 27-i levelét „tudomás végett" és a hozzá csatolt 5 mel
lékletet azonnali intézkedés céljából.61 Az egyik melléklet CsányiLászló kormánybiztos
felterjesztése az OHB-hez annak érdekében, hogy „méltóztassék eszközölni, hogy
a hadügyministérium által, a táborunkat képező seregeknél kinevezések ne történ
jenek, külömben általunk az üres helyek rögtön betöltvén, azon zavar merül fel
a több részrőli kinevezésekből, hogy igen sok számfeletti tisztek fognak lenni a se
regeknél". 62 Mészáros megjegyzi, hogy „midőn e sorokat olvasom, meg kell vallani,
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hogy e tekintetben a hadseregnél már a zavar létezik" és az a kormánybiztosok által
jogtalanul gyakorolt előléptetésekből ered.63
Az elfogadásra javasolt előléptetési és kinevezési rendszabályokon kívül Mészáros
még leszögezi álláspontját Csányi László felterjesztésének azon pontjáról is, „mely
szerint a hadügyministerium ne sorozzon be az ezredekhez idegen tiszteket". Kije
lenti, hogy ez a jogkör „egyenesen az országgyűlés ama határozatán alapszik, mi
szerint a német ezredeknél szolgáló magyar tisztek, felszóllítattván a haza szolgála
tára, e végett magokat a hadügyministernél jelentik. Igen igazságtalannak tartaná
a hadügyministerium ezen hazafiak beosztásánál, egyedül a Verbaszi hadsereget,
melly olly régóta elismert vitézséggel küzd a haza függetlensége mellett terhelné, en
nek súlyát tisztelt bizottmány, az összes seregeknek kelletik nézetem szerint viselni,
melly nézetemben, hogy a tisztelt bizottmány is osztozni fog meg vagyok győződve"64
Az OHB kiadta — megjelent a Közlöny 1848. november 4-i számában — a ki
nevezések és előléptetések új rendjével kapcsolatos rendeletét a tábori kormánybiztos
és hadvezér uraknak, a „Laithai, Verbaszi, Becskereki, Csáktornyai, Aradi, Komá
romi, Eszéki, Vasmegyei, Trencsényi, Nagybányai táborparancsnokoknak, Beöthy
Ödön, Vukovics Sebő, Csányi László kormánybiztos uraknak," továbbá a hadügy
miniszternek és a haditanács elnökének. A rendelet szövege így szólt :
„A katonatiszti kinevezések és előléptetések iránt minden felől kellemetlen za
varok naponta tűnnek elő, s főleg azért mivel majd egyik, majd másik polgári és ka
tonai hatóság gyakorolja a kinevezések jogát.
Ennek továbbra leendő elkerülése végett szükségesnek találta a honvédelmi bi
zottmány elhatározni: miszerint ezentúl a kormánybiztos urak bárminő katonai
tiszti ajánalatokat csak a tábori fővezér útján egyenesen a hadügyministerhez (ki
a minden katonai főhatalmat saját felelősége mellett gyakorol) terjeszthetik elő.
Az eddig e tárgyban netalán történt mellőzések helyrehozásáról a katonaság fel
hívás (proclamatio) által leendő jóvá tétele az illető kormány biztos s hadvezér urak
által értesítendő." 65
Hadrend és harcrend
Az OHB elfogadta a hadügyminiszter előterjesztését az előléptetések és kineve
zések rendjére, amelyek egyik alaptényezője volt a hadsereg egységesítésének. De a
hadügyminiszteri előterjesztés hatására ismerte fel az OHB a másik alaptényezőt,
a hadseregnek egy vezető központi kormányszerv — a hadügyminisztérium általi
irányítása bevezetésének szükségességét is. Ezért 1848. november 1-én az OHB
Mészáros Lázár hadügyminiszternek a következő intézkedést küldte: „A honvédelmi
bizottmány azon meggyőződésből indul ki, hogy miután azon tekintetek megszűntek,
mellyek a honvédseregnek külön igazgatását szükségessé tették; miután e külön
igazgatása a rendes sorkatonaságnak és honvédseregnek hosszabban tartó szétválá
sában oly zavarokat idéz elő, melyek megszüntetni hova előbb kívánatos.
A honvédelmi bizottmány a nemzetőrségi tanácsnak a hadügyminisztériumba
beolvasztását óhaj tandónak tartván, ezennel felhívja a hadügyminister urat, hogy
az iránti nézeteit és ennek miképpen leendő gyors eszközlése iránti véleményét
Nádossy ezredes úrral egyetértőleg beadni szíveskednék."66
Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a hadrend, hadtudományi kategóriája, amit gyak
ran összekevernek, összemosnak a harcrend vagy csatarend kategóriájával.
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Különböző feldolgozások igen sajátos felépítésben és rendben közlik a honvédsereg
hadrendjét. Ezek a konstrukciók azt sugallják az olvasónak, de még a szakembernek
is, hogy a hadra kelt tábori seregtestek — hadseregek, hadtestek és hadosztályok —
önállóak voltak és hiányzott a katonai centralizáció, a hadügyminisztériumhoz kö
tődő fölé- és alárendeltségi viszony. Lényegében a hivatalos hadrendek látszatát
keltő összeállítások is elfogadhatók a téma egyfajta megközelítési módszereként.
Szakmailag azonban ezek az utólagos rekonstrukciók mindenképpen erősen vitat
hatók mivel az esetek többségében nem tükrözik, hogy a hadrend mindig a katonai
szervezeteknek szolgálati alárendeltség szerinti csoportosítását és szervezeti tago
zódását tartalmazza, foglalja magába. Ezért minden hadrend tagozódásában a kor
mányban a hadügyért (honvédelemért) személyében felelős tagtól, — az un. hadügy —
(vagy honvédelmi) minisztertől indul ki és egészen az önálló alegységekig, intézmémyekig rögzíti a hadsereg a szolgálati alárendeltség szerinti csoportosítását és szerve
zeti tagozódását.
A polgári forradalom és szabadságharc alatt a kormány és a hadügyminiszter ál
tal jóváhagyott hadrendek voltak érvényben és azok fogadhatók csak el hivatalos
hadrendeknek. Ezt bizonyítja például az OHB és a hadügyminiszter részéről 1848
december elején a hadsereg egységének megfelelő új hadrend elfogadása. A magyar
honvédsereg új hadrendjének figyelembe vételével alakították ki a hadügyminisz
térium szervezetét is. Az OHB 1848. december 4-én valamennyi minisztériumnak
a következő rendeletet adta ki:
„Az országos honvédelmi bizottmány meghagya ezen ministériumnak, miszerint
osztályzatait és ezeknek személyzetét, úgy teendőségeit haladék nélkül a honvédelmi
bizottmánynak bemutassa." 67 Mint ahogy az az eredeti fogalmazványból kiderül,
a rendeletet csak december 6-án küldték el az „Igazság, Belügy, Hadügy, Kereske
delmi, Közlekedési, Vallás, Pénzügy" — minisztériumoknak.68 Az OHB rendeletére
a vallás és közoktatási minisztérium és a közlekedésügyi minisztérium december
7-én, a többi minisztérium pedig még később terjesztette fel szervezetét, feladatkörét
és személyzetének névsorát.69
Mivel az új egységes központi katonai kormányszerv, a hadügyminisztérium szer
vezetét, feladat- és hatáskörét, személyi állományát, vagyis szervezési táblázatát
már 1848. december 2-án nyomtatott formában is közreadták, a minisztériumok
közül elsőnek Mészáros Lázár hadügyminiszter tett eleget a felhívásnak.70
Az OHB december 6-án meg is kapta Mészáros felterjesztését és borítójára a kö
vetkezőket vezették rá: „Hadügy Minister Ür átteszi az újonnan rendezett hadügyministerium tervezetét." Kossuth Lajos, az OHB elnöke sajátkezüleg írta rá: „Tu
domásul szolgál." Ez azt jelentette, hogy jóváhagyta „Az eddigi országos hadi ta
nácsosai egyesült királyi magyar hadügyministerium rendezési tervét." 71 Mészáros
Lázár a főhadparancsnokok és a sereg vezérek számára már 1848. december 4-én
megküldette a hadügyminisztérium átszervezésének lényegéről az intézkedését.72
Ezen kívül a hadügyminisztérium és osztályai feladat- és hatásköréről hivatalos
közleményeket jelentetett meg a Közlöny december 5—8-i, 12—13-i és 15-i számai
ban. 73 A hadügyminisztérium Mészáros hadügyminiszter által 1848. december 2-án
aláírt és Kossuth Lajos, az OHB elnöke által 1848. december 6-án jóváhagyott szer
vezeti, állomány- és működési határozványából érdemes idézni a minisztériumnak
a hadrendben elfoglalt helyét meghatározó általános feladat- és jogkörét:
67 OHB 1848:4551.
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„A hadügyministerium fő igazgatási hatósága a hadseregnek, mellytől minden, az
összes katonaságot érdeklő rendelkezések veszik eredetüket. (Kiemelés tőlem — A. T.)
Ez gondoskodik a katonai testületek élelmezéséről, ruházatáról, fegyverzéséről, föl
szereléséről, elszállásolásáról stb, stb. és ez dönti el legfelsőbb fölebbzések esetében
a hozzá felterjesztett kérdéseket.
A hadügyministerium hatáskörébe tartozik továbbá a hadsereg minden kiegészí
tő része fölötti fölügyelóség, és fővezérség, valamint nagyobb hadosztályoknak
mozgókká tétele és elhelyezése : a kiviteli rendezés az illető főhadvezérség teendőihez
tartozván.
A vezér- és törzstiszti kar előléptetése és elmozdítása a ministerium kifolyása,
a valamint a századosságon alóli főtiszti előléptetési indítványok általa erősítetnek
meg: úgy az vezeti a hadsereg létszámát, és minden katonasághoz tartozó egyéneket
illető pontos jegyzékeket."74 A minisztérium nyolc (elnöki, katonai, tábori, tüzérségi
és fölfegyverzési, újoncozási és pótlovazási, polgári-gazdászati, igazságügyi,) osz
tálya, a már létrehozott, vagy szervezés alatt álló több hivatala és igazgatósága (fő
számvivői és számadás vizsgálati, tábori lelkészi stb.) közül a tábornokok és törzs
tisztek ügyében az elnöki osztály és katonai osztály játszott nagy szerepet. Az I. El
nöki osztály ügyköréhez tartozott többek között a tábornoki kar, „a hadvezérség
(Generalitaet) rendkívüli elmozdítása, nyugalmazása és áttétele". 75 A II. Katonai
osztály feladatköréhez tartozott: „Minden előléptetés az ezredességig bezárólag...
A törzs- és főtisztek nyugalmazása ; a nyugalmazottak isméti alkalmazása és maga
sabb czimmeli ellátása." 76
Az érdekesség kedvéért itt kell megjegyezni, hogy a hadsereg és vezető szerve,
a hadügyminisztérium egységesítésének szervező munkájában nagy szerepet játszott
Mészáros Lázár, mellőzési és egyébb sérelmi okok miatt, 1848. december 5-én újból
bejelenti lemondási szándékát Kossuth Lajoshoz intézett saját kezűleg írt levelében ;
mivel,, Minisztériumom úgylevén már (némely apróbb személyzeten, és az álladalmi tit
káron kívül, mit utódomnak hagyok kinevezéséül) főbb személyzetibe alkotva, hogy akárki,
is elvezetheti."11 (Kiemelés tőlem — A. T.)
Visszatérve a hadrend problémájára meg kell azt állapítani, hogy 1848—49-ben
sűrűn változott a honvédsereg háborús hadrendje a politikai és katonai helyzet,
a gazdasági lehetőségek, a rendeltetésszerű feladatok és más tényezők alakulásának
hatására. Különösen sokat módosultak a hadrend fő elemeinek a honvédsereg köte
lékében működő hadseregeknek, hadtesteknek, hadosztályoknak és dandároknak
a hadrendjei. A honvédseregben a katonai szervezetek nagyságának, típusának,
rendeltetésének, alá- és fölérendeltségi szolgálati viszonyának, az azonosságnak és
különbségnek egyértelmű kifejezésére használták — a szintén sűrűn változó, olykor
igen nehezen nyomon követhető — hadrendi megnevezést és hadrendi számot.
Bizonyos terminológiai következetlenség, a korabeli értelmezés és szóhasználat
miatt azonban még a kutatók között is akadnak olyanok, akik a honvédsereg vizs
gálata során összekeverik a hadrend és harcrend kategóriáját.
A harcrend alatt mindenkor az erőknek és eszközöknek mélységben és szélességben
való csoportosítását, a harc megvívása érdekében történő tagolását értjük. A XIX.
század első felének katonai szabályzataiban és hadtudományi irodalmában a harc
rend és a csatarend rokonszavak és ugyanazt a hadtudományi fogalmi kategóriát
fejezte ki.
Napóleon Rogniat könyvéhez írt V. megjegyzésében körvonalazza a korszerű
harcrend, a „modern csatarend" fogalmát, kijelentve: „Nem lehet, de nem is szabad
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abszolút érvényű szabályokat előírni. Napjainkban egyáltalán nincs közvetlenül
adott harcrend." 78 Clausewitz megfogalmazásában: ,,Á csatarend a hadsereg beosz
tása és felállítása a csata megvívására alkalmas csoportosításában. Részei úgy illenek
egybe, hogy a pillanatnyi hadászati és harcászati követelményeket e tömegből kivont
kötelékek révén könnyen kielégíthessük. A szükség megszűntével, a kötelékek
visszatérnek helyükre." 79
Ezt a meghatározását még azzal is kiegészíti, hogy a csatarend a fegyvernemek
nek egy egész tagjaiként való beosztása és összeállítása, valamint e tagok felállítási
formája. „A csatarend tehát bizonyos mértékben a beosztás számtani és a felállás mér
tani eleméből áll." 80 Felfogása szerint a beosztás alapja, a hadsereg békeszervezete;
az innen vett zászlóalj-, lovasszázad-, ezred- és ütegegységekből a szükséghez mérten
nagyobb kötelékeket — dandár, hadosztály, hadtest — képeznek, fel egészen a had
seregig. Ugyanilyen módon a felállítást a hadsereg békében elsajátított elemi harcá
szatára alapozzák, amely a háború kitörésekor már nem változtatható meg lénye
gesen. Hozzáfűzve a csapatoknak a háborúban és nagyban való alkalmazása feltéte
leit: ez határozza meg általában a hadsereg harchoz való felállításának szabvány
alakzatait. Hadászati, hadműveleti és harcászati szempontból a beosztás, a fegyver
nemek összekapcsolása és a felállás kérdései szorosan összefüggnek és döntően befo
lyásolják a fegyveres küzdelmet.
A csatarendnek ebben az értelmezésében teljes mértékben osztozik a korabeli
magyar hadtudományi irodalom is. Ezt tükrözi az 1826-ban Kiss Károly, a 37. ma
gyar sorgyalogezred alhadnagya (1849-ben honvéd ezredes, a hadügyminisztérium
nemzetőrségi osztályának főnöke) tollából megjelent „Az Ó és Újkor Csatarendje"
című tanulmánya. 81 A harcrendnek ezeket a szabályait foglalta össze az 1849 elején
a honvédsereg parancsnokai részére közreadott „Tábori utasítás gyalogság, lovasság
és tüzérség számára" című harcászati szabályzat.82 1848 november végén rendelte
el az OHB és a hadügyminisztérium ennek a es. kir. hadseregbeli szabályzatnak
a magyarra fordítását és kiadását. 83 A Tábori utasítás figyelembe vételével alakítot
ták ki a honvédsereg tábornokai és törzstisztjei a hadseregek, hadtestek, hadosztá
lyok és dandárok legcélszerűbbnek tartott harcrendjeit az ütközetek és csaták előtt
és módosították a harc dinamikája során.
„Die Schlachtordung" vagy az „Ordre de Bataille" szavak alatt a harc- és csata
rendet értették: vagyis a hadseregnek vagy részeinek — hadtest, hadosztály, dan
dár — ütközethez, csatához való tagozódási rendjét. A csata- vagy harcrend fő al
kotóelemeinek az elővédet, a centrumot, a középet (más néven a főharcvonalat, ezen
belül a zömöt), a jobb- és balszárnyat; az esetleges második, vagy harmadik vonalat
és a tartalékot tekintették.
A honvédsereg iratai azonban azt is bizonyítják, hogy az Ordre de Bataille szóval
két katonai fogalmat — a hadrendet és a harcrendet is kifejezték. Sőt nem egy
esetben azzal is találkozunk, hogy a harcrend szóval a hadrendet jelölték. íme né
hány példa:
1. Az alsó-magyarországi mozgó hadtest Verbászon készített 1848. szeptember
18-i — csatarendje Ordre de Bataille — nem csak a hadtest harcrendjét, hanem
a hadrendjét is tartalmazza. 84
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2. A felsődunai hadtest 1848. október 20-i Ordre de Bataille-ja a harcrendet,
Truppen Ausweis-e a hadrendet mutatja be.85
3. Az „éjszaki mozgó hadsereg parancsnoksága" által 1848. december 25-én készí
tett ,,Létszám kimutatása a fenntebi hadseregnek" a hadrendet rögzítette, bár utal
a hadsereg harcrendi elemeire is; viszont az 1849 január elején készített Ordre de
Bataille a hadsereg tényleges harcrendjét — az elővéd-, a közép-, a bal- és jobbdan
dárok parancsnokait, egységeit, létszámát és elhelyezkedését — foglalja magába.86
4. 1849 február közepéről származik az az előre elkészített két nyomtatvány,
amely a „Kimutatása a felső magyar országi mozgó sereg haderejének" és „Harczrendje a felső magyar országi-mozgó hadseregnek" címet viseli. Ám szintén csak
a hadrendet közlik és a harcrendről szó sincs bennük.87
5. Röviden a honvédsereg mai napig sokat vitatott 1849 februári új hadrendjéről.
Mészáros Lázár tábornok, hadügyminiszter Debrecenből 1849. február 12-én küldte
el 653/B. számú utasítását Görgey tábornoknak Kassára, melyben többek között
a következők olvashatók: ,,Az egész hadseregben a nagyon szükséges rend fentartása
és a lábrakapott visszásságok alapos meggátlása végett elrendeltetik a hadseregnek
egyelőre 20 hadosztályba beosztása, miként mellékelten ki van mutatva, melyek vál
tozhatatlan hadrendben (Ordre de Bataille) maradnak.
Mivel az eddigi Feldunai hadtesttől sem állomány kimutatás, sem hadrend (Ordre
de Bataille) nem áll rendelkezésre, ezért az mint 16. hadosztály lett feltűntetve és a
táborkari osztályfőnök úr személyes felelőssége alatt az állománykimutatás, a had
rend (Ordre de Bataille) és a mindenfajta fegyverkészlet adatai haladék nélkül felter j esztendők.
És a 16. hadosztály a Tábornok Úr parancsnoksága és Dembinszky altábornagy úr
főparancsnoksága alá helyeztetik, miként az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 8. hadosztályokkal
országgyűlési határozat alapján már megtörtént." 88
A Stein alezredes, főhadsegéd által aláírt és mellékelt hadrend a honvédsereget
nyolc hadtestbe és 20 hadosztályba osztotta be. A hadügyminisztériumnak ezt a had
műveleti irányítás szempontjából indokolt új hadrendi beosztását a honvédsereg
tábornokai és törzstisztjei tudomásul vették és végrehajtották. Egyedül csak a 16.
hadosztály (VII. hadtest) tisztjeinek legnagyobb részében váltott ki nagy ellenkezést,
ami kifejezésre jutott Görgey tábornok 1849. február 14-i napiparancsának stílusá
ban és tartalmában is.89
6. Görgey tábornok Kassán 1849. február 18-án 21. számmal készítette el és ter
jesztette fel a hadügyminisztériumnak az Ordre de Bataille-t és az állománykimu
tatást. A 17591 főt, 2009 lovassági és 811 fogati lovat, valamint 77 löveget számláló
VII. hadtest (16. hadosztály) új hadrendje 4 hadosztályra (hadosztályonként 3—2
dandárra, tartalék dandárra, összesen 10 dandárra) tagolódott.90
7. Hadrend volt a „Harcászati beosztása a királyi magyar hadseregnek" címet
viselő, 1849. március 8—április 1. dátumú táblázat is. E szerint a honvédsereg nyolc
hadtestbe és 22 hadosztályba volt beosztva. Vetter altábornagy főparancsnoksága
alá tartoztak, az I., II., III., IV., V., VII. és VIII. hadtestek, Bem tábornok fő
parancsnoksága alá a VI. hadtest (11., 12., 13., 14., és 15. hadosztály) állt.91
8. A honvédsereg új hadrendje szerint, mely az „Operierende ungarische Armee in
Juni 1849" címet viseli és a hadügyminisztériumban Budapesten, 1849. június 31-én
készült a beosztások a következők voltak
85 OSZK Kézirattár. Horváth Mihály irodalmi hagyatéka. Oct. Hung. 441. sz.
86 HL 1848—49. 6/419., 55/135.
87 Uo. 51/25., 51/26.
88 Uo. 13/320.
/
89 Lásd részletesen Görgey Artúr: Eletem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Budapest,
1911. 185—189. o.
90 HL 1848—49. 14/72.
91 Uo. 16/1365.
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Főhad^ereg. Görgey Artúr tábornok. (1., 3., 7., és tartalékhadtest, 26. hadosztály)
22272 gyalogos, 4259 lovas, 150 löveg.
Déli hadsereg. Mészáros Lázár tábornok. (4., 5., 9. hadtest Gaál László tábornok
hadteste, Kmetty tábornok hadosztálya) 31110 gyalogos, 5526 lovas, 151 löveg.
Erdélyi hadsereg, Bem tábornok. (11., 12., 20., 21., 22. hadosztály) 27000 gyalogos,
800 lovas, 60 löveg.
Tartalék. Kiss Ernő altábornagy. (23., 27., 28. hadosztály) 11813 gyalogos, 140 lo
vas, 36 löveg.
Hadműveleti(hadrakelt) hadseregek összesen 92232 gyalogos, 10725 lovas, 397 lö
veg.
Várőrségek
Komárom. Klapka tábornok. (2., 3., 4., 8. hadtest 16., 17. hadosztály) 14490 gya
logos, 1170 lovas, 39 löveg.
Pétervárad. Kiss Pál tábornok. 5402 gyalogos, 55 lovas, 6 löveg.
Arad. Damjanics tábornok. 2400 gyalogos, 200 lovas, 8 löveg.
Munkács. Mezössy őrnagy. 362 gyalogos, 5 löveg.
A magyar hadsereg összesen 115220 gyalogos, 12251 lovas, 455 löveg.92
Fel lehetne még sorolni több példát is a hadrendi és harcrendi fogalmi zavarok
illusztrálására, de úgy gondolom az elmondottak is elegendőek ahhoz, hogy érzékel
tessék e hadtudományi kategóriák pontos megfogalmazásának szükségességét.
Befejezésül hangsúlyoznom kell, hogy az írásomban az 1848—49. évi magyar had
ügy néhány jellemzőjéről kifejtett gondolatokat vitatható elméleti és módszerbeli
megközelítéseknek tekintem és nem orákulumoknak. írásommal fő törekvésem az
volt, hogy nagyobb ösztönzést adjak az 1848—49-es magyar polgári forradalom és
szabadságharc hadtörténetét összefoglaló mú elkészítéséhez.

92 Uo. 35/663 1/2.
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RABÁR FERENC

LIPÓTVÁR OSTROMA 1848—1849-BEN

Lipótvár stratégiai jelentőségének, erejének kortársi megítélése

Lipótvárat a Vág jobb partján, Galgóccal haránt szemben, a Beregszeg és Vörösvár
községeknél összefutó agyagos lapályon építtette I. Lipót. Az olasz Palma Nuova
mintájára emelt szabályos hatszög alakú, füles bástyákkal ellátott erőd megfelelt a
kor hadászati követelményeinek. Ugyanakkor stratégiai feladatát is sikerrel telje
sítette: A töröktől elfoglalt Érsekújvár ellensúlyává vált és biztosította Komárom
várát is. A kuruc háborúk alatt már nem volt jelentősége, a XIX. századra pedig
teljesen jelentéktelenné vált. 1
A várak passzív helység- és területvédő szerepüket mindinkább elvesztették a
XIX. században. Harcászati pontok voltak: támadás feltartóztatására, rugalmas
előretörés támpontjául szolgáltak. A f ront harc és a várharc szorosan összefonódott2
Lipótvárnak nem volt általános hadmeneteket befolyásoló stratégiai jelentősége.
Nem jelentett anyagi bázist a további hadműveletek számára, fekvése folytán nem
biztosított fontos átkelőhelyeket, utakat, területeket, (különösen a Vág befagyása
után) nem szolgálhatott menedékhelyül megvert hadseregnek, gyengesége nem
tette lehetővé, hogy az osztrák hadak támadási lendületét megtörje3. A katonailag
szakképzett és hideg fejjel gondolkodó Görgey Arthur fogalmazta ezt meg a leg
világosabban: ,,...egy ott operáló hadsereg-test számára sem védelmi pontként,
sem menedékhelyül nem szolgálhat".4 A nagy, átfogó hadműveleti tervekben
gondolkodó magyar fővezér számára jelentéktelen pontocska volt Lipótvár.
Az osztrák fővezér, Windisch-Grätz sem gondolkodott másképpen, ő sem tu
lajdonított katonai jelentőséget e várnak. Legbeszédesebben tanúskodik erről
a haditerve. Pozsony a magyar történelem folyamán mindig kulcsfontosságú
volt. 5 Windisch-Grätzben azonban — a Magyarország elleni támadás megindítása
előtt — felmerült az a gondolat, hogy Pozsony megkerülésével törjön előre Pest
felé. Akkor, amikor a helyzetéből adódóan nem jelentéktelen Pozsony stratégiailag
mellékesnek tűnt. hogyan tűnhetett volna Lipótvár fontosnak ?
Ez persze nem azt jelentette, hogy Windisch-Grätz nem tartotta kívánatosnak
Lipót vár meghódoltatását. Ebben döntő szerepet játszott az osztrák fővezér
1 Lipótvár rövid összefoglaló története: Magyarország vármegyéi és városai, STyitra vármegye, Bp., 634—639.;
Benczúr Miklós: Leopold vára. Honderű, 1846.15. sz.
2 Luis Blesson: Geschihte der Grossen Befestigungskunst. Berlin, 1830. 80 — 113. o.
3 A várak szerepéről: Clausewitz: A háborúról. Budapest, 1917. 359—371. o.
4 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) P 295, Görgey család levéltára b/29/2. sz. Közli: Görgey István:
1848 és 1849-ből. Bp., 1885. I. k. 42. o.
5 Horváth Jenő: Pozsonv és a Közép-Duna vonal. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1893. 121—
131., 250—265. o.
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politikusi személyisége. Windisch-Grätz legalább annyira volt politikus, mint ka
tona, a császári akarat és szellem végrehajtója, a forradalmi területek pacifikálója.
Feladata nem korlátozódott pusztán a hadműveletekre. Az október 16-i császári
irat írja: „...a rendet és nyugalmat állítsa ismét vissza, a birodalmat a fenyegető
veszélytől mentse meg és teremtse meg Ausztria népei számára a jobb jövő lehető
ségét". 6
Windisch-Grätz komolyan vette politikai küldetését, s a katonai szempontokat
alárendelte a politikának. December 23-án, a támadás megindítása után 7 nappal
így ír uralkodójának, Ferenc Józsefnek: „Tekintve, hogy az ország közigazgatását
teljesen újonnan kell megszervezni, nem lehet a hadműveleteket olyan gyorsan
végezni, ahogy az pusztán katonailag mindenképpen kívánatos volna. A hadsereg
csakis fokozatosan és olyan ütemben nyomulhat előre, ahogyan a nyugalom és a
törvényes rend a megszállt országrészekben helyreállítható lesz". 7
így vált a stratégiailag jelentéktelen vár mégis fontossá és katonai célponttá.
Abban azonban nem hitt az osztrák hadvezetés, hogy Lipótvár katonai célpontból
katonai tényezővé válhat.
Windisch-Grätz két napot elegendőnek tartott ahhoz, hogy a kis várat meghódol
tassa. Az általa használt „védhetetlen" jelző nem csupán a vár leromlott állapotára
vonatkozott, hanem korszerűtlenségére is.
A XIX. századi — Montalambert és Carnot elvein nyugvó — „újporosz" formát
megtestesítő osztrák erődépítkezések megfeleltek a modern stratégia és taktika
elveinek. A volt várakat erődökké, erődrendszerekké alakították át. (Komárom,
Krakkó, Olmütz, Linz.8 Átépítésük után inkább hasonlítottak egy elsáncolt tábor
hoz, mint falakkal körülvett várhoz.9 Ilyen szempontból Magyarországon egyedül
Komárom jöhetett számításba. 10 Lipótvár kis kiterjedése önmagában nagy hátrányt
jelentett, hiszen csekély belterülettel rendelkezett és így könnyen szétbombázható
volt. Erre számított Simunich és Windisch-Grätz is. Nem övezte a nélkülözhetetlen
sáncrendszer sem, és — amit Windisch-Grätz maga is kidomborít — kiépített kaza
matái sem voltak. A tüzérség fejlődése és megnövekedett szerepe a XIX. századi
háborúkban és várharcászatban is elengedhetetlen feltétellé tette, hogy az erődök
tűzerejét és hatásosságát nagymértékben megnöveljék.11 Ez csak úgy volt elérhető,
ha a mellvédekről, valamint a tökéletes biztonságot nyújtó kazamatákból egyidejű
leg erős tüzérségi csapást mérnek az ellenségre. A kazamaták hiánya a védők
tüzérségi tüzének eredményességét minimálisra csökkentette, annál is inkább, mert
az ostromlók a közelítőárkok segítségével a mellvédek mögötti tüzérséget teljesen
ártalmatlanná tehették. 12
Windisch-Grätz tehát joggal remélhetett gyors sikert, számítása azonban még
sem vált be.

6 Idézi: Helfert: Der ungarische Winter-Feldzug und die octroyierte Verfassung. Prag, 1875. IV. Band, 177. o.
7 Paul Müller: Feldmarshall Fürst Windisch-Grätz. Revolution und Gegenrevolution in Österreich. Wien—Leipzig
1934.181. o.
8 Reuleaux: Die geschichtliche entwicklung des Befestigungswesens. Leipzig, 1912. 81—83. o.
9 B szemléletre jellemző, hogy Bécset, Drezdát nem sorolták az erődök közé, míg Párizst igen. Azt a Párizst, amely
hagyományos értelemben vett város- és várfalakkal nem is rendelkezett. Über Befestigungen zur neueren Kriegführung.
Wien, 1843. 68. o.
10 A töröktől felszabadult Magyarországon csupán Temesvárott, Aradon, Gyulafehérvárt és Komáromban foly
tak építkezések a modern erődítéstani elvek szerint. A X I X . században pedig Komárom az egyetlen, amelyet az ak
kori stratégiai követelményeknek megfelelően építettek. Maggiorotti, Leone Andrea: A hadiépítészet Magyarországon.
H K 1935. 39. o. ; Kecskés László: Komárom, az erődök városa. Bp., 1984.162—166. o.,* Weiden: Episoden aus meinem
Leben. Gratz, 1853. 70—71. o.
11 Az osztrákoknak mintául szolgáló Montalambert és Carnot nagyon erőteljesen hangsúlyozza a tüzérség szere
pét. Carnot e tekintetben fantaszta (egy 4000 főnyi várőrség megfelelő tüzérségi erővel 20 000 fős ostromló sereget
semmisíthet meg), de a reálisabb Montalambert is a jó erőd elengedhetetlen feltételének tekinti a kazamatarendszer
ből működő tüzérséget. A. V. Zostrov: Geschichte der beständigen Befestigung oder Handbuch der vorzüglichsten
Systeme und Manieren der Befestigungkunst. Leipzig, 1893. 244—327., 366. o.
12 Über bsfestigungen zur neueren Kriegsführung. Wien, 1843. 48. o.
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Az osztrák hadvezetés rossz szervezése, szakszerűtlenség, a kedvezőtlen időjárási
viszonj^ok, a magyar várőrség ellenállása mind késleltette a vár bevételét. Kétség
telen, Lipótvár sorsát döntően befolyásolta az osztrák—magyar hadműveletek
alakulása, ugyanakkor a 36 napig elhúzódó ostrom akadályozta Windisch-Grätz
katonai és politikai céljainak megvalósítását.
Hadi készületek az osztrák sereg támadásáig
A magyar hadsereg hadműveleti „tervtelenségével" szemben az osztrák generáli
sok már a november közepi haditanácson értesültek az eljövendő hadjáratban való
szerepükről.13 Nem várt módon azonban Windisch-Grätz hadseregének hosszú, téli
hadjáratra való előkészületei meglehetősen elhúzódtak. 14 December elejére viszont,
minden gátló és fékező tényező ellenére, a készületek olyannyira előrehaladtak,
hogy már pontosan kitűzték a támadás megindításának napját (december 16.),
a fővezér pedig részletes utasításokkal látta el az alvezérekét.
Windisch-Grätz általános, nagystílű haditervében 15 a maga vezette fősereg
stratégiáját a hirtelen áttörésre és a Pestig való gyors előnyomulásra alapozta. 18
Erőfölénye tudatában pillanatig sem kételkedett egy esetleges nyílt csata kimenete
lében, de egyes megerősített városok fedezésével a gyenge magyar sereg is jelentősen
lelassíthatta, mi több, meg is akaszthatta lendületes előretörését.
A magyar fővárosig három ilyen — védekezés szempontjából némi reménnyel
kecsegtető — védelmi pont volt kiépítve: Pozsony, Győr és Komárom. Bár Pozsony
földrajzi fekvésében rejlő jelentőségét csaknem semmissé tette stratégiai jelenték
telensége, a lázas erődítési munkálatokról, a Kossuth utasításairól befutó hírek
folytán, az osztrákoknak mindenképpen számolniuk kellett vele.17
Az osztrák hadak közvetlen célja tehát — a támadás megindulásával — a ma
gyar határzáróvonal áttörése után — Pozsony elfoglalása volt. Noha WindischGrätz nem számolt hatékony magyar ellenállással (optimista számításai szerint
két nap elegendő, hogy birtokba vehesse Nyugat-Magyarország kulcsát), szinte
önként kínálkozott a fősereghez be nem osztott, de azzal szorosan együttműködő
Simunich-féle mellékhadtest figyelemelterelő, átkaroló akciója.
A Göding—Jablonitz vonalat megszálló Simunich Boldizsár vezérőrnagyot
Windisch-Grätz december 10-i í utasításában felszólította, hogy a fősereg tárna
d ásat megelőzően, december 14-én, törje át a Nádasi-seregtest védelmi
vonalát, a visszaszorított ellenséget vegye üldözőbe, s az időközben Pozsonyba
bevonuló 2. hadtesttel vegye fel a kapcsolatot. A siker csaknem biztos — teszi
hozzá —, mivel a vele szemben álló magyar sereg csupán 3000 fő körül mozog.18
A Fehér hegység vonalát megszálló Nádasi-seregtest parancsnoka ekkor Ordódy
Kálmán volt. A Simunichot első betörése alkalmával elszalasztó Guyon Richárd

13 A magyar hadműveleti tervtelenségről: Tövisházy-Ferjentsyk Ottó: A magyar vezérkar (táborkar) 1848—49-bea.
Magyar Katonai Szemle, 1937. 5. sz. 200—209. o.
14 A csehországi és galíciai bizonytalan helyzet, a téli viszonyokra való alapos felkészülés, a hadjárat szükségleteit
biztosító üzemek lassú termelése, a könnyűlovasság teljes hiánya mind-mind késleltette a támadás megindítását.
Kissling: Die Revolution in Kaisertum Österreich. Wien, Universum I I . Bd. 7. o., Helfert: i. m. 199—204. o.
15 „Operationsplan für die k. k. Armee nach Ungarn in Dezember 1849". Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiak
ban: HL) az 1848—49 évi forradalom és szabadságharc iratai. 7/288. A terv bírálata: Rttstow: Gesichte des ungarischen
Insurrectionskrieges im Jahren 1848 und 49. Zürich, 1860,1. Bd. 150. o.
16 Mivel Windisch-Grätz hadjáratát nem tekintette egyébnek, mint egy lázadó népség nagyarányú rendőri megszabályozásának, a siker döntő feltételének, a gyorsaságot tartotta. Csaknem biztosra vette, hogy Pest elfoglalásával
feladatát máris teljesíti. Mi sem tanúskodik erről jobban, mint Pest elfoglalását követő általános hangulat. H L 1848.
7/288.; Rüstow: i. m. 26. o. A pesti bevonuláskor uralkodó hangulatról: Kissling: i. m. 26. o. ; Helfert: i. m. 426—430. o.
17 Pozsony stratégiai jelentőségéről HL 1848. 7/288.
18 HL 1848. 5/116.
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ezredest Görgei november elején leváltotta, 19 s helyére Zsedényi Gyula Württem
berg- huszárezredbeli őrnagyot, ekkor már honvéd vezérkari alezredest nevezte ki 20 .
A parancsnoki hely azonban Zsedényi megbetegedése folytán, ismét megürült,
ekkor a Nádasi-seregtest vezényletével Görgei Arthur Ordódyt bízta meg.
Ordódy Kálmán 1812-ben a magyarországi Bagotán született. Húsz évesen lépett
a hadsereg kötelékébe. Bár semmiféle iskolai végzettséggel nem rendelkezett, nemest
származásának köszönhetően, gyorsan haladt előre a ranglétrán. Másodosztályú
hadnagyi rendfokozatban érte a szabadságharc. Kiemelkedő tudást szerzett matema
tikából, földrajzból, történelemből, erődítéstanból és terepfelméréstanból. Az 1840ben még a gránátos osztályhoz beosztott tehetséges tisztet 1844-ben kinevezték
Sátoraljaújhelyre toborzó parancsnokká. 21 Az első nemzetőr zászlóaljak megalaku
lásakor Ordódy vezette Ujhelyen a kiképzést. Az ottani nemzetőr parancsnokság
és városvezetőség kérte a Magyar Hadügyminisztériumot, hogy a nemzetőrséghez
őrnagynak nevezzék ki22. Alig egy hónappal később azonban már a honvédségnél
találjuk. Június 13-i hatállyal kinevezték a Kassán szerveződő 9. honvéd szászlóaljhoz, századosi rangban. 23 Csány kormánybiztos szeptember közepi jelentésében
képzett és tapasztalt törzstisztek hiányára panaszkodik, 24 s kéri, hogy Ordódyt a
7. szászlóalj parancsnokává nevezzék ki. 25 Október 1-jei hatállyal áthelyezték a
13. honvéd zászlóaljhoz.26
Simunich támadásának hírére (1848. október 21.) az Országos Honvédelmi
Bizottmány Ordódyt nevezte ki a sebtiben összevont magyar csapatok parancsno
kává. Noha a nagy lehetőséget elszalasztották — három oldalról harapófogóba fogni
az osztrák hadat — ezért csak annyiban hibáztatható Ordódy, mint a másik három
vezér: Beniczky Lajos, Guyon Richárd és Klapka György. Sem Görgei, sem Kossuth
nem adott hitelt Guyon vádaskodásának, sőt, még felelősségteljesebb feladattal
bízták meg: a Nádasi-seregtest parancsnokságával.
Görgei tisztában volt azzal, hogy Pozsony tarthatósága szempontjából milyen
nagy jelentősége van a Nádasi-seregtestnek.27 Erejétől telhetően próbálta is az ott
állomásozó sereget mind felszerelés, mind létszám tekintetében gyarapítani. A téli
hadjárat tényleges megindulásáig mintegy 1000 fővel növekedett az itt állomásozó
erő. 28 Ez azonban még mindig elenyésző volt Simunich hadtestével szemben, külö
nösen, ha figyelembe vesszük a magyar csapatok hiányos felszereltségét és tapasz
talatlanságát. Harci tapasztalattal csupán a 48. számú Ernő és a 34. számú Porosz
herceg sorgyalogezredi zászlóalj rendelkezett. 29
Bár a terepviszonyok némi előnyt nyújtottak, hathatós védelmi vonal kiépítését
nem tették lehetővé. A Guyon által szorgalmazott „blokkházak" építését 30 Görgei
kezdettől fogva ellenezte.31 Szarkasztikus megjegyzései mögött az a felismerés húzó
dott, hogy a Nádasi-hegyszoros könnyű átkarolásának lehetősége valóban értel19 Görgei Kossuthoz írt november 14-i levelében nem titkolt ellenszenvvel írja: „Guyon ezredest folytonos esztelen
diszpozíciói miatt leváltani kényszerítettem" közli: Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Budapest, 1924.159. o. Idézett
levél megjelent: Görgey István: i. m. 42. o. A Guyonnak küldött leváltó parancs: OL P 295 Görgey család levéltára
b/SO./20. sz.
20 Zsedényi kinevezése : uo. b/30/22. sz.
21 Conduite Liste: Ordódy de Eadem Also Leszko Colomann. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabad
ságharcban 1848—49. Bp., 1982. 255. o.
22 OL Országos Nemzetőri Haditanács. 1848. Folyamodványok és közösen kezelt általános iratok. H 92. 303.
23 Közlöny, 1848. június 15., 25. p. Pesti Hírlap, (a továbbiakban: PH) 1848. június 15., 549. o.
24 Hoffman Arnold: Az 1848/49-i vörös sipkás honvéd zászlóalj története. Kassa, 1906. 7. o.
25 OL H2 Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (a továbbiakban: OHB) 1848. 638.
26 Közlöny, 1848. szeptember 27., 559. o.
27 Görgeinek Kossuthhoz intézett november 14-i levele: Steier: i. m. 156. o.
28 Breit József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai története. Budapest, 1897—98.158. o.
29 Uo.
30 Guyon 1848 november 11-én a NMasi szorosban négy dupla blokkház felépítését javasolta Kossuthnak. Opti
mistán írja: „Hat, legfeljebb nyolc gyalogszázaddal és 8 ágyúval még sokkal nagyobb számú ellenség ellen hosszú
ideig védelmezni lehet, ha ezen alkalmas hely művészileg a védelmezésére elkészíttetik". Guyon jelentése az OHBnak : OL H2 OHB 1848.2734. Az OHB megbízó parancsa : uo. Közli : Kossuth Lajos összes munkái S. a. r. Barta István
Bp., 1952. X I I I . 427—428. o. (a továbbiakban: KLÖM) Jeszenák kormánybiztos jelentése a munkálatokról: OL H2
OHB 1848. 2947. Közli: Daniel Râpant: Slovenské povstanie roku 1848—49. III/2. k. Bratislava, 1954. 83*^84. o.
31 Görgey november 14-i, 15-i, 17-i levele: Steier: i. m. 158., 169., 173. o.
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•metlenné teszi, hogy ott nagyobb arányú építkezéseket folytassanak.32 így azután
Görgei egy pillanatig sem gondolt arra, hogy Simunich támadása esetén a Nádasiseregtest hatékonyan és tartósan védekezhet. Ezzel megmagyarázható, hogy Ordódy
még a támadás előestéjén sem kapott határozott parancsot szívós és kitartó ellen
állásra.33 Görgei utolsó, november 28-i utasítása is — amelyről biztos tudomásunk
van — csupán általános taktikai elgondolásokat tartalmaz. 34
A magyar fővezér Ordódy rugalmasságára, helyzetfelismerésére és vezéri képessé
geire bízta, meddig tartja a rábízott határrészt.
Az osztrák támadás megindulása — a nádasi csata
Simunich Windisch-Grätz utasításai értelmében mintegy 6000 főnyi hadseregével
'december 14-én a hajnali órákban három oszlopban tört előre.35 A Nádas előtt elhe
lyezkedő hevenyészett barikádok fedezete alatt tanúsított magyar ellenállás hamar
megtört, Ordódy elrendelte a visszavonulást, s a nádasi magaslaton foglalt el újabb
harci állást. Az előretörő osztrák jobbszárny átkarolással fenyegetett, így ezt a
pozíciót sem lehetett tovább tartani. A magyar sereg Benyóczig vonult vissza állandó
csatározások közepette, ahol ismét kísérletet tett Simunich feltartóztatására. Az oszt
rák balszárny fenyegető oldalmozdulata azonban ennek az újabb állásnak az elha
gyására kényszerítette a magyar sereget, mely végül is Nagyszombatig vonult viszsza.36
Ordódy — Görgey előzetes utasítását követve — átadta a brigád parancsnokságát
Guyonnak, ő maga pedig Lipótvárra vonult, hogy átvegye a vár parancsnokságát.37
Lipótvári erődítési munkálatok 1848. december 15-ig
Az amúgy is gondozatlan magyar várak közül Lipót vár volt a legelhanyagoltabb.38
A karbantartás teljes hiányához hozzájárult rossz fekvése is: a vizenyős talajon a
falak megsüllyedtek, a kiáradt Vág homoklerakódásaival fokozatosan csökkentette
a várárok mélységét. Leromlott állapotára mi sem jellemzőbb, minthogy a bécsi
katonai kincstár már alkudozásban állott a gazdag, Nyitra vármegye egyhatodát bir
tokló Erdődy grófnővel, aki az erődítményt majorrá kívánta átalakítani. A tárgya
lások azonban megszakadtak. 39
Lipótvár megerősítésével és kielégítő felszerelésével csupán a vár közvetlen veszély
be kerülése után — Simunich első betörését követően — kezdtek foglalkozni. Az ak
kor sebtiben kinevezett Korancsuk József kapitányt várparancsnoki tisztéből fel
mentették, 40 s helyére Thanhoffer Ferenc nyugalmazott őrnagyot, ekkor már honvéd

32 OL P 295 Görgey család levéltára b/30/22. sz.
33 Breit Görgei stratégiai megfontolásait ügyelmen kívül hagyva jegyzi meg: „...bizonyára sokkal üdvösebb lett
volna szigorúan meghagyni Ordódynak, hogy a Nádasi szorost a legvésőkig tartani iparkodjék". Breit: i. m. 158. o.
34 OL P 295 Görgey család levéltára b/30/90. sz. Közli : Görgey István: i. m. I. k. 43—44. o., idézi : Breit: i. m. 159. o.
35 Korabeli magyar források és hadtörténeti munkák is túlzóan tízezer főre teszik a Simunich vezette osztrák sereg
létszámát, valójában ez nem haladta meg a 0000 főt. Simunich jelentése Windisch-Grätznek serege hadrendjéről:
HL 1848. 5/245 Strack: Beiträge zur Geschichte des Winterfeldzuges in Ungarn von 1848 und 49 Wien 1858. 33. o. ;
Der Winterfeldzug 1848—49 in Ungarn. Wien, 1851. 42. o.
36 Simunich jelentése a csatáról: HL 1848. 5/302. Ordódy jelentése: OL H2 OHB 1848. 5769. 6307. Ordódy jelen
tését és Kossuth erre vonatkozó intézkedését közli: KLÖM X I I I . 778—781. o. A csata részletes leírása: Beschreibung
des FML von Simunich im Jahre 1848/49 in Ungarn geführten Feldzuges. I I . Epoche. HL 1848/49 11/51.
37 OL P 295 Görgey család levéltára b/30/128, sz.
38 A magyarországi várak elhanyagoltságáról: Mészáros Lázár: emlékiratai. Közrebocsátja: Szokoly Viktor. Pest,
1867. I. k. 161. o.; Oelich Richárd: Magyarország függetlenségi harca 1848—49-ben. Budapest, 1884—1889. I. k.
360. o.; Heinrich Blasek: Beiträge zur Geschichte der K. U. K. Genie Waffe. Wien, 1898.1. Teil. 2. Auschnitt. 292. o.
39 Oelich: i. m. I. k. 365. o.
40 OL H2 OHB 1818. 1386.
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alezredest nevezték ki. A szükséges munkálatok irányítására pedig erődítési igazga
tóul Kossuth a szakképzett Mednyánszky Lászlót tette. Mednyánszky a magyaróvári
Gazdasági Intézetben folytatott tanulmányai megszakítása után jelentkezett, s
nyert felvételt a Tullni Katonai Intézetbe. Itt szerezte erődítéstani és hadmérnöki
ismereteit. Két év után a 33. sz. Gyulay gyalogezredhez került, ahol 1835. november
l-jétől mint hadapród szolgált. Innen Trencsén vármegye javaslatára a magyar nemesi
testőrséghez vették át. Itt szövődött barátsága Görgeivel, kinek két éven át szoba
társa volt. Négy évi szolgálat után leköszönt, 1847-ben már mint Bars vármegye vá
lasztott követe szerepel az országgyűlésen. A szabadságharc kitörésekor átjelentke
zett a honvédséghez, és jťilius 7-től az 5. zászlóaljba nyert kinevezést főhadnagyi
rangban. 1848 októberétől pedig mint 28. zászlóaljbeli százados harcolt a szerbek
ellen. Könnyebb sebesülése miatt hamarosan ismét Pestre került. Kossuth, aki
stratégiai jelentőséget tulajdonított Lipótvárnak, és minden erejével és hatalmával
támogatta az ott folyó védelmi munkálatokat, a forradalmi szellemű Mednyánszkyban vélte felfedezni azt a szakképzett és markáns egyéniséget, akinek irányításával
a vár erősítése valóban eredményesen előrehaladhat. 41
Az úgynevezett térerősítési igazgatóság a várparancsnoktól teljesen elkülönített,
önálló hatalmat élvezett, joga volt saját pecsétre, s a szolgálati utat megkerülő köz
vetlen levelezésre. Kossuth külön is utasította Mednyánszkyt, hogy minden akadályozó
tényezőt személyesen neki, gyorsfutár útján jelentsen.
Mednyánszky és az őt lelkesen támogató Jeszenák kormánybiztos minden erő
feszítése dacára egy teljes hónap eltelte után a vár állapota alig változott valamit.
Jól tükrözi ezt Mednyánszky november 26-i jelentése, amelyben a következő tenni
valókra hívja fel a figyelmet:
,,A vár belsejében:
1. az épületeket
a) az élelemtárt,
b) a kórházat,
c) a 9. számú kaszárnyát bombamentessé tenni,
2. a mellvédek építése
A váron kívül :
1. a vár hat hosszii falát földhányással erősíteni,
2. elcölöpözni a fedett utak mellvédjét a vár körül,
3. elcölöpözni a félholdak torkolatait,
4. a fedett utak bemenetét eltorlaszolni."42
A vár felszereltsége tekintetében sem történt jelentős előrehaladás.43 Ocskay
Rudolf, Nyitra vármegye alispánja októberben ugyanazon hadifelszerelések elküldését
sürgeti, mint Mednyánszky november 26-án.44 Nevezetesen: 50 mázsa lőport és
ágyútalpakat. „S ámbátor" — írja Mednyánszky— „a vár erősítésén már négy hét
óta folyvást dolgoztatik, mind e-mellett netaláni ostrom esetében öt napnál tovább
nem képes e vár magát fenntartani." 45
Kossuth sietve intézkedett. Utasította a komáromi várparancsnokot, hogy „be
nem várva a Hadügyminisztériumnak e részbeni rendeletét", a szükséges lőport és
ágyútalpakat sürgősen Lipótvárra szállíttassa.46 S bár forrás erről nem tanúskodik,
41 Mednyánszky életéről: Kumlik Emil: A szabadságharc pozsonyi vértanúi. Budapest, 1905. 46—50. o. Magyar
Szabadságharc vértanúinak emlékkönyve. 1848—49. Szerkesztette : Halász István; Bona Gábor: Haynau első áldozata.
História, 1983/4. sz. 17—19. o.
42 OL H2 OHB 1848. 3975.
43 Kossuth kezdettől fogva támogatta Lipótvár megerősítését. A rendelkezésre álló csekély tüzérségi utánpótlást
és felszerelést a délvidéki magyar seregek és Görgey csapatainak erősítésére küldte. Csak most kezdte erélyesebben
sürgetni Lipótvár tüzérségi megerősítését, amikor a vár ostroma már várható volt.
44 OL H2 OHB 3975.
45 ü o .
46 Uo.
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az időpontok egyezése azt sejteti, hogy Görgeit is utasította : Lipótvárra vonatkozóan
tegye meg a szükséges intézkedéseket. Tény, hogy Görgei felszólította a kiváló mér
nöki képességű Mack József őrnagyot, hogy induljon Lipótvárra, tájékozódni a vár
állapota felől. A szakszerű helyzetfelmérés sem vezetett más eredményre, mint amit
a várparancsnok, illetve a kormánybiztosok sugalltak jelentéseikben.47 Görgei sem
számolhat be másról — Mack részletes és körülményes jelentése alapján —, mint
Lipót vár védhetetlen állapotáról.
Az annyira szorgalmazott munkák előrehaladtát jelentősen hátráltatta egy sze
rencsétlen várparancsnokcsere. Kossuth, kósza intrikáknak hitelt adva, Thanhoffert
leváltatta és helyére Bayer Rupertet nevezte ki.48 Hamarosan kiderült azonban,
hogy nagyon alkalmatlan és méltatlan emberre esett választása. Nemcsak, hogy nem
támogatta a munkálatokat, hanem egyenesen akadályozta azok előrehaladását.
Mednyányszky panaszkodva jelenti, hogy Bayer, aki a munkák egy részét merőben
feleslegesnek tartotta, a „tervezett gunyhók" finanszírozására küldött 5000 Ft-róí
szóló utalványokat nem csupán magánál tartotta, hanem egyenesen Görgeit kérdezte,
mi is legyen velük. Kéri Kossuthot, hogy érdemben intézkedjék, „...nehogy a fél
évre drágán megszerzett élelmek a várral együtt egy tudatlan ember makacsságáért
az ellenség martalékává váljék".49 Görgei pedig méltatlankodva írja Kossuthnak:
„... benne (Bayerban—B.. F.) bízni nem lehet, minthogy Ő egyedül maga s családja
sorsának biztosításával gyötrődik, s tehát föltehető róla, hogy egy tetemes pénz
összegnek az ellenség által tett ajánlására, annak idejében legkecsegtetőbb biztosí
tásának tekinthetné." S bár Görgei is kérte, hogy helyére megfelelő személyt nevez
zen ki, Kossuth a rendelkezést a fővezérre ruházta át (december 4.). December 15-én
azonban már egyenesen javasolta Ordódy várparancsnoki kinevezését, aki anádasi
csatát követően, december 15-én Bayertől átvette a vár védelmének irányítását. 50
Az újdonsült várparancsnok tisztjének elfoglalása után küldött segélykérő jelen
tése sem fest rózsás képet. A kapuk (a délkeleti csakúgy, mint a délnyugati) felettébb
gyengék és minden nehézség nélkül szétlőhetők, a várban elhelyezkedő kaszárnyák,
raktárak, kórház könnyen lángba borítható. 51 A vár építésekor keletkezett, annak
délnyugati oldalán épült Mesztecsko (Űjvároska) nevezetű falu, Erdődy grófné
Paradicsom nevezetű majorsági épülete, valamint az annak közelében fekvő tégla
épületek még mindig álltak52, annak dacára, hogy már a november 28-i éjszakai
haditanács kimondta a lőtávolságon (1000 lépésen) belül fekvő épületek lerombolását
és Jeszenák kormánybiztos már december elején sürgette az OHB-nál az ehhez
szükséges pénzösszeg elküldését53. A beérkező csekéby pénzösszeget fontosabb erődí
tési munkálatokra fordították, Mednyányszky pedig erőszakos és jogellenes — kár
pótlás nélküli — bontásra nem szánta rá magát, még a nem éppen forradalmi szellemű
Erdődy né esetében sem.51
A várőrség hat hónapra elegendő élelmiszerrel el volt látva, s a várban lévő két
kút megfelelően biztosította a vízellátást. A hadi felszereltség tekintetében viszont
hiányok mutatkoztak. A vár tüzérségi ereje 12 db 12 fontos, 5 db 6 fontos és 7 db
3 fontos ágyúból, valamint 3 db 30 fontos mozsárból és 4 db 10 fontos tarackból állt.55,
47 OL P 295. Görgey család levéltára b/30/111. sz.
48 Thanhoffer protestálására Görgei felkérte Kossuthot, hogy tegye meg a kellő intézkedéseket Thanhoffer tisz
tázására: „Mivel addig míg valaki ellen világos tények nem szólanak, azt hazafiatlansággal vádolni és annak becsü
letébe gázolni nem szabad." OL P 295 Görgei család levéltára b/10/e/4. íasc. Beadványok Mészáros Lázárhoz. Than
hoffer levele, 1848. december 9. Az iratot közli: Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. I I . k.
370—372. o.
49 OL H2 OHB 1848. 5417.
50 OL P 295 Görgey család levéltára b/30/111. sz. Kossuth december 4-i és 15-i iratai: KLÖM X I I I . 638., 755. o.
51 OL H2 OHB 1848 6020.
52 OL H2 OHB 1848 5949.
53 Uo. 5607.
54 A gazdag, horvát származású Erdődy grófnő állítólag még augusztusban 14 000 arannyal támogatta Jellačiéot.
Pressburger Zeitung, 1848. Nr. 124.143. o.
55 HL 1848. 6/111.
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S annak ellenére, hogy a Lánchíd építőmunkásai vállalták a lövegek feltalpazását,56
7 db 6 fontos és 1 db 30 fontos mozsár, valamint — források hiányában meg
határozhatatlan, de nem csekély számú — 10 fontos ágyú hevert raktáron használhatatlanul, lövegtalpak hiányában.57 A várfalakon elhelyezett ágyúk számához
képest a tüzérség létszáma meglehetősen csekély volt. A sorezredi tüzérség (26 fő) a
honvéd tüzérséggel együtt mindössze 58 főre rúgott, 58 míg legrosszabb esetben is
egy-egy löveg kiszolgálásához legalább 3—4 emberre volt szükség.59 Nagy volt a
hiány ágyúfelszerelésben, töltésekben, nem kevésbé a gyutacsos „gyalogosi" töl
tésben. 60
A tüzérség parancsnoka a Párizsban hadmérnöki akadémiát végzett Gruber
Fülöp volt. Az 5. tüzérezredben szolgált tiszt a honvéd tüzérség megalakulásakor
oktatóként vett részt a kiképzésben.61 A kiváló képességű Gruber már a schwechati
csatában felhívta magára a figyelmet.62 A holicsi harc után a Nádasi-seregtesthez
osztották be. A már eltűntnek hitt 63 főtiszt a nagyszombati csatavesztést követő
visszavonulásnál csatlakozott a várőrséghez,64 s átvette a tüzérparancsnokságot
Döring századostól.65
A várőrség 2 századnyi Ceccopieri-gyalogosból (220 fő), a korábbi harcokban már
valamelyest megedződött, de le is gyengült 7. honvéd zászlóaljból66 és a teljesen
frissen alakult, képzetlen és ellátatlan 16. honvéd zászlóalj két századából állt (750
fő)67. Ehhez hozzászámítva a tüzérségi állományt és a vezénylő tiszteket, a védősereg
létszáma 1528 főre rúgott. 6s
Ordódy a bombabiztos lőszer- és élelmiszerraktár kivételével a várban lévő épüle
teket földdel és trágyával szóratta le, a galgóci és a szeredi hidat, valamint Újvároska
mezővárost felgyújtatta. 69 Többet azonban ő sem tehetett, de maga az OHB sem.
A már útnak indított lőszer- és pénzsegélyt — Simunich előnyomuló hadai hírére —
Komáromban visszatartották. 70 Ordódynak az adott feltételek között kellett felven
nie a harcot.
Lipótvár ostromának első szakasza
1848. december 17-től december 30-ig
Simunich a Guyon által megszállt Nagyszombat bevétele után határozott hadmozdulatba nem kezdett, Windisch-Grätz további utasítását várta. 71 Pihenőnapot
rendelt el, csupán kisebb felderítő egységeket küldött Pozsony, Lipótvár és Szered
irányába a megvert magyar csapatok nyugtalanítására. 72 Még ugyanezen a napon
56 Koltay Dénes: Néhány adat a magyar hadsereg tüzérségéről. Honvéd, 1948. 2—3. sz., 46. o.
57 HL 1848. 6/111.
58 Uo.
59 Koltay Dénes: i. m. Honvéd, 1948. 2—3. sz.
60 OL H2 OHB 1848 5949.
61 A magyar tüzér. A magyar tüzérség története. Szerkesztette: vitéz Felszeghy Ferenc, Bp., 1938. 74. o. (a továb
biakban: A magyar tüzérség története)
ö2 Kumlik Emil: i. m. 53. o.
63 Közlöny, 1848. december 27.199. o.
64 Adalékok az 1848—49-i szabadságharc 7. honvédzászlóaljának történetéhez. Árvay Sándor visszaemlékezései.
HK 1936. 293—309. o. (A továbbiakban: „Adalékok a 7. honvéd zászlóalj történetéhez".)
65 Döring kinevezése: OL H2 OHB 1848. 3252.
66 A Zalaegerszegen alakult 1200 főnyi zászlóaljból csaknem 600 ember tűnt el a schwechati csatában, a nádasi
csata után a létszámuk alig haladta meg a 400 főt.
67 Thanhoffer novemberi jelentésében írja: „Noha a fent nevezett zászlóalj alakulófélben van, mindazon által le
génysége még a legcsekélyebb részben is felszerelve nincsen, hanem nagyobb-részt meztenláb, egy gatyában van ki
téve jelen mostoha idők okozta szenvedéseknek és a tisztátalanságból származó elférgesedéseknek" OL H2 OHB
1848 3007.)
68 HL 1848. 6/111.
69 OL H2 OHB 1848 6462.
70 OL H2 OHB 1848 5949.
71 Simunich további hadmozdulatait Windisch-Grätz támadási irányától tette függővé. Nagyszombatot választotta
központul, ahonnan Pozsony irányában is könnyen előretörhet December 15-i jelentése: Kriegscharchiv Wien, (a to
vábbiakban: KA) Simunich Corps. 1848—12.128.
72 HL 1848. 5/272.
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futárt menesztett Lipótvárra. E parlamenter útján szólította fel Ordódyt és a vár
őrségét — Windisch-Grätz november 13-i és Ferenc József december 2-i, mellékelt
proklamációjára való hivatkozással —, hogy térjenek vissza ő császári és királyi
felség hűségére. „Felhívom a parancsnokot és az őrséget, ő felsége nevében, hogy
nyilatkozzék, eleget tesz-e a nyomatékos elvárásnak, vagy pedig meggondolatlan
cselekedete miatt rebellisnek kívánja magát tekintetni." 73
A várparancsnok válasza szertefoszlatta Simunich hiú reménykedését, hogy békés
úton a vár birtokába juthat.
„Excellenciás Uram!
Nagyszombatból december 17-én küldött követ felszólítására válaszolva szükséges
nek látjuk kijelenteni, hogj7 éppen úgy, mint az egész magyar királyi hadsereg, a fenti
erőd helyőrsége is kötelezőnek érzi pontosan betartani azt az esküt, amelyet az
őfelsége által szankcionált törvény alapján letett, és amelyben a király és a magyar
alkotmány hűségére esküdött, azért anélkül, hogy esküszegő lenne, Őexcellenciája
kívánságának nem tud eleget tenni.
Az, aki a viszonyokat és az események eddigi folyását ismeri, és nem egyoldalúan,
hanem a maga helyességében ítéli meg azokat és igazságos akar lenni, be kell ismer
nie, hogy a rebellis kifejezés, amelyet mindenáron velünk akarnak kapcsolatba hozni,
azokra hárul vissza és azokra alkalmazandó, akik a mi országunk ellenséges lakossá
gával együtt igazságtalan módon ezt a lelketlen háborút előidézték és megkezd
ték." 74
A Nagyszombatba visszatérő Alberti gróf hozta meg Simunichnak a fővezéri utasí
tást. Windisch-Grätz komolyan mérlegelte egy Komárom irányából Pozsony vissza
foglalására irányuló magyar ellentámadás lehetőségét. Ennek megakadályozása volt
a Vág-vonalat (Nagyszombat központtal és Szered előretolt állásokkal) szilárdan
tartó Simunich-féle hadtest feladata.75 így tehát az osztrák fővezér Simunich felada
tául a Fehér hegység és a Vág folyó közötti területnek az ellenségtől való teljes
megtisztítását, a Pozsonnyal való kapcsolat felvételét, a szeredi és a galgóci átkelő
hely biztosítását és Lipótvár mielőbbi meghódoltatását határozta meg.76
Simunich egy erősebb egységet küldött Verbóra az ottani nemzetőrség szétugrasztására, ahonnan Miavára és Óturára irányította azt, emellett kisebb csapatok indul
tak Bösing és Szered irányába.77 S bár kétségtelenül ezek a kisebb cirkáló egységek
is elegendőek voltak a spontán képződő esetleges ellenállás elfojtására, a Vág környé
kének teljes és biztonságos uralásához elengedhetetlen volt Lipótvár mielőbbi meghódoltatása. 78
Bár Windisch-Grätz elegendőnek tartott néhány gránátot, hogy a védhetetlen
állapotban lévő erődben meghúzódó gyenge őrséget meghódoltassa, Simunich ilyen
gyors sikerrel mégsem számolhatott. 79 Nemcsak, hogy ostromlövegekkel nem rendel
kezett, de az akkoriban az osztrák hadseregben használatos tábori lövegek közül is
csak kisméretűvel, 6 fontossal.80 Simunichot — nagyobb méretű lövegeket és mozsa
rakat sürgető kérésére — Windisch-Grätz már másnapi válaszában értesíti, hogy
utasította a tüzérségi főparancsnokságot: négy 30 fontos messzehordó mozsarat a
73 Ordódy OHB-hez intézett, jelentésében mellékeli Simunich felszólítását OL H2 OHB 1848. 6020.
74 HL 1848 6/100.
75 HL 1848 5/571.
76 HL 1848 5/568.
77 HL 1848 6/101.
78 KA Simunich Corps. 1848.12.171/B.
79 HL 1848. 5/568.
80 A 3 fontos lövegek nem számolandók ide, mivel az Udvari Haditanács ezek használatával mozgósítás id«jén
nem számolt. Ez a magyarázata, hogy a Magyar Hadügyminisztérium rendelkezése alá került tüzérségi szertárakban
lévő használható lövegek jó része 3 fontos volt. A magyar tüzérség története... 73. o.
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szükséges munícióval és felszereléssel, valamint nehéz rakétákat, sánceszközökkeí
együtt, Pozsonyon keresztül Nagyszombatba szállítsanak. A tüzérségi előkészületek
szakszerű irányítására pedig a tehetségesnek tartott Wurmb mérnök őrnagyot egy
fél árkász osztaggal Simunich rendelkezésére bocsátotta. 81
Wurmb őrnagy a kapott parancs értelmében a bécsi Neugebäudén végzett erődítési
munkálatait félbeszakította és december 22-én Pozsonyba, majd két nappal később
Nagyszombatba, Simunich főhadiszállására érkezett. Jelentéséből értesült Simunich,
hogy a Windisch-Grätz által már december 21-én szorgalmazott nehézágyúk még
mindig nem érkeztek meg Pozsonyba. Simunich Wurmbot futárként küldte Bécsbe
az ostromlövegek elküldésének sürgetésére és kérelmét tízfontos tarackok követelé
sével egészítette ki.82 A sürgető kérés végre meghallgatásra talált. Mivel a Bécs
falait védelmező ágyúk könnyen helyettesíthetők voltak tábori lövegekkel, Weiden
táborszernagy parancsot adott négy 12 fontos nehézágyúnak és két 10 fontos tarack
nak megfelelő munícióval történő elszállítására.83
Wurmb őrnagy küldetése közben Bernhard százados és 26 főnyi legénysége Nagj7szombat környékén az építendő ütegfedezékekhez szükséges anyagokat (ostromkosár,
fakötegek, támfák) gyűjtötte, rekvirálta. 84 Ambrosy tüzér százados irányítása alatt
Trakowitz helység mellett a létesítendő tüzérségi bázis számára kijelölt területet
kellőképpen előkészítették és a tüzérségi laboratóriumot felszerelték. A munkálatok
olyannyira előrehaladtak, hogy már 26-án szorosabb gyűrűbe vonhatták Lipótvárát.
Az erődöt környező falvakban (Trakowitz, Vörösvár, Bucsán, Mesztecsko) telepített
katonaság teljessé tette az ostromzárat.85
A Lipótvárra megérkező Wurmb őrnagy és Ambrosy százados már megérkezésük
napján — december 27-én délután — terepszemlét tartottak és megkezdték a leendő
ütegállások kiválasztását. E munkálatok zavarására dördültek el a legelső lövések a
várból. Tekintve, hogy a szokatlanul hideg évszak teljesen lehetetlenné tette a földbe
ásást, a vár „megközelítését", sikert csakis a nehéz lövegektől lehetett várni, nevezete
sen az erősítésként érkező rakétáktól és a négy 30 fontos messzehordó mozsártól.86
Ennek figyelembe vételével tehát az állásokat úgy kellett megválasztani, hogy a
különlegesen nagy súlyú és nehezen mozgatható mozsarakat viszonylag járható úton
lehessen odaszállítani, és szükség esetén az ellenség tüzelési hatósugarából könnyen
ki lehessen vonni, ugyanakkor az esetleges várbeli kitörés ellen rendelt gyalogság
számára a terep megfelelő fedezéket nyújtson. Az egész erődöt teljes területében
egyszerre erős össztűz alá kellett venni, nehogy a magyar védelem nagy tűzerőt
egyesíthessen, amely annál is inkább könnyebben sikerre vezethetett, mivel a fede
zékeket csupán gyapjúzsákokból állították össze.87
A tüzérparancsnokság az ütegállások kiépítését a következőképpen rendelte el:
a kulcsfontosságú mozsárüteget a galgóci országúton, az ott emelkedő vámháztól
mintegy 1000 lépésre állítsák fel. Az út jobb oldalán húzódó három mély völgyteknő
félember-magasságú természetes fedezéket nyújtott, míg balról a Mesztecsko felé
futó kiszáradt vízmosás a kiszolgáló és őrségül rendelt legénység számára szolgált
védelmük A vámház pedig kitűnő bázisként kínálkozott a tartalék csapatok számára.
Ennek az ütegnek a parancsnoka Löschner százados volt.

81 HL 1848. 6/56.
82 HL 1848. 6/429.
88 Erläuterungen zu den Beiden Bechiessungen von Leopoldstadt am 30-ten Dezember und 2-ten Februar 1848—
49. HL 1848/49. 7/171. Uo. 6/430.
84 Uo.
85 Strack: i. m. 42. o.
86 A várvédők erős tüzelése miatt, az ellenség nem közelíthette meg nyíltan a várat, csupán futóárok segítségével.
A vártól 400—500 méterre építették ki az „első parallelt", ami már tüzérségi támaszpont is volt. „A második parallel"
létrehozására már a várárok külső szélén került sor. Ezt a fajta ostromlási módot a kedvezőtlen időjárási viszonyok
1 ehetetlenné tették Lipótvár esetében.
87 HL 1848—49. 7/171.
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A magyar tüzérségi csapás elterelésére a Bécsből érkezett erősítést két ütegre
tagolva, a mozsaraktól jobbra, illetve balra helyezték el. A két 12 fontos ágyúból és
egy 10 fontos tarackból álló tüzérségi erőt a vár sarokbástyájától mintegy 1000 lépésre,
a csak részben leégett Mesztecsko falu bal oldali, romos házai mögött helyezték el.
Egy ugyanilyen erősségű üteget pedig a vártól mintegy 1200 lépésre, a Beregszeg
előtti holtág-könyökben állítottak fel, ahol a partmeredély természetes fedezéket
nyújtott. E két üteg feladata a vár két kapujának és kijáratának erős tűz alá vétele
volt.
A mozgékony rakétaütegeket, amelyek előkészítése és beásása a legkevésbé volt
munkaigényes, az erődtől északra, mintegy 1000 lépésre állították fel, egy ott húzódó
árok természetes fedezékében. Mivel a váron belül kevés volt a fedett épület, és így
a rakéták számára nem nyújtott gyúlékony célpontot, ezek támogatására, s az erőd
belsejének erőteljesebb bombázására a tábori ütegekhez beosztott öt 7 fontos tarackot
egy egységbe tömörítették és a beregszegi állástól mintegy 80, a vártól pedig 1650
lépésre gyapjúzsákokból épített fedezék mögé állították. 88
A fent ismertetett tervet a parancsnokság elfogadta és az ütegállások építéséhez
szükséges rekvirált és előkészített anyagokat Nagyszombatból sietve a trakowitzi
bázisra szállították. A Wurmb őrnagy és Ambrosy százados által irányított lázas
munkálatok eredményeképpen az ütegállások már másnap este, 28-ról 29-re virradóra
el is készültek. A tüzérségi előkészületek késleltetésére a várbeliek tüzet nyitottak,
főként a vámháznál és Mesztecskónál munkálkodó egységekre. S noha nem kevesebb,
mint 70 lövés dördült el a várból, a tüzelés nem volt olyan jól irányzott és hatásos,
hogy késleltethette volna a munkálatok előrehaladását.89 A délután fél háromkor
Mesztecsko irányába kitörő magyar egység sem ért el különösebb sikert.90
Az ütegállások kiépítésének megfeszített üteme ellenére a december 29-re kitűzött
lövetést Simunich kénytelen volt egy nappal elhalasztani. A Bécsből az ostromló se
reghez szállítandó ágyúk ugyanis bizonyos akadályok folytán csupán 29-én éjszaka
kettőkor érték el a trakowitzi tüzérségi bázist, a Dietrich százados vezette fedező és
kísérő legénység kíséretében. így a frissen érkezett ágyúkat csupán reggel 6 órakor
vontathatták be állásaikba.91
Még az előző napon azonban egy nem várt esemény csaknem teljesen meghiúsította
a vár lövetését. December 29-én fél kettőkor a trakowitzi tüzérségi laboratórium
hatalmas robbanással a levegőbe repült. Az épületet őrző négyfőnyi őrség, valamint
az éppen ott tartózkodó, a bombák előkészítését ellenőrző Löschner százados is ál
dozatul esett a robbanásnak. A január 2-án Lipótvárra rendelt Navarra tüzérszáza
dos a robbanás okát az idő rövidsége miatt támadt meggondolatlan kapkodásban,
az ilyen sokoldalú munkához szükséges hozzáértő munkaerő hiányában és a legalap
vetőbb elővigyázatossági rendszabályok figyelmen kívül hagyásában jelölte meg.
A szakképzett Löschner a mozsárüteg-állás kiépítésével volt elfoglalva, és tapasztalt
tiszt hiányában a laboratóriumi munkák irányítását egy hozzá nem értő közlegény
re, Fischerre ruházta át. 92 A gyakori ellenőrzés sem pótolhatta a szakszerű irányítást.
A robbanást kiváltó okok között felmerült a magyar szabotázs gyanúja is. „Má
sok, nevezetesen egyes emberek a faluból kijelentették, hogy ennek a szerencsétlen
ségnek idegen emberek az okai, amelyek a faluban amilyen gyorsan megjelentek,
éppen olyan gyorsan el is tűntek."
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89
90
91
92

Uo.
HL 1848—49.11/51.
Strack: i. m. 44. o.
HL. 1848—49 Tagebuch die Bechiessungen der Festung Leopoldstadt 7/170.
üo.
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Noha a laboratóriumban felhalmozott bombák időzítéséhez szükséges valamennyi
eszköz és anyag megsemmisült, a küszöbön álló lövetést mégsem kellett elodázni,
részben az óvatossági megfontolásokból létesített tüzérségi pótraktár épségben ma
radt készlete, részben pedig a már felszerelt 200 bomba sértetlensége miatt. 93
Fischer Löschner százados határozott utasítása értelmében 24 óra leforgása alatt
200 bombát készíttetett elő. Az ellenőrzés során azonban kiderült, hogy a bombákat
nem a szükséges puskaporkeverékkel látták el. Löschner százados nem hozatta helyre
a hibát, hanem elrendelte további 200 bomba helyes időzítését, míg a rosszul előké
szített lövedékeket a hozzájuk tartozó gyújtókkal és egyéb felszerelésekkel szekerekre
pakoltatva elszállítatta. 94
Az osztrák parancsnokságnak nem maradt más választása, mint hogy ezzel a csök
kent mennyiségű és rosszul időzített tüzérségi készlettel kezdje meg a lövetést.
Ennek ellenére bízott a sikerben. A szerencsétlen véget ért Löschner százados helyére
a mozsárüteg parancsnokává az éppen egy portyáról visszaérkező Domusovich szá
zadost nevezték ki.
December 30-án reggel 8 órakor parlamentert menesztettek a várba, de az erőd
parancsnoksága a meghódolást követelő felszólítást ismételten visszautasította.
Délelőtt fél tízkor a megbeszélt jelre — három gyalogsági puskalövésre — a mozsár
üteg megnyitotta a tüzet, és erre valamennyi osztrák állásban megkezdődött a tüze
lés. A várbeliek is heves bombázás alá vették egyidejűleg valamennyi osztrák állást.
A mozsárüteghez fűzött nagy remények hamar szertefoszlottak, s lövései inkább
ártalmatlan tűzijátéknak tűntek, mint jól irányzott, veszélyes tüzérségi csapásnak.
A rosszul időzített 54 bomba közül csupán elvétve robbant egy-egy az erőd belsejében
(de ezek a 30 fontos golyók amúgy sem okoztak különös kárt), a többségük még
a röppálya tetőpontja előtt, jóval az erőd külső védőművei fölött, a levegőben szét
robbant. 95 Az időzítési hibát nem tudták kiküszöbölni, pedig bevetettek minden
tüzérségi fogást.96 így a mozsárüteg fél kettőig szakadatlanul ontotta a tüzet, anél
kül, hogy a legcsekélyebb eredményt elérte volna. A magyar tüzérségi ellencsapás
a kiváló természetes fedezékben lehorgonyzott ütegben kárt nem okozott.
A mozsárüteg után rögtön tüzelésbe kezdett rakétaüteg sem tudta a lövések röp
pályáját a magasság módosításával megnyújtani. Az erődhöz való közelítést teljes
séggel lehetetlenné tette a rendkívül erős magyar tüzérségi tűz. Csak erre az ütegre
11 magyar ágyú ontotta golyóit, köztük nem egy 10 fontos tarack. Rövid idő alatt
két ágyú és két ló vált harcképtelenné, egy szekér megsemmisült, három rakétake
zelő megsebesült.
Ezt a heves tüzet 2 órán át állta a rakétaüteg, de a parancsnok — ha csak nem
akarta a teljes megsemmisülésnek kitenni ütegét és annak legénységét — kénytelen
volt visszavonulni.97
A Beregszegnél felállított ütegnek a Galgócra nyíló bejárat elleni tüze kisebb ered
ményt hozott csupán. Az amúgy is gyenge kaput megrongálta, de komoly kárt nem
okozott. A magyar tüzérség főparancsnoka négy oldalról vette tűz alá az osztrák ál
lást, részben 12 és 18 fontos nehézágyúkkal, részben tarackokkal. Az erős magyar
tűz nem volt eredménytelen. Már rögtön az első lövéseknél egy 12 fontos golyó szét
roncsolt egy ágyútalpat és a felpattanó szilánkok megsebesítettek egy katonát és
magát az ütegparancsnokot is.98 Wurmb őrnagy egyenesen bravúrosnak nevezte,
hogy ez az üteg az össztűz beszüntetéséig működését fenn tudta tartani. 99
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A tarackokból összeállított és Mesztecskónál elhelyezett tüzérségi erő sem ért eí
sikert, de különösebb veszteséget nem szenvedett, részben jó fedezettsége, részben
a túl hosszú lövések miatt.
Miután délutánra kishíján valamennyi lőszert ellőtték, a bombázást kénytelenek
voltak beszüntetni. Simunich délután fél hatkor parancsot adott, hogy az ágyúkat,
tüzérségi eszközöket és a mellvédek gyapjúzsákjait szállítsák vissza a tüzérségi bá
zisra — ezt az éj leple alatt meg is tették.
Az ostrom második szakasza
1848. december 30—1849. február 2-ig
Felkészülés a második lövetésre
Az osztrák hadműveletek megindulása után több mint két héttel Lipótvár, ez a
jelentéktelen kis erőd ugyanolyan szilárdan tartotta magát, mint december közepén.
A mintegy 5000 főnyi, mozsarakkal és nehézágyúkkal, tetemes mennyiségű lőszer
rel megerősített ostromló sereg az első tüzérségi támadás után sem dicsekedhetett
egyéb eredménnyel, mint a Galgócra nyíló kapun és az azt oltalmazó két bástyán
ütött jelentéktelen, könnyen betoldható résekkel. Nem becsülve alá Gruber és az
általa vezetett magyar tüzérség kiválóságát és érdemeit, s a laboratórium felrobba
násának jelentőségét, az ostrom sikertelenségének fő oka kétségkívül a szakszerűtlen
ségben, a sietségben volt, amely csaknem a dilettantizmus határát súrolta. A bom
bázást rosszul készítették elő, a távolságot helytelenül választották meg (Wurmb
őrnagynak az ütegállások helyét meghatározó diszpozíciója pontatlannak bizonyult),
a gyapjúzsákokból álló fedezéket (3-as üteg) annyira felületesen erősítették össze,
hogy már az első lövések teljesen szétvetették azokat.100
Wurmb őrnagy, hogy saját szakmai tévedését leplezze, az időjárási körülményeket,
a hiányos felszerelést és az egyenlőtlen erőviszonyokat okolta.
„...könnyű támadás próbálkozása... nem vezethet eredményre és egy sokkal sza
bályosabb és erősebb támadás szükséges, amelyhez azonban olyan sok munkára van
szükség, amelyet a jelenlegi évszakban nem lehet elvégezni, vagy akkor feltétlenül
anyagkiegészítésre van szükség. Több idő-, csapat- és pénzráfordítással, mivel egy
1300—2000 fős őrség ostromzára mintegy három zászlóaljat vesz igénybe."101
Windisch-Grätz azonban hallani sem akart arról, hogy Lipótvár újabb egységeket
vonjon el a fősereg erejétől, hiszen már az is érzékenyen érintette az osztrák fővezért,
hogy a nem csekély létszámú és erősségű haderőt ez a jelentéktelen váracska magá
hoz kötötte, s az eredeti elképzeléseknek megfelelően a Simunich-féle hadtest nem
operálhatott a gazdag és stratégiailag fontos bányavidéken.
Wurmb őrnagy csapaterősítési kérelme egy szakszerű ostrom esetén valóban in
dokolt lett volna, de Windisch-Grätz csaknem abszurdnak tartotta, hogy egy XVII.
századi, amúgy is nagyon gyenge erősséget modern várharcászati módszerrel hódít
sanak meg. Úgy vélte, egy jól szervezett, átütő erejű lövetés elegendő a biztos siker
hez. Ennek szellemében a szükséges lőszerutánpótlás mielőbbi küldésére utasította
a tüzérségi főparancsnokságot, Simunichot pedig december 31-i iratában az ostrom
erőteljes folytatására szólította fel.102
Simunich maga is sürgető kérést intézett a Hadügyminisztériumhoz, hogy a már
Windisch-Grätz által szorgalmazott tüzérségi erődítést haladéktalanul indítsák út
nak, Wurmb őrnagy pedig „Pro memoria"-j ában szakszerű és részletes fejtegeté100 Az akkori tüzérségi szabályok egyértelműen kimondják, hogy a mellvédet olyan vastagságúra kell építeai,
hogy ágyúlövés át ne lyukaszthassa. I t t nem csupán a belméretet hanyagolták el, de összeerősítésük is nagyon felelőt»
lenül történt. Sztrókay Elek: Az erődítés tudománya. H. n. 1848. 9. o.
101 HL 1848—49. 7/171.
102 HL 1849. 7/275.
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sekben sorolja fel a hiányosságokat. A Bécsben személyesen is megjelenő tüzértiszt
a fent említetteken kívül szakképzett és gyakorlott tüzérparancsnok kiküldését
kérte, mivel Ambros}^ százados erejét meghaladta az össztüzérségi előkészületek
irányítása. 103
A tüzérségi főparancsnokság még január 2-án utasította Na varra őrnagyot, hogy
megnövelt tüzérségi felszereléssel induljon Lipótvárra. Navarra őrnagy két tüzér
ségi altiszt és tíz tüzér kíséretében két 60 fontos mozsárral és négy 18 fontos ágyúval
január 4-én este 7 és 8 óra között érte el Pozsonyt; Pozsonyban a lőszer átrakása
meglehetősen elhúzódott (emelőgépek és egyéb szükséges eszközök hiánya miatt), így
csak5-éről 6-ára virradó éjszaka sikerült mindent—a 18 fontos ágyúk kivételével —•
átvagonírozni. Ezeket — a kocsik csekély teherbírása miatt — országúton, szeke
reken indították el Nagyszombat felé a Jäger hadnagy vezette fedőszázad kísére
tében. 104
Simunich türelmetlenül panaszolja Windisch-Grätznek, hogy az erősítés elindí
tásáról még mit sem tud, pedig „nagyon kínos a csapatokat olyan sokáig tétlennek
tudni, amíg a Vágón túl mind politikai, mind katonai szempontból nagyon hasz
nosan tevékenykedhetnének". 105 A szállítmány azonban már úton volt és az első
része még e nap estéjén meg is érkezett. Simunich még a tényleges tüzérségi elő
készületek előtt — ismételten, immár harmadízben — parlamentert küldött a várba
Stenglin főhadnagy személyében.106 Bár a követjárás nem hozta meg a várt ered
ményt, a válasz mégsem volt teljesen elutasító. A várparancsnok és a tisztek egy
része megingott.
Január eleje van. A külvilágtól teljesen elzárt kis erőd alig több mint másfélezer
embere mindeddig semmit sem tudott a körülöttük zajló — és az ő sorsukra is dön
tően kiható — eseményekről.107 Az első bénító hatású hírt Stenglin tolmácsolja:
Pest-Buda a császáriak kezére került. A külső segítség reménye és a kitartás értel
mébe vetett hit szertefoszlott. Saját helyzetét illetően a várparancsnok nem táplált
illúziókat. A vár gyenge, az őrség létszámban csekély, többségében kiképzetlen
újonc, a lőszer fogj^tán, alig egy napra elegendő. Ordódy habozott. Görgei kissé
megkésett, december 26-i utasítása sem bátorította egyértelműen kemény és végső
ellenállásra. Sorai inkább a valós helyzetet tükrözték, mintsem hogy morális biztatást
adtak volna.
December közepén Görgei jövőre vonatkozó tervei között még szerepel a Vág,
mint erős védelmi vonal108 melynek kiindulópontja és védőbástyája nyilván Lipót
vár lett volna, december 26-án azonban már leplezetlenül írja Ordódynak: „A leopoldvári erőd Nádas és Nagyszombat eleste, de még inkább a Vág befagyása miatt
elvesztette jelentőségét a jelenlegi helyzetben ... és az őrség Mack őrnagy elbeszélése
szerint egy szakszerű ostromot alig három-öt napig, egy mozgó hadtest ostromát
pedig még előnyösebb helyzetben sem tudja 14 napnál tovább kiállni." Levele ket
tős alternatíva elé állítja Ordódyt és saját belátására bízza, melyiket válassza: „Vagy
feladja a várat és megmenti az ágyúkat, vagy tartja a várat. Az első esetben Önre
hárul a felelősség, a második esetben én vállalom."109
Görgei szabad választás elé állította Ordódyt, de az osztrák hadak gyors előre
nyomulása meg is semmisítette a választás lehetőségét. A magyar fővezér ugyanaz-

103
104
105
106
107
108
109

HL 1849. 8/187.
H L 1848—49. 7/170.
HL 1849. 8/237.
Strack: i. m. 46. o.
Adalékok a 7. zászlóalj történetéhez...
OL P 295 Görgey család levéltára b/30/139. sz. Közli: Görgey I.: i. m. I. k. 78. o.
OL P 295 Görgey család levéltára b/29/2. sz.

— 375 —

nap adta ki utasítását, amikor Simunich csapatai a vár körül az ostromgyűrűt be
zárták. Ordódy csak egyet tehetett. Ellenállt.110
Ellenállt, de két hét leforgása alatt — a decemberi lövetés kudarca ellenére —mind
a belső, mind a külső helyzet reménytelenné vált. Értelmetlennek látta a küzdelmet.
A felelősség teljes súlyát nem vállalta magára. Önigazolást keresett. Haditanácsot
hívott egybe, amelyen a várbeli csapatok valamennyi tisztje megjelent. Dönteni kel
lett, tartsák-e a várat? A tisztikar két pártra szakadt. Mednyánszky László, Gruber
Fülöp, Schubert és a Ceccopieri gyalogezred olasz tisztjei a további harc mellett
kardoskodtak, de a többiek a vár feladása mellett szavaztak. Kompromisszumos
döntés született. Tekintettel arra, hogy „Magyarország sorsa nem Lipótvár falai
között dől el", 111 futárt küldenek — amennyiben Simunich ehhez hozzájárul — a
magyar Hadügyminisztériumhoz ,,a várőrség magatartását meghatározó szükséges
információkért".112
Simunich a válaszadás felelősségét elhárította magától, Windisch-Grätzhez kül
dött futárt. A fővezér válasza kemény és elutasító. Csak egyet ismert: a feltétel
nélküli megadást. ,,...a további ellenállás esetében, mint felségárulók kötél általi
halálra ítélése elkerülhetetlen, és csak egy gyors és feltétel nélküli meghódolás...
nyújt kilátást arra, hogy őfelsége a császár a büntetést enyhítse."113
Stenglin ismételt követjárása is kudarcba fulladt. A fővezér válasza éppen ellen
kező hatást ért el, mint amit célzott. A várőrség ismét egységesen és egy emberként
vállalta a további harcot, de a várparancsnok már nem állt a fellángoló lelkesedés
élén.
A szemtanú Arvay Sándor, 7. honvéd zászlóalj beli hadnagy, romantikus színek
kel ecseteli Ordódy árulását és az ellenséggel való tárgyalásait. Szó sincs titkos tár
gyalásokról, titkos tervekről. A megijedt és határozatlan várparancsnok — előre
látva a majdani eseményeket, csupán önmagát szeretné igazolni és az enyhébb bün
tetést biztosítani titokban közölt szavaival.
„Ordódy kijelentette" — írja Simunich — ,,hogy különösen az olaszok azok, akik
a vár átadását ellenezték, és ezen a ponton nincs hatalma fölöttük, annak ellenére,
hogy azok neki mindenben engedelmeskednek. És különösen Mednyánszky báró
az, aki terrorizál a várban". 114
Január 8-án hajnalban a lövetéshez szükséges előkészületek megkezdődtek.
Na varra és Wurmb alapos felmérés és mérlegelés után kiválasztották az újabb üteg
állások pontjait. Január 11-én már meg is kezdték a mozsárüteg állásának talaj
előkészítését, a próbalövésekhez a bombabeigazítást, a szükséges anyagok felhal
mozását. A decemberi sikertelen lövetés után Nagyszombatba visszairányított lő
szert és tüzérségi felszerelést ismét a trakowitzi bázisra irányították. 115
Egy váratlan esemény azonban semmissé tette az előkészületeket és Simunich
immár másodszor volt kénytelen megszakítani az ostromot. Január 11-én a Fedriglioni százados vezénylete alatt kiküldött pacifikáló egység Verebélyen előrenyomuló
magyar csapatokba ütközött. A kis csetepatéban foglyul ejtett három Miklós-huszár
vallomása nyomán Simunich előtt minden kétséget kizáróan bebizonyosodott : Görgei
mintegy 15 000 főnyi haderejével Lipótvár felé tart. 116
110 A felelősség Görgeire hárult és ennek tudatában volt Ő is. így mentegetőzik emlékirataiban: „Hogy e kisebb
szerű vár egyszerű ágyúztatás esetén is merőben tarthatatlan, arról, fájdalom, csak Győrött lettem felvilágosítva,
amikor már késő volt annak őrségét és ágyúit kockáztatás nélkül kivonni. Ezt most utólag a vár felmentése által
akartam lehetővé tenni". Görgey Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Bp.,
1911. 141. o.
111 HL 1848—49. 11/51.
112 Statsarchiv Wien. Kabinets Archiv. Geheim Akten Urtheil und Votum Informatum: Fase. VIII. N° 403.
113 HL 1849. 8/296.
114 KA Simunich Corp. 1849. 1/125.
115 HL 1848—49. 7/170.
116 Strack: i. m. 148. o.
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Az ostromelőkészületek megszakadása
A január elején Pesten az Emmerling-fogadóban összeült Haditanács Görgei had
menetét északnyugati irányban, a Simunich hadteste elleni offenzívában, Lipót vár
felszabadításában szabta meg. Ennek fő célja az volt, hogy a Tisza-vonaltól elvonja
az osztrák haderő nagy részét, és ezzel mentesítse a magyar kormányra nehezedő
katonai nyomást. Maga Görgei 1849. január 28-án a hadügyminisztériumhoz inté
zett jelentésében így összegezte a kapott feladatot: „...hadtestemmel Nagyszombat
felé vonulván, Lipótvárt fölmentsem és utána a bányavárosokat biztosítsam."117
Görgei négy hadosztályra osztott erejével január 6-án, illetve 7-én nyomult előre
két oszlopban. A balszárny — Mérki Piller vezetésével — az osztrák vezérek figyel
mének elterelésére a Duna-menti Ipolyság felé nyomult, a jobbszárny — Aulich
Lajos ezredes vezetésével — Rétságon, Szántón keresztül vonult Verebély felé, és
azt követte egy napi járótávolságra a hadközép és a tartalék. 118
Windisch-Grätz Görgei üldözésére Wrbna altábornagyot küldte (10 zászlóalj
gyalogság, 10 század lovasság, 48 ágyú), majd Csorich altábornagy veszi át a vezetést,
szigorú támadási paranccsal.119
Ugyanakkor az osztrák fővezér Simunichot is sietve értesítette a veszélyről és a
támadás lehetőségéről. A sürgönyt a futár elvesztette, azt Simunich csak január
14-én kapta meg.120 Ő azonban már korábban értesült Görgei előrenyomulásáról.
Az őt fenyegető veszélyről Simunich értesült ugyan, de Csorich működéséről nem.
így fel sem merülhetett benne az, amire Windisch-Grätz joggal számított: a magyar
sereg két tűz közé szorítása. Simunich minden tudatos megfontolás nélkül, fejetle
nül kapkodott.
A Verebélyen ejtett foglyoktól megtudta, hogy már az előző napon — január
10-én — nagyszámú magyar sereg vonult Lévára, melyet este újabb csapatok követ
tek. Azt is jelentették neki, hogy „bizonyos Balogh" alatt Nagysallónál egy 14 000
főnyi egység gyülekezik azzal a szándékkal, hogy őt megtámadja.121
A Komárom szemmel tartására a Csallóközbe rendelt Neustädtert szigorúan fel
hívta, hogy egységének támogatására vonuljon Szeredre, ő pedig január 12-én
csapatai nagy részével Nyitrára vonult előre. (17 század gyalogság, 3 szakasz lovas
ság, 18 ágyú). Szereden négy századot összpontosított, Lipótvár őrizetére pedig
mindössze 13 század gyalogságot, 2 szakasz lovasságot és 5 ágyút hagyott hátra.
Január 13-án seregével hiába várta a magyarok támadását, ugyanakkor téves
hír alapján arról értesült, hogy a honvédsereg Komjátin, Ürményen át és Szereden
keresztül akar a hátába kerülni. E vélt magyar hadmozdulat megakadályozására
visszavonult Szeredre.122 Itt vette a hírt, hogy Kempen Pozsonyból két zászlóaljnyi
gyalogságot indított útnak erősítésként.123 Ekkor Simunich Lobkowitz őrnagyot
egy erősebb egységgel ismét Nyitrára rendelte, míg hadereje zömével az erősítést
várta. 124 Még aznap, január 13-án parancsot küldött, hogy Lipótvár ostromával
haladéktalanul hagyjanak fel és olyan értelemben utasította az ott vezénylő pa
rancsnokokat, hogy a csapatok egy része Bucsánba, más része pedig Nagyszombatba
117 BartaIstván: Az 1849. január 2-i Haditanács a Főváros kiürítésére. HK 1955/2. 66—100 o. Görgei Arthur
levelét közli: Görgey István: i. m. 169. o.
118 Gelich: i. m. 281—282. o. Breit: i. m. 208. o.
119 Winterfeldzug.. .135—136. o.
120 A Simunichoz küldött parancs elvesztésének leírása Strobel von Ralvelsberg: Die ungarische Donau-Armee
1848—49. Wien und Leipzig, 1908. 79. o.
121 A jelentésben említett „bizonyos Balogh" valószínűleg Balogh János Trencsén vármegyei kormánybiztos és
honvédőrnagy, aki azonban ekkorra már, a január 3-i budatini csata után, biztosabb helyre távozott. A hírnek
annyi alapja volt, hogy Jeszenák János Nyitra vármegyei kormánybiztos január 4—5-én felkérte a szomszédos
Yármegyék törvényhatóságait, hogy nemzetőreiket egy táborba vonják össze.
122 HL 1849. 9/106.
123 Strack i. m. 54. o.
124 Uo.
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vonuljon, ahol szándéka szerint haderejét egyesíteni akarta. 125 Az éppen akkor Po
zsonyból Nagyszombatba érkező lőszerutánpótlást sietve visszaküldték, a trakowitzi
bázison, valamint a vár körül és a tüzérségi laboratóriumban előkészített és felhal
mozott valamennyi tüzérségi felszerelést még az éjszaka folyamán szekerekre rak
ták és elindították Nagyszombat felé, majd onnan Pozsonyba.126
Windisch-Grätz teljesen értetlenül állt Simunich gyors és stratégiailag megalapo
zatlan visszavonulása előtt. Weiden táborszernagynak írt leveléből egyértelműen
kitűnik: Simunich visszavonulásában látja annak okát, hogy Görgei serege meg
semmisítésének lehetősége kihasználatlanul maradt. 127
A Lipótvár körüli ostromgyűrű érthetetlenül gyors és sietős, teljes feloldása nem
csak hogy ismét megnyújtotta az ostrom idejét, de a védők — és így a nyugat
magyarországi vármegyék — számára is jelentős biztatást és erkölcsi támogatást adott.
Január 13-án a várbeliek minden eddiginél sikeresebb kitörést hajtottak végre.
A már építés alatt álló ütegállásokat szétrombolták, az ott található anyagokat és
tüzérségi felszerelést a várba hurcolták.128 Űjvároskából élelmiszert, élőállatot, az
Erdődy-majorból kávét, cukrot zsákmányoltak.129 Lorenczky főhadnagy és százada
30 ökörrel és 4 fogollyal tért vissza.130
A megszállt északnyugati vármegyék nyugalmáért aggódó Kempen figyelmeztetően
írja Windisch-Grätznek: ,,...az erőd mihamarabbi semlegesítése a csekély ellenséges
helyőrség dacára a környéken uralkodó kishitű hangulatra nagyon előnyösen hatna,
és Simunich nak ily módon lehetővé váló előrenyomulása több megyét egyszerre
megnyugtatna". m
Lipótvár második lövelése és kapitiilálása
Görgei hadtestével, az osztrák alvezérek páni kapkodásának dacára, kényes hely
zetbe került. Előtte Simunich állott, aki joggal számíthatott a már Szered felé vo
nuló Neustädter támogatására (2. zászlóalj), mögötte Csorich, északról pedig Götz
tábornok zárta el az útját, aki január 9-én Privigyét szállta meg az elővéddel, csa
patai zömét pedig Mosóczra vonta össze. Simunich-csal Nagytapolcsányon keresztül
létesített összeköttetést.
Görgeinek le kellett mondania Lipótvár felmentéséről.132 A magyar fővezér azt
állítja emlékirataiban, hogy eredeti tervének végrehajtásáról Bayer József tábor
kari főnökkel és Pusztelnik ezredessel folytatott heves vita után állt el.133 Bayer
érvelése világos és meggyőző. Görgei feladata az ellenség főerejének elhárítása a Ti
szától. Hadseregét meg kell őriznie. Kerülnie kell az ütközetet. Lipótvár mellékcél.
Egy sikeres offenzívával semmilyen stratégiai előnyhöz nem jut, csupán újra meg
újra ütközetekre kényszerül.134
Csorich már január 16-án jelentette Windisch-Grätznek, hogy Görgei feladta
Lipótvár felmentésének tervét. Léváról Selmec felé fordult, ezt az irányt követték
a Verebély felé tartó egységek is. Ily módon számára a Simunich-csal való összeköt-
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132 Görgeit döntésében befolyásolta Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos híradása is, mely szerint Götz
csapatai rövid időn belül megszállhatják a bányavárosokat, ha Görgei nem siet oda mielőbb. Steier Lajos: Beniczky
Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról
és tót mozgalomról. Bp., 1924. 99—100., 254. o.
133 Görgey Arthur: i. m. I. k. 142—144. o.
134 Oabányi János: Görgey hadtestének műveletei 1849 január 6 — február 5-ig. Ludovica Akadémia Közlönye
1902. 949—968. o.

— 378 —

tetés keresése csak hátráltató hadmozdulatot jelentett. 135 Windisch-Grätz utasí
totta Simunichot, hogy Görgei üldözése Csorich feladata, s egyben Lipótvár további
ostromára szólította fel, melynek elfoglalása „nem is annyira hadászati szempontból
fontos, mintsem azért, mert így a további hadműveleteket megbénító helv birtokába
jut." 136
Mivel Simunich még mindig a legképtelenebb tervekkel állt elő a Csorich-csal való
összeköttetés létesítésére, az osztrák fővezér ismételten hangsúlyozta, hogy Simunich
feladata Lipótvár meghódítása, a Vág-vonal biztosítása, és ennek érdekében csapa
tai koncentrálására hívta fel.137 Simunich 11 század gyalogságot, fél század lovassá
got vont össze Lipótvárnál, egy századot Szereden, egy századot Nagyszombatban
hagyott, a többivel pedig Nyitrára vonult a Komáromból várható hadmozdulat el
hárítására, így kívánta Csorich hátát fedezni.138
Bár Lipótvár ostroma folytatódott, Simunich a siker előfeltételét a még szüksé
ges és beígért lőszerutánpótlásban látta, amit a tüzérparancsnokság közlése szerint
három részletben — január 18-án, 22-én és 24-én — indítanak útnak. 139 Ugyanakkor
kéri, hogy a súlyosan megbetegedett, gyomorlázban, agy- és mellhártyagyulladás
ban szenvedő Na varra őrnagy helyét másik tüzérparancsnokkal töltsék be.
Az előkészületek megindultak, de a várható sikert most az időjárás sodorta ve
szélybe. A váratlanul beköszöntő havazás, majd az azt követő kemény fagy Nagysz-ombat és Lipót vár között az utakat teljesen járhatatlanná tette. A hirtelen hó
olvadás a Vág jégpáncélját darabokra törte, ami a nagy nehezen helyreállított galgóci hidat ismét összerombolta. Az egész vidéket elöntötte a víz, így a nyitrai seregrész és az ostromlók között megszakadt az összeköttetés. A mozsarakhoz küldött
tetemes mennyiségű lőszerutánpótlás elakadt.140
Az akadozó ostromkészületek ismételt reménységgel töltötték el a várbelieket.
Mednyánszky és Gruber agitálása nyomán az őrség szilárd egységben január 24-én
egy emberként tett esküt a nemzeti színű lobogóra. Másnap délután 4 órakor kitör
tek, s kisebb csetepaté után húzódtak vissza a várba. 141
Január 24-én Simunich, miután a Bécsből odarendelt lőszer egy része az időjárás
dacára Pozsonyba érkezett, nagyon optimistán ír az eljövendő lövetésről. A 8 mo
zsárhoz rendelkezésre álló 800 bomba, a négy 18 fontos és négy 12 fontos ágyú 100
golyója, a három 12 fontos nehézrakéta 93 lövéshez szükséges muníciója, a két 10
fontos és három 7 fontos tarack nagy mennyiségű gránátja bőven elegendő volt
Lipótvár sikert hozó lö vetéséhez. Mint írja, legkésőbb január 29-ig a lövegeket a Lipót
vár körüli állásokba vontatják. Minden lehetséges fellépő akadály ellenére a tüzelés
legkésőbb 30-án, vagy 31-én elkezdhető ós olyan mennyiségű lőszert halmoztak fel,
hegy a kis várat 2 napon át megszakítás nélkül bombázhatják.142
Simunich jól számolt. A fokozatosan érkező utánpótlás, a két 60 fontos és két 30
fontos mozsár, négy 18 fontos ágyú már 25-én elérte a trakowitzi bázist az új tüzér
parancsnok, Nepreny százados vezetésével. Január 27-én pedig megérkezett Nagy
szombatból a lövegállások kiépítéséhez szükséges felszerelés is. Január 29-ére vala
mennyi lőszert Trakowitzra szállította, az ütegállások pontjainak kiválasztása meg
kezdődött.
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Az 1. számú üteg négy 18 fontos ostromlövegét és két 10 fontos tarackját Beregszeg előtt, a Vág jobb partján, az erődtől mintegy 1400 lépésre, természetes föld
meredély mögött állították fel.
A 2. számú üteg két 60 és két 30 fontos mozsarát Beregszeg előtt, egy mélyedés
ben, a vártól mintegy 1750 lépésre helyezték el.
A 3. számú üteg három 3 fontos rövidcsövű tarackot egyesített Mesztecsko falutól
jobbra, a vártól mintegy 1300 lépésre.
A 4. számú, nagy nehézséggel kiépített ütegállásban négy 30 fontos messzehordó
mozsár volt, Mesztecsko romos házai mögött, a vártól mintegy 1600 lépésre.
Ettől balra helyezkedett el az 5. számú üteg négy 12 fontos ágyúval, a vártól 1300
lépésre.
•
A 6. számú üteg foglalta magába a fél 12 fontos nehézrakéta egységet, amely a
vártól 1000 lépésre, a leégett mesztecskói templom mögött horgonyzott. Szükség
esetén a várhoz közelebb nyomulhatott. 143
A tüzérségi stratégia a vár kétoldali, nagyerejű bombázásán alapult. Az időjárás
miatt a nagyobb súlyú harci eszközök szállítására teljesen alkalmatlanná vált a vörös
vári út, más lehetőség viszont nem kínálkozott, hiszen a galgóci hidat még nem
állították helyre.
Az előkészületek folytak, amelyeket a magyarok hirtelen akciója megzavart ugyan,
de késleltetni nem tudott. Január 30-án a várbeliek mintegy 1000 fővel és négy tá
bori ágyúval kitörtek Vörösvár irányába. Az erős várbeli tüzeléssel támogatott
seregrész, sikeresen nyomult előre, azonban a falu előtt fedezetül felállított 16 fontos
tábori löveg és 7 fontos tarack — miután a honvédeket 800 lépésre engedte közel *—
élénk tüzelésbe kezdett. Egy magyar ágyú rögtön szétroncsolódott, négy honvéd
meghalt, sokan sebesülten a földön maradtak. A védők visszavonultak.144
>: > •;
Január 31-én a lőszer gondos osztályozása után a beregszegi és vörösvári pótrak
tárakat feltöltötték. Simunich minden eddigi reménységét meghaladó készlet ; hal
mozódott fel. Nepreny százados kimutatása joggal tette az ostromló sereg parancs
nokságát nem csupán optimistává, de meglehetősen magabiztossá is :
Két 60 fontos mozsár
Hat 30 fontos mozsár
Négy 18 fontos ágyú
Négy 12 fontos ágyú
Két 10 fontos tarack
Három 7 fontos tarack

700 bomba
2052 bomba
800 golyó
400 golyó
446 gránát
1260 gránát

,••
i•» • «
•

Összesen: 2752 bomba, 1200 golyó, 1666 gránát állt az ostromlók rendelkezésére.*4-5
Február l-jén este a mellvédeket gyapjúzsákokkal feltöltötték, a lövegeket állá
saikba vontatták. Másnap reggel a nagyon heves tüzelés a várbeliek megadásra
történő felszólítása nélkül kezdődött. Egy óra leforgása alatt 117 golyó, 66 gránát,
52 bomba, és 42 rakétalövés zúdult Lipótvárra, összesen 277 lövés.146 Ekkor 60 perc
alatt nagyobb mennyiségű lőszert tüzeltek el, mint december 30-án 6 óra alatt.
A minőségi különbség is szembetűnő, a 277 lövés több mint a felét a nehéztüzérség
adta. Az is nagy mértékben növelte a bombák hatékonyságát, hogy két oldalról,
koncentrált tüzérségi csapást mértek a várra.
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A decemberi lövetésnél oly sikeresen működő magyar tüzérség bénultan szemlélte
az eseményeket. A várbeliek lőszere fogytán volt. Csupán egy-egy Mesztecsko felé
irányzott lövés dördült el, minden eredmény nélkül.147
Az osztrák tüzérségi tűz nem csupán erőteljes volt, de jól irányzott és pontos is.
Már az első golyó a parancsnoki épületbe csapódott be és a hálószoba melletti helyi
séget is teljesen összezúzta. Különösen sok találat érte a raktárakat, a kórházat és
a kaszárnyákat. 148 Ambrosy százados nem ok nélkül büszkélkedett ütegének hatá
sosságával, de a többi egység sem maradt el mögötte. A bombák, golyók és gránátok,
több mint 3/4 része a belső védműveken, illetve azok mögött robbant.149
Az erős és hatásos bombázás még az olasz század tisztjeinek makacsságát is meg
törte. A várbeliek összehívott haditanácsán a hajthatatlan Mednyanszky őrnagy és
Gruber százados kivételével a tisztikar egyhangúlag a kapituláció mellett szavazott.
A vár két pontjára kitűzték a fehér zászlót. Ordódy várparancsnok a kölcsönös tár
gyalások záróeseményeként megadási szándékát egymondatos, tömör írásbeli nyi
latkozatban fogalmazta meg: „A várőrség megadja és őfelsége kegyelmébe ajánlja
magát".
A részletkérdésekről folyó tárgyalások is hamar eredményre vezettek. A győztes
diktált, a legyőzött tudomásul vette a feltételeket. A megadási feltételeket hét pont
ban foglalták össze :
„1. Az őrség magát Őfelsége kegyelmébe ajánlja.
2. Minden fegyvert a várban a fősereg előtt le kell tenni. A helyőrség — a tisztek és
a legénység — délután két órakor a neustadti kapun kivonul és az úton a bástya
lábánál felsorakozik.
3. A tiszteket és a legénységet — további felsőbb utasításig — mint hadifoglyokat
vezetik Pozsonyon keresztül.
4. Minden személyi tulajdont — ha ilyen létezik — a fegyverek kivételével — az
érintettek megtarthatnak és magukkal vihetnek.
5. Minden kincstári és bármilyen köztulajdont — amibe a hadipénztár is beletarto
zik — a bizottságok átadják és átveszik.
6. Az átadó bizottság az eddigi várparancsnokból, egy hadmérnök tisztből, egy
tüzérből, egy ellátmányi hivatalnokból áll.
7. A bizottság vezetésével Wurmb őrnagy van megbízva".150
A déli órákban 41 tiszt, 1272 főnyi legénység gúlába rakta fegyverét a várudva
ron. Két órakor a neustadti kapu előtt felsorakozott a teljes várőrség.
A tiszteket külön csoportba állították. A Szluini határőrezred egyik zászlóaljának
fedezete alatt a 1272 főnyi legénységet elindították Nagyszombaton át Pozsony felé.
A várban mindössze a kórházban fekvő 30 beteg honvéd maradt. Délután fél négy
kor az osztrák csapatok megszállták a várat.
Összegezés

Lipótvár, ez a korszerűtlen kis erőd 36 napi ostrom után kapitulált. A katonai,
harcászati tényezők mellett a várőrség ellenállása jelentősen késleltette a vár meg
hódolását. A védelem irányításának kulcsfigurája azonban paradox módon nem a
várparancsnok volt.
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Ordódy a császári hadsereg típustisztjét személyesítette meg. Lelkiismeretes,
pontos, szabályos, minden katonai ismeret kiváló ismerője és formális végrehajtója,
de nem több.
A védelem lelke elsősorban a megingathatatlan Mednyánszky. Az egész parancs
noki karból ő az, aki legvilágosabban látja, hogy az erőd mennyire gyenge, meny
nyire képtelen hosszas védekezésre. Mégis meg van győződve arról, amit Ordódy
teljesen figyelmen kívül hagy: az állhatatos, csaknem ésszerűtlennek tűnő kitartás,
ha időlegesen is, legyőzi a legreménytelenebb helyzeteket.
Mednyánszky eszmei és harcostársaival együtt, Gruberrel és Schuberttel is min
dig elöl volt. Ott volt az összes kitörésnél, de ott volt a legénység között is — az el
keseredett és lehangoló pillanatokban. Nem kis eredményt ért el. A január elején
még kapitulációt latolgató tisztikar és őrség január 21-én már egyemberként dörgi
az esküt a nemzeti színű zászlóra. Tagadhatatlan, hogy különösen Mednyánszky,
"Gruber, Schubert és az olasz tisztek szilárd kiállása és a legénységre gyakorolt ha
tása késleltette Lipótvár feladását. Ennek teljes tudatában volt Simunich és az
osztrák főparancsnok.
Stenglin, a várba küldött parlamenter — minden idők gyakorlatának megfele
lően — nem csupán követ volt, hanem kém is. Feladata volt a várőrség hangulatá
nak kipuhatolása, az egyes irányítók és a legénység állásfoglalásának megismerése.
Stenglin eredményesen működött. Nemcsak a megrettent várparancsnok juttatta
el rajta keresztül Simunich-hoz magát tisztázó nyilatkozatait, a vár helyzetének
rövid jellemzését, de értesüléseket szerzett a számlavezetőtől és Schichs ellátási
vezetőtől is. 1 5 1
így azután természetszerűleg nem egyforma elbírálás alá esett a várparancsnok
ság és az őrsége. Simunich a vár átadásakor — Stenglin jelentései alapján — össze
állította azoknak a tiszteknek a névjegyzékét, akiket különösen „vétkesnek" talált
Ä kemény és állhatatos ellenállásban. A Windisch-Grätzhez felküldött jegyzék tíz
tisztről szól, akik között a várparancsnok, Ordódy nem szerepel. Nemcsak a neve
nem kerül fel a listára, de Simunich egyenesen dicsérőleg említi „lojális magatar
tását" a vár átadására irányuló nem hatástalan és „áldásos" tevékenységét.152
Ezeket a tiszteket — Ordódyval együtt — hadbíróság elé állították, míg a többit
a legénységgel egyenesen Bécsbe kísérték. A Simunich által tizennégy főre emelt
tiszti csoportból azonban többeket felmentettek a kemény elbírálás és büntetés alól.
Windisch-Grätz február 5-i iratában hangsúlyozza, hogy csak azokat vonják felelős
ségre szigorúan, a haditörvényeknek megfelelően, akik ténylegesen késleltették a vár
átadását.
Windisch-Grätz május 17-i irata ismételten aláhúzza a tisztek megkülönböztetett
elbírálását. így csupán négyre csökkent a valóban vádlottak száma. Most már azon
ban — a fővezér utasítása értelmében — nem hadi-, hanem politikai foglyokként
kezelték a négy volt császári tisztet : Ordódyt, Mednyánszkyt, Grubert és Schuber
tet. 153
A több hétig elnyúló hadbírósági tárgyaláson Gruber és Mednyánszky múltjuk
hoz hűen viselkedtek. Nem mentegetőztek, nem szépítettek, hitet tettek — immáron
csak szavakkal — meggyőződésük és eszméik mellett. A szemtanúk terjedelmes val
lomásai — amelyek között a várőrség tisztjeinek, s különösképpen Ordódynak a
nyilatkozata nem volt kevésbé elítélő s vádoló, mint Stengliné — a hadbíróság sze
mében teljesen indokolttá és jogossá tette a nemcsak súlyos, de megalázó ítélet
m eghozatalát.154
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A „Kossuth-hű" Mednyánszkyt és Grubert kötél általi halálra ítélték. Schubertet
8 évi fogsággal sújtották, tekintettel arra, hogy január 20-tól a vár átadása mellett
kardoskodott. A várparancsnok Ordódyval szemben a bécsi udvar nem volt hálát
lan. A kiszabott büntetés feltűnően enyhe. Mindössze 3 évi várfogság. Július végén
pedig a rangjától való megfosztását is feloldották.153
Az április 24-én hozott ítéletet nem hajtották végre. Az új fővezér, Haynau azon
ban nem késlekedett. 1849 júniusában, Pozsonyba vonulása után, legelső intéz
kedései között az ítélet végrehajtása szerepel. A kivégzés június 5-én, éjszaka tör
tént meg, amely egy csapásra hírhedtté tette Haynaut. 156 Döbbenet és felháborodás
hullámzott végig az országon.
,,Az ellenségnek ilyen baromi kegyetlensége felett — írja Klapka Győrből június
3Ö-én Görgeinek — a hadsereg felháborodott és egyhangúlag bűnhődést követelnek.
A további szánalom a világ szemében bennünket csak gyávának bélyegezhet. Med
nyánszky halálában a magyar hadsereg megszégyeníttetett — meg kell bosszulni".
Hasonló indulattal javasolja Kossuth: „...idején látom, miszerint elleneink irá
nyában az eddig elkövetett nagylelkűségünkkel felhagyva, az osztrák zsarnokság
ezen embertelen eljárása ellen visszatorlást használjunk".157
Bár Görgei lévai napiparancsában esküdözött: egy magyar mártír haláláért két
osztrák tiszt feje hull porba, fenyegetését nem váltotta be. Már a bosszú sem változ
tatott a tényeken. Joggal feltehetjük azonban a kérdést : értelmes volt-e Mednyánszky
és Gruber fanatikus kitartása, tragikus mártírhalála ? Mi volt, és volt-e egyáltalán
valami szerepe Lipót várnak 1848—49-es szabadságharc katonai történetében?
Simunich és Windisch-Grätz — a fentiekben is közölt — Lipótvár bevételét sür
gető megjegyzései mind hangsúlyozzák: bár a várnak katonai jelentősége nincsen,
de erejéhez képest jelentős hadtestet köt magához, és így akadályozza az osztrák
hadműveletek előnyös alakulását. Kétségtelen, Simunich több mint ötezer főnyi
seregét, e „mozgó hadtest" céllal létrehozott erőt alapvető funkciójában bénította meg.
Simunich nem teljesítette eredeti feladatát: Götz-cel együttműködve a stra
tégiailag fontos bányavidék megszállását és erőteljes kézben tartását. Ha ez meg
valósul, Görgei nagyon kényes helyzetbe került volna. Legalább olyan erős egység
állta volna el az útját, mint amely üldözte.
Lipótvár ellenállása nem csak az osztrák erők szétforgácsolásához járult hozzá,
nem pusztán Görgei helyzetét könnyítette meg, de befolyást gyakorolt Komárom
sorsára is. Az oly fontosnak tartott, modern, kiterjedt sáncrendszerrel rendelkező
erődöt az osztrákok előnyomulásukkor nem hogy ostrom alá nem vehették, de még
ostromzár alá sem foghatták ilyen csekély erőkkel. Csupán „megfigyelő hadtesttel"
próbálták a tízezer főnyi várőrség aktivitását fékezni — nem sok sikerrel. A Bécsből
érkezett erősítést és utánpótlást is Lipótvár emésztette fel. Komárom ostroma való
jában Lipótvár eleste után kezdődött, több mint két és fél hónappal az osztrák tá
madás megindulása után.
Lipótvár ellenállásának jelentőségét és a hadműveletekben betöltött szerepét jól
érzékelteti a Mednyánszky ellen emelt vád: „A vád szerint a kormánybiztos a maga
állhatatos ellenállásával négy héttel kitolta Lipótvárnak már-már elhatározott fel
adását. Ezzel megkönnyítette a magyar hadsereg felső-magyarországi visszavonu
lását, s megakadályozta azt is, hogy a vár ostromával elfoglalt császáriak a Komá
romot ostromló csapatok segítségére siessenek.158

• 155 Staatsarchiv Wien, Kabinets Archiv. Geheim Akten. Urtheilund Votum Informatum. Fase. VIII. N°. 403.
156 Vámbéri/ Ármin: Küzdelmeim. Bp., 1905. 62. o.
157 Idézi: Steier Lajos: Haynau és Paskievics. I. k. 23. o.
158 Idézi: Dr. Óváry Avary Károly: Báró Mednyánszky Cézár emlékezései és vallomásai az emigrációból. Buda*
peet, 1930. 36. o.
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BENCZE LÁSZLÓ

Wolfram Wette
GUSTAV NOSKE
Eine politische biographie
(Drösle Verlag, Düsseldorf, 1987. 876 o.)

Éveket igénylő, aprólékos gyűjtőmunka és összegzés után Wolfram Wettének még várnia
kellett 1984-ben lezárt, terjedelmes kézirata megjelenésére. A freiburgi Hadtörténelmi K u t a t ó 
intézetben lezajlott munkahelyi megbeszélésről a szerző finoman csak így emlékezik meg;
„Noske még ma is v i t á k a t vált k i . " A kitűnően megírt könyvet és az intézetvezetői előszót
összehasonlítva semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy Wette a kézirathoz fűzött megjegyzé
sek közül nem mindent v e t t figyelembe, s különösen ragaszkodott Gustav Noske hadügyminiszteri tevékenységét érintő megállapításaihoz. Az eredmény azt igazolja, hogy Wette esetében is
az alkotói objektivitás győzött. Dr. Günther R o t h ezredes előszava utal a szerző következetes
ségére, de arra is, hogy mint az intézet vezetője, a nézetkülönbségek ellenére t á m o g a t t a a könyv
megjelenését: „...Befejező értékelésében a szerző sajnálatos módon (sic!) azt állapítja meg, hogy
az akkoriban kormányzó többségi szociáldemokratákból hiányzott az az erő és a bátorság,
hogy a belső átalakítás offenzív és mélyreható politikájával tartósan kihúzzák a talajt a konr
zervatív vezető elit alól. Ebben a mulasztásban látja a társfelelősséget a weimari köztársaság
mintegy előre programozott bukásáért és a világhatalom újbóli megszerzésére törő újabb német
kísérlet előkészítéséért. Az olvasó és a t u d o m á n y arra k a p o t t felszólítást, hogy a szerző e provo
káló állításával elmélyülten foglalkozzék."
W e t t e objektivitása óriási forrásbázison nyugszik. A koblenzi, a freiburgi, a bad-godesbergi,
a karlsruhei, a müncheni, a karl-marx-stadti, a hannoveri és nyugat-berlini levéltárak iratainak
tömegén kívül áttekintette a parlamenti ülések és pártkongresszusok jegyzőkönyveit, Noske
fellelhető és azonosítható cikkeit és tanulmányait, továbbá több, mint 200, a témával foglalkozó
könyvet és kiadványt. Noske életrajzának megírása közben három lényeges eseménysort köve
t e t t szinte lépésről-lépésre: a német militarizmus, a reformista szociáldemokrácia és a német
munkásmozgalom baloldali szervezeteinek belpolitikai tevékenységét, és azt, hogy milyen módszereket használtak a hatalomért folytatott harcban, elsősorban a német hadsereg 1918 novem
beri összeomlása u t á n . Noske kulcspozíciót t ö l t ö t t be a legneuralgikusabb időszakban, 1918
vége és 1920 márciusa között, s döntéseivel határozott befolyást gyakorolt az első világháború
utáni német történelem alakulására. Döntései jellemzésére elegendő idézni I I . Vilmos véleményét
a szociáldemokratákról, így Noskéról is. Az első világháború előtt még így dörgött : „Ez az embterr
horda nem érdemli meg, hogy németnek nevezzék!" A gárda újoncainak potsdami eskütételén
pedig: „Esküt tettetek Nekem! Ez azt jelenti, gárdám fiai, hogy most már az É n katonáim
vagytok... Nektek csak egyetlen ellenségetek lehet, az É n ellenségem. A mostani szocialista
üzelmeket figyelembe véve előadódhat, hogy azt parancsolom nektek, lőjétek le... saját rokonai
tokat, bátyátokat, sőt szüleiteket... akkor is zokszó nélkül kell követnetek parancsaimat!"
W e t t e leírja, hogy 1922-ben azonban már úgy nyilatkozott, a császárság restaurációjakor a
Noskéhoz hasonló embereket kell a vezetésbe állítani, pedig éppen ő volt az, aki a Reichstag
utolsó, 1918 októberi ülésén a leghatározottabban sürgette I I . Vilmos lemondását.
W e t t e részletesen tárgyalja a későbbi „Bluthund", a „Véreb" családi környezetét, ifjúkorát,
autodidakta módon folytatott tanulmányait és kezdeti újságírói működését. Bemutatja, hogy
— 384 —

Noske, szorgalma, tehetsége és karrierizmusa jutalmául, nemcsak parlamenti mandátumhoz
jutott, hanem nevet is szerzett magának a szociáldemokraták előtt korábban alig ismert katona
politikai kérdések szakszerű megközelítéseivel. Az 1907-es ún. „hottentotta-választásokat"
követő, felfokozott soviniszta légkörben pedig Noske volt az első, aki pártja nevében hitet t e t t
a német nacionalizmus, a német imperializmus és a hadsereg támogatása mellett. Míg K a r i
Liebknechtet börtönbe zárták kritikus hangvételű „Militarizmus és antimilitarizmus" című
brosúrájáért, addig az ifjú képviselő szűzbeszéde sikert a r a t o t t a jobboldal körében. W e t t e :
„Noske számára lényegében véve vitán felül állt, hogy Németországnak fegyveres erővel kell
rendelkeznie, ugyanakkor a költségvetés elutasításával tiltakozott az ellen, hogy a hadsereget a
szociáldemokrácia ellen bevessék, amivel I I . Vilmos a potsdami újoncok előtti hírhedt beszédé
ben fenyegetőzött. Ez azt jelenti: Noske teljes egészében akceptálta a haderő védelmi funk
cióját, méghozzá nem a szociáldemokraták elképzelte jövőbeli államban, hanem már a jelen
ben, a császári Németországban. E z t a konzekvens álláspontot, amely Noske reformizmusát
jelezte, félreérthetetlen módon képviselte : .»Igazából mi a jelennel, a jelenlegi állammal számo
lunk. És a jelen állama ... mindenekelőtt felfegyverzett népet jelent ... Kívánjuk, hogy Német
ország hamarosan felfegyverzett legyen, kívánjuk, hogy az egész német népet érdekeljék mind
azon katonai intézmények, amelyek hazánk védelméhez szükségeseké". W e t t e ugyanitt kiemeli
még Noske beszédének két részletét, hogy érzékeltesse későbbi állásfoglalásainak, sőt döntései
nek eredetét. Elsősorban a militarizmus igen leegyszerűsített, igen formális, noskei meghatáro
zását érdemes szemügyre venni: „A militarizmus elutasítása még messze nem elutasítása a fel
fegyverzet tségnek... Amit mi a militarizmusban le akarunk küzdeni, az a szükségtelen drill,
a katonák nyúzása, a tisztikar kasztszerű elzárkózása és a hadseregnek, mint hatalomnak, mint
a tulajdonos osztályok túlerejének használata a tulaj donnélküliekkel szemben."
Egyetlen szót sem ejtett ki a német ipari- és katonai vezetés hegemonisztikus igényeiről, ame
lyek nemcsak az európai szárazföldet, hanem a világtengereket, a legtávolabbi országokat is
érintették, s amelyek hallatára a többi rabló nagyhatalom eszeveszett fegyverkezésbe kezdett,
hogy megakadályozza az új hódító zsákmányszerző törekvéseinek sikerét. Ehelyett nacionaliz
mussal lepte meg Noske a hallgatóságot, s ez a hang más volt, mint a szociáldemokraták hatá
rozatai a népek békéjéről, a nacionalizmus elítéléséről, a proletariátus nemzetközi összefogásá
ról. „A hadügyekkel kapcsolatos álláspontunk adott a nemzeti elvről kialakult felfogásunkban.
Követeljük minden nemzet függetlenségét. Ez azonban azt jelenti, hogy súlyt helyezünk rá,
hogy a német nép függetlensége is biztosítva legyen. Magától értetődően az a véleményünk,
hogy átkozott kötelességünk és kötelezettségünk arról gondoskodni, hogy semmilyen más nép
ne szoríthassa falhoz a német népet!" Liebknecht figyelmeztetése a felkorbácsolt soviniszta lég
körben nem talált meghallgatásra a párt vezetésében. Bebel és társai megtagadták korábbi ellen
zéki politikájukat, és védelmükbe vették Noskét a felháborodott szociáldemokrata sajtóval
szemben. W e t t e idézi Bebelt: „Noske teljesen elvhű", s utána megjegyzi, hogy „...ettől a német
nemzeti érdekálláspont hangsúlyozásától, amely a szociáldemokráciában is a fennálló állam egyre
erősebb elismerését jelentette, egyenes út vezetett az 1914-es hadi költségvetés elfogadásához és
az 1914—1918 közötti háborús politikához." A szerző megállapítása helyes. Hozzá kell fűzni,
hogy a szociáldemokrata pártvezetés éppen a nacionalizmus segítségével akarta növelni tömeg
bázisát, „ami több, mint bűn, hiba" volt. A demokráciát lábbal tipró, elsősorban a kelet-elbai
junkerek számára kedvező, háromosztályos választójog mellett a parlamenti mandátumokat
fetisizáló német szociáldemokrácia 1907 után feladta a I I . Internacionálénak a háború elhárítá
sáról, vagy a háborús válságnak forradalomra való kihasználásáról szóló határozatait. Hiába
sikerült 1912-ben a korábbi 43 képviselő helyett 110-et küldeni a parlamentbe, s hiába vált a
párt az országgyűlés legerősebb frakciójává, a pártvezetés a nacionalizmustól, a sovinizmustól
elvakított választó tömegek foglyává vált. A háború kirobbantásáért, s így a katasztrófáért is
felelősség terheli a szociáldemokrata honatyákat, mivel nem álltak a háborúellenes mozgalom
élére, s ezt W e t t e erősebben hangsúlyozhatta volna. Náluk messze előrelátóbb volt az agg
Bismarck. Röviddel 1898-ban bekövetkezett halála előtt megjósolta, hogy Németországot húsz
év múlva újra olyan katasztrófa fogja sújtani, mint I I . Frigyes halála u t á n húsz évvel egyszer
már sújtotta. J e n a és Auerstadt meg fog ismétlődni — mondta —• s ez egyedül az ostoba poli
tikusoknak köszönhető. A kül- és belpolitikában hibát hibára halmozó I I . Vilmosra és dúsgazdag
homoszexuális környezetére gondolt, amelyből később híressé-hírhedetté vált a Saar-vidéki
nagyiparos Karl von Stumm-Halberg, továbbá XV. Hans Heinrich Pless, I I . Maximilian Egon
zu Fürstenberg és Philipp zu Eulenburg-Hertefeld hercegek, vagy Kuno von Moltke tábornok
és néhány más, elvakultan hataloméhes személyiség. Ők azok, akik hallatlan politikai és gazda
sági befolyásukkal kergették Németországot az összeomlás felé. Ezzel a I I . Vilmossal és ezzel
a mohó környezettel k ö t ö t t végső soron politikai fegyverszünetet a Bebel halála u t á n párt
elnökké választott Friedrich Ebért befolyására a párt parlamenti frakciójának nagyobb része.
A szarajevói merénylet idejére az éles hangú viták mögött olyannyira megerősödött az együtt
működés, hogy a hadi hitelek megszavazása előtt I I . Vilmos a letartóztatások helyett célul
tűzhette ki a szociáldemokrata képviselők megnyerését. 1914. augusztus 4-én mindenki elfogadta
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a háborús költségvetést, még a Liebknecht vezette 14 fős baloldali csoport is. A pártfegyelmin
kötelezte erre.
Wette a Noske életrajzhoz ragaszkodva elsősorban főszereplőjével mondatja ki a jobboldali
pártvezetés véleményét, holott Ebért, Philip Scheidemann, Eduard David, Albert Südekum é4
a többiek csaknem hasonló módon nyilatkoztak: az orosz „fenyegetés" hamis érve mögé bújva
támogatták a háborút. Már nem védelemről, már harcról volt szó. Noske írja: „így hát a háború
országunkban van. Valamennyiünket egyetlen kérdés foglalkoztat most: akarunk-e győzni?
É s válaszunk így hangzik: Igen!... ebben a pillanatban valamennyien érezzük a kötelességün
ket, hogy mindenek előtt az orosz kancsuka-uralom ellen kell harcolni. Németország asszonyai
és gyermekei nem lehetnek az orosz bestialitás áldozatai, a német föld nem lehet a kozákok
zsákmánya... Ezért védelmezünk ebben a pillanatban mindent, amit a német kultúra és német
szabadság (sic!) adott egy kíméletlen és barbár ellenséggel szemben." Wette ügyesen leplezi le
a szólamokat, mert rövidesen a Baralong angol segédcirkáló és egy német tengeralattjáró közti
összecsapás ürügyén — a Baralong kapitánya rálövetett a vízben úszkáló német hajótöröttek
re — ismét Noskét idézi, aki ezúttal az angol barbárságról, bestialitásról szónokolva a r a t o t t óriási
sikert a parlament mindkét oldalán. A szólamok a szociáldemokrata pártvezetés elkötelezettségét
voltak hivatva bizonyítani a militarista körök felé, egyben a párt által befolyásolt munkás t ö 
megek háború ellenes mozgalmainak leszerelését is szolgálták. Noske: „Hadseregünk és flottánk
katonái nagyrészt a mi körünkből származnak, a mi politikai és szakszervezeti iskoláinkon neve
lődtek, és tudjuk, hogy hűséges kötelességtudattal vívják harcukat egzisztenciájukért és gyer
mekeik jövőjéért..." Utolsó két mondata azonban m á r messze túlhaladta a kettős cél szolgá
latát, s W e t t e helyesen t e t t e , hogj r idézte. Noske még a militarista köröket is meglepte, amikor
— természetesen a jobboldal viharos tapsától kísérve — közvetve a tengeralattjárók korlátlan
bevetését követelte: „...Tengeralattjáróink legénységétől, amelyet csodálunk, tilos elvárnunk,
hogy tétlenül tűrje a gyáva gyilkossági kísérleteket. Bízom flottánkban és flottánk vezetésében,
hogy felismerik az alkalmakat olyan érzékeny csapások mérésére, amilyeneket nekünk kívánnunk
kell..."
A szerző kíméletlen ridegséggel követi főszereplőjének 1914—1918 közötti újságírói és képvi
selői működését. A napi gyakorlat jellemzői közül kiemeli, hogy Noske ellenezte pártiának a
háború idején falvetett valamennyi reformkövetelését, még erősebben alkalmazkodott a fenn
álló társadalmi viszonyokhoz, sürgette az újabb és újabb hadihitelek megszavazását — meg*
szállottan hirdette, hogy Németország védelmi hadműveleteket folytat —, s élharcosa volt
a háborúellenes baloldallal való leszámolásnak. A szerző érzékletesen mutatja be Noske meg
könnyebbülését, amikor 1917-ben a párt balszárnya megalakította a Független Szociáldemok
r a t a Pártot. E t t ő l kezdve az E b é r t vezette Többségi Szociáldemokrata P á r t belső vitáktói
mentesen t a r t h a t o t t ki I I . Vilmos és a militarista körök politikája mellett, a háború utáni idő^
szakra pedig célul tűzhette ki a forradalmi változások elvetését, illetve a társadalmi viszonyok
kontinuitásához való ragaszkodást.
Noskénak a hatalomhoz a kiéli matrózlázadás nyitott u t a t . 1918 október végén a német fő
parancsnokság be akarta vetni a flottát, hogy egy utolsó győzelmet kicsikarva kedvezőbb fel
tételekkel köthessen békét. Ekkor a hadsereg legforradalmibb erői Kiéiben összpontosultak.
A katonák a helyi munkásokkal közösen tömegtüntetést szerveztek, kiszabadították a bebör
tönzött tengerészeket, november 4-ére minden hadihajóról elkergették a tiszteket, a városban
pedig kikiáltották a munkás- és katonatanácsok hatalmát. Másnap Hamburgban, Lübeckben és
Brémában, 6-án Lipcsében, Hannoverben és Stuttgartban, 7-én Münchenben és Braunschweigben győzött a forradalom. Berlinben 9-én általános sztrájkkal kezdődött a mozgalom, majd
a tüntető tömeghez a katonaság is csatlakozott és megszállták a pályaudvarokat, a rendőr
főkapitányságot, a Reichstag épületét, a városházát. Délután Karl Liebknecht kikiáltotta
a szocialista köztársaságot, Scheidemann pedig a szabad német köztársaságot követelte. Proletár- >
vagy polgári diktatúra lesz-e, ez volt a novemberi napok kérdése. A választ a következő hetek
nek, hónapoknak kellett megadniuk.
W e t t e pontosan követi az eseményeket, leírja a forradalom kirobbanását meghatározó tömeg
hangulatot; a militarizmust, a háborút megtestesítő, császárhű tisztikar elleni gyűlöletet, s a
következményt is, a hadseregen belüli új hatalmi szervek, a katonatanácsok létrejöttét. Bővebberi
is kitérhetett volna azonban a forradalom egyéb okaira : a háborús veszteségekre, a korábban is
nyomorgó munkáscsaládok hihetetlen nélkülözéseire, például a napi 160 g, fűrészport és répát
tartalmazó „vegyes" kenyérre, 25 g értéktelen tápértékű kolbászra, 10 g lekvárra, 7 g margarin
ra, amivel szemben kirívóan h a t o t t a háborús gazdagok irritáló jóléte. Kitérhetett volna I I . Vil
mos portréjának megrajzolására is, például arra, hogy a hivatalos lemondás helyett egyszerűen
megszökött, és november 10-re virradóra egy holland őrszobán v á r t a meg bebocsáttatását és a
rangjához illőnek t a r t o t t ellátás biztosítását. Méltóság nélkül lépett ki a történelemből, s ké
sőbb is jobban érdekelte nyugdíja nagysága, mint Németország sorsa. Wette figyelmét ugyan
akkor helyesen köti le az ország jövőjét eldöntő útválasztás egyik legfontosabb kérdése: legi-r
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timálja-e az ú j , a többségi szociáldemokraták által vezetett kormány a császári hűséghez r a 
gaszkodó, s a forradalmi katonatömegektől elutasított tisztikar parancsnoki szerepét a Köztár
saság első napjaiban ?
Átmenetileg E b é r t lép elő főszereplővé, aki a I I . Vilmos szökése előtti napon hallgatólagosan
elfogadta Hindenburgnak a nyugati hadsereghez kiadott parancsát az elöljárói hatalom fenn
tartásáról, s megbízta az O H L , a Hadsereg Legfelsőbb Parancsnoksága irányítóit a k a t o n á k
hazaszállításának megszervezésével. W e t t e azonban vitatja, hogy a közvetítő Wilhelm Groener
altábornagy és E b é r t között „ p a k t u m " j ö t t volna létre. Szerinte ez legenda, hiszen a paktumot
nem „két egyenrangú és mindegyik oldalon szuverén hatalmi centrum" kötötte meg. Az OHL-t
egy megvert hadsereg és az esküjét megtagadó katonatömegek vezetőjének tartja, míg a kor
m á n y t , az új birodalmi hatalmat egy statikusan felfogott irányító képességgel ruházza fel, a m i
ekkor, a forradalmi fellendülés idején még nem létezett. Abban azonban igaza van, hogy Groener
a megegyezéssel két célt k ö v e t e t t : „... egy katonai-pragmatikust és egy hatalompolitikait.
A pragmatikus abban állt, hogy Groenernek el kellett ismernie az új helyzetet és együtt kellett
működnie az új birodalmi vezetéssel, de el a k a r t a fogadtatni, hogy csak az O H L képes a front
serege szervezett hazaszállításának nehéz technikai problémáját megoldani, s megakadályozni
a katonatömegek tervszerűtlen visszaáramlását a birodalomba. A hatalompolitikai elgondolás
hosszabb t á v r a szólt: az OHL-t és vele a tisztikart a visszaszállítási megbízással nélkülözhetet
lenné tenni, hogy a d o t t időben újra elnyerhesse hatalmi pozícióit, s a német katona- és belpoliti
kára ismét befolyást gyakorolhasson." Wette néhány oldallal később arról tudósít, hogy a kor
m á n y helyébe lépő Népmegbízottak Tanácsában miképpen akadályozták meg Ebért vezetésével
a többségi szociáldemokraták a militarista tisztikarral szembeállítható „Néphadsereg" felállí
tását a baloldali tanácstagok kiszorítása segítségével. „A Népmegbízottak Tanácsának ez a
politikája — írja — a monarchista tisztikar hatalmának restaurációjával fenyegetett, ahelyett,
hogy megtörte volna." A Groenerrel k ö t ö t t megállapodás is egy konzekvens politika része volt
tehát. E gyakorlatot reprezentálta Noske Kiéiben, ahol a matrózok követelései mellé állva meg
szerezte magának a tanácselnöki pozíciót, majd E b é r t jóvoltából a kormányzói megbízatást.
A szerző bizonyítja be, hogy a Többségi Szociáldemokrata P á r t vezetése a forradalom kezdetétől
a forradalom elhárítását tekintette fő feladatának, s nem — a társadalmi viszonyok átalakításáért
küzdők élén — a reakció legfőbb bázisa, a militarista körök elleni kérlelhetetlen harcot. E z a poli
tikai irányvonal egyenes folytatása volt a hottentotta-választások „utáni pálfordulásnak, a
szavakban" hirdetett osztályharc mögötti „Burgfrieden"-nek. A könyv igazából a kiéli esemé
nyektől válik sodróvá, hiszen Noskét kivételes energiája és az ellenforradalomhoz fűződő vonzal
m a ettől kezdve különbözteti meg a szociális kérdéseket még mindig hangsúlyozottabban emle
gető vezető társaitól. Noske egyértelműen polgári „ r e n d e t " akart, méghozzá professzionalista
katonákkal megteremtett rendet, saját osztálya tagjainak céljaival szemben. Hozzáértése, ka
tonai összeköttetései m i a t t rövidesen nélkülözhetetlenné vált az ugyancsak „rendet", polgári
diktatúrát akaró Ebért, Scheidemann és más jobboldali funkcionáriusok számára. Kiéiben
azonban Noske még politikai eszközökkel fékezte meg a forradalmi lendületet, s ez bizalmat
keltett személyével és törekvéseivel szemben. Első lépésként megfosztotta a munkás- és k a t o n a
tanácsot a radikális változásokat követelő tömegbázistól. A Vörös Gárdába jelentkező, illetve
a velük szimpatizáló matrózok nagy részét leszerelte és hazaküldte. Ugyanakkor helyüket hiva
tásos katonákkal, tiszthelyettesekkel és fedélzeti tisztekkel — utóbbi is tiszthelyettesi rang —
töltötte fel, s ezt a rendbiztosító alakulatot egy 1912-ben alakult katonai egylet nevével „vasdandár"-nak keresztelte el. Wette szerint ezek a hivatásos katonák féltették az egzisztenciájukat
a forradalmi változásoktól, Noske megígérte számukra a tiszti előléptetés lehetőségét, t e h á t
függtek Noskétól, a katonák és matrózok pedig közülük valóknak érezték őket és bíztak ben
nük. E z a réteg kiváló eszköz lett a társadalmi kontinuitás védelmére, a forradalmi lendület
lefékezésére.
A felfegyverzett népet reprezentáló „Néphadsereg" felállításának igénye a X I X . század máso
dik felétől a szociáldemokrácia követeléseinek egyike volt, s a császári Németország legerősebb
hatalmi bázisa, a reakció vezetése alatt álló hadsereg ellen irányult. A forradalom új vezető
szerve, az átmeneti kormány helyébe lépő és fele-fele arányban többségi- és független szociál
demokratákból álló Népmegbízottak Tanácsa, majd a parlament funkcióját gyakorló első biro
dalmi tanácskongresszus törvényt is fogadott el létrehozásáról. E „hamburgi pontok" néven is
nevezett törvény ellenkezett Ebért, Scheidemann és más jobboldali pártvezetők nézeteivel, mert
végrehajtása szamukra ellenőrizhetetlen, baloldali, radikális folyamatok felgyorsulását eredmé
nyezhette. Noske Kiéiben bebizonyította képességeit a forradalom lefékezésével, az új hatalmi
szervek vezetésének kisajátításával, a társadalmi kontinuitáshoz ragaszkodó erők ún. „forradal
m i " osztagokká szervezésével. A kiéli kormányzónak ezért karácsony másnapján Berlinbe kel
lett utaznia, ahol megkapta a hadügyi nópmegbízotti feladatot. Egy, a „vasdandárhoz" hasonló
alakulat felállításához azonban a fővárosban hiányoztak a feltételek, sőt a berlini „Népi Tenge
részhadosztály" a katonai reakció elleni harc egyik legfontosabb szerve volt. Noske és E b é r t
ezért új katonapolitikai elképzelést dolgozott ki. W e t t e cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy az évti
zedekig szinte tabuként kezelt híresztelések az 1918 végén fellépő bolsevista veszélyről hazugsá— 387 —

gok voltak, de kiváló manipulációs lehetőséget nyújtottak az egész forradalmi baloldallal való
leszámoláshoz. Noske már január első napjaiban „...nem t a r t o t t a járhatónak a Néphadsereg
törvény által előírt u t a t — írja —, hanem már korábban eldöntötte — minden reformgondolatot
elvetve és a »hamburgi pontokat« teljesen dezavuálva —, hogy lehetőleg rövid idő alatt egy
önkéntes hadsereget kell felállítani. Ennek csak egyetlen kritériummal kellett rendelkeznie:
bevetési képességgel a kormány szolgálatában. í g y érthetővé válik a tény, hogy már a kormány
által kiadott »önkéntesek előre* felhívást megelőzően gátlások nélkül támogatott minden tisztet,
függetlenül a nézeteitől, ha abban a helyzetben volt, hogy harcképes csapatot t u d o t t felállítani
és vezetni. Számára egyedül az alakulat használhatósága számított, a fegyelmezettsége és kato
nai kiképzettsége, ezért lesöpört az asztalról minden, a hagyományos katonai alapelveknek
ellentmondó gondolatot és követelést.,."
Noske azért utasította el a „Néphadsereg-törvény" kihirdetése u t á n spontán létrejött köztár
sasági alakulatokat — fejtegeti a szerző —, mert először kételkedett katonai képességükben,
másodszor el akarta kerülni, hogy a szabadcsapatok és a Néphadsereg egységei között konkurrenciaharc robbanjon ki. A gondolatot azonban tovább lehetett volna folytatni a leglogikusabb
következtetés felé: Noskenak szilárdan kézben t a r t h a t ó csapatokra volt szüksége a baloldallal
való leszámoláshoz, a spontán módon szervezett köztársasági erők pedig nem voltak számára
megbízhatóak, mint ezt a berlini Népi Tengerészhadosztály magatartása is bizonyította. Wette
ugyanakkor leírja E b é r t és Noske január 4-i szemléjét a Berlin közelében fekvő zosseni táborban,
ahol a látványtól felkészültnek érezhették magukat a csapásra. Provokálták tehát a baloldali
erőket, majd január 11-én és 12-én a régi hadsereg alakulataival leverték őket. Bizony igaza
van a szerzőnek: I I . Vilmos csak szavakban dörgött az ellenzékkel szemben, a jobboldali szociál
demokraták azonban lövettek. I I . Vilmos katonáival a saját osztályuk tagjai ellen.
Megkezdődött t e h á t az erőszak eszkalációja. Noske védőszárnyai alatt gyorsan teret nyertek
az ellenforradalmi reakció prominens képviselői: Walter Lüttwitz tábornok, a Kapp-puccs
egyik szervezője, Waldemar Pabst, a két kommunista vezető Rosa Luxemburg és Karl Lieb
knecht gyilkosa, a két leghírhedtebb különítmény parancsnoka, a nép nyelvén Noske-gárdisták
Wilfried Loewenfeld és Hermann Ehrhardt, továbbá a porosz hadügyminiszter Walther Rein
hardt, akinek katonái, saját szavai szerint „a legnagyobb brutalitással irtották a felkelőket",
azután Noske adjutánsa Wilhelm Canaris, a gyilkos Pabst segítőtársa és oldalakon lehetne még
sorolni a következő években, évtizedekben fontos szerepet játszó személyeket. Wette lényegre
törő portrékat rajzol róluk, bemutatja kapcsolataikat, majd törekvéseiket, hogy Noske háta
mögött miképpen formálták saját elképzeléseiknek megfelelően a hadügyi apparátus munkáját,
miközben a szociáldemokrata civilt hagyták az erőskezű főparancsnok szerepében tetszelegni.
Noske kérlelhetetlennek m u t a t k o z o t t a baloldal elleni harcban, de a szerző szerint ebben nem
csak a „véreb" feladatának tudatos vállalása lelhető fel, hanem a függés is az általa vezetett
tisztikartól: semmiképpen sem akarta gyengeséggel kompromittálni magát előttük. Az ő paran
csainak megfelelően fojtották vérbe a brémai, majd a bajor tanácsköztársaságot, az ő utasítása
értelmében lőttek a különítményesek március elején a berlini Alexander-platzon békésen tüntető
tömegbe, amit március 16-ig t a r t ó súlyos harcok követtek. Az eredmény: a harmincéves háború
óta nem halt meg annyi német polgár a német zsoldosok kezétől, mint 1919 tavaszán. A zsoldot
pedig Ebért, Scheidemann, s kiváltkép Noske fizette.
W e t t e a marxista történeti irodalomhoz csaknem hasonlóan ítél-ítélkezik Noskéról, de a
biográfia belső szabályai szerint a főszereplő személye esetenkint fontosabb, mint más lényeges
nek tűnő összefüggések. Tény, hogy az erőszaknak hatása volt a Független és a Többségi
Szociáldemokrata P á r t közötti szakadás időleges visszafordíthatatlanságára, s ezen sem Kari
Kautsky, sem Eduard Bernstein fellépése nem t u d o t t változtatni. Tény az is, hogy Noskenak
meg kellett buknia ahhoz, hogy a közeledés megkezdődjék. A fegyverekkel kivívott győzelmek
azonban nem hozták meg a politikai stabilitást. A munkanélküliek száma országosan egymillió
fő volt, Berlinben magában 250 000; a háború, a vereség, és a blokád áruhiányhoz, pénzügyi
csődhöz, a munkásosztály nyomorához, a kis- és középpolgárok tömegeinek tönkremenéséhez
vezetett. Mindennaposak voltak a sztrájkok, a tömegtüntetések, a gyűlések, éledezett a kalandor
nacionalista irányzat, amihez a Noske és elvbarátai által újjáélesztett militarizmus jelentős
támogatást nyújtott. Nincs teljesen igaza tehát Wettének, hogy az erőszak és a régi katonai
elittel k ö t ö t t szövetség elvetése lett volna az a döntő ok, ami m i a t t százezrek hagyták el a
Többségi Szocialista P á r t o t és léptek át a függetlenekhez, sőt a kommunistákhoz. A fenti érvhez
hozzá kell fűzni, hogy az Ebért—Scheideman—Noske-féle vezetés nem t u d o t t hihető programot
adni a gazdasági és egyben politikai stabilizációhoz, csak a régi rend változatlan továbbélését
ígérhette, ígérte meg a korábbi osztályharcos, t ö b b társadalmi igazságot követelő program
helyett. Mind a független szociáldemokraták, mind a kommunisták felismerték a mélyreható
változások szükségességét, s bár eltértek egymástól fogalmazásaikban, nem a társadalmi kon
tinuitásra törekedtek. Ez is a jobboldali szociáldemokrácia befolyásának lényeges csökkenését
okozta. Ebben az értelemben kevésbé fogadható el, hogy a párt 1917-ben kezdődő és öt évig
t a r t ó szakadásáért, az „Irrweg"-ért, a tévútért szinte egyforma felelősség terhelné mind a függet
leneket, mind a többségieket. Az előbbiek háborúellenessége 1917-re erősödött meg oly mérték — 388 —

ben, hogy önállóan léptek fel a Németországot fenyegető katasztrófa elhárítása érdekében. Pedig
három évvel korábban, 1914 szeptemberében Moltke tábornok már kijelentette I I . Vilmosnak,
hogy a háború elveszett. A baloldal a késői felismerés ellenére reálisabb alternatívát kínált a
fronton harcoló százezrek megmentéséhez, az összeomlás elkerüléséhez, míg a többségiek szinte
az utolsó pillanatig k i t a r t o t t a k a katonai megoldás mellett. A szakadásért tehát a legsúlyosabb
felelősség terheli az Ebért—Scheidemann—Noske-féle pártvezetést. Abban azonban igaza van
Wettének, hogy a militarizmus feléledéséért 1919-ben már nem Noske az egyedüli bűnös, még
akkor sem, ha őt kiáltották ki bűnbaknak, hanem vele együtt politikus társai is. Ebből az az
egyértelmű következtetés adódik, hogy az előbbi „Irrweg", a t é v ú t további eseményeiért a
Többségi Szociáldemokrata P á r t vezetőségét terheli a legsúlyosabb felelősség. Nem is akarja
ezt a szerző elmosni, de bizonyos kiegészítésre szorul az a kijelentése, hogy ,,...ez a szakadás
jelentősen csökkentette egy szociális demokrácia felépítését", t e h á t egy militarista befolyás
nélküli állami életet, hiszen a megítélés a történelmi bűn, sőt hiba csaknem formális megosztá
sára utal.
A militarista körök erejének növekedése elé az Ebért—Scheidemann—Noske-féle vezetés 1919
folyamán lényegében semmilyen akadályt nem állított — írja helyesen Wette —, bár Ebért
1919 őszén már felismerte a jobbról jelentkező veszélyt. A megalázó, rabló jellegű versaillesi
szerződés, kiváltképp azonban annak a német hadsereg radikális csökkentéséről szóló cikkelye
megfosztotta a katonai elitet a kivívott önálló hatalmi bázistól, az erő tervezett felhasználásától,
sőt tízezreket a puszta egzisztenciától is. A nacionalista hullám magasra csapott, a militarista
propaganda középpontjába a szerződés elleni tiltakozás került, megszületett a hadsereget hátba
döfő, a szociáldemokraták vezette forradalom hazug legendája, s a gazdasági-politikai válság
előidézéséért, a nyomorért minden felelősség a köztársaság nyakába zúdult. Ennek a nacionalista
hullámnak a hordaléka volt az 1920 márciusi ún. Kapp—Lüttwitz-puccs, amelyhez a fegyveres
erőt a forradalmi baloldal ellen a többségi szociáldemokraták utasítására felállított és bevetett
különítmények adták. A szerző részletesen ismerteti mind az előkészítést, amit Noske az infor
mációk ellenére nem v e t t tudomásul, mind a puccs lefolyását, amit a korábbi harcokban szétvert,
fegyverekkel terrorizált német munkásosztály általános sztrájkja t ö r t meg. Noskénak mennie
kellett, s ettől kezdve csak perifériális politikai szerephez j u t o t t . Wette még végigkíséri életét,
s tőle tudjuk meg, hogy 1933 májusáig hannoveri tartományi vezető volt. A többi szociáldemok
r a t a politikus letartóztatásával egyidejűleg Hermann Göring fogadta a vérebet: „...szépszerével
elválhatnánk. E g y olyan férfit azonban, mint ö n , nem küld el az ember, ö n az egyetlen a koráb
biak közül, akinek a szolgálatait elismerjük. É s ö n az egyetlen, aki nyugdíját teljes egészében
mégkapja."
Koncentrációs tábor helyett évente 7650 birodalmi márkát k a p o t t 1945-ig, ami nem volt túl
sok, de Gusztáv Noske anyagi szükséget nem szenvedett.
.Hasznos könyv Wolfram W e t t e életrajza Noskéról. Érdemes lenne magyar nyelven is ki
adni.

FORRASKÖZLEMÉNYEK

MOLNÁR ANDRÁS

„A MAGYAR HONVÉDELEMRŐL..."
Horváth Mihály kiadatlan írása 1846-hól

A honvédelem reformjának ügye az egyik legkényesebb, s ezért legperiférikusabban kezelt politikai kérdés volt a reformkori Magyarországon. Évtizedeken át mély
hallgatás vette körül, és csak akkor kaphatott nyilvánosságot, amikor a vele össze
függő radikális reformkövetelések (törvény előtti egyenlőség, közteherviselés) is
éles megvilágításba kerültek az 1840-es évek elején.
Miután a liberális ellenzék a császári katonaságot a kormány ,,vak" eszközének
tekintette, a nemesi felkelést pedig hasznavehetetlennek ítélte, egy „Nemzeti őr
sereg" felállítását hozta szóba. Zichy Ottó győri kezdeményezését felkarolta a Pesti
Hirlap, s az ügynek pártfogója lett a tolnai és fejér megyei ellenzék radikális vezére,
Perczel Mór is. 1842/43 folyamán a magyar liberális mozgalom balszárnya arra tett
kísérletet, hogy a „nemzetőrség" követelését a megyék követutasításainak sorába
iktatva a kérdést az országgyűlés, a törvényhozás elé vigye. A nemest — „nemte
lent" egyaránt magában foglaló nemzetőrség eszméje, ahol csak szóba került, heves
vitát váltott ki. Mind a liberálisok, mind a konzervatívok felismerték, hogy e kér
dés több, lényeges követeléssel van összefüggésben; legszorosabban a köztehervi
selés elvével. A „vérrel adózó" nemesség konzervatív tábora nem kívánta sem a ne
mesi adózás bevezetését, sem a jobbágyság felfegyverzését, s a két felvetést egyszerre
buktatta meg 1843 tavaszán, az országgyűlés „előestéjén". Némely megye ugyan
elvben elfogadta a „nemzetőrség" (mint új típusú haderő) felállításának tervét, de
kikötötte, hogy annak csak nemesek lehetnek a tagjai — ezzel gyakorlatilag a ne
mesi felkelés reformjához tért vissza.1
Az 1843/44-es országgyűlésen azonban még ilyen változatban sem merült fel a
„nemzetőrség" kérdése. A törvényhozás az ország honvédelmi rendszerének reform
ját elnapolta, csupán a városi polgárőrségek kötelező szolgálatáról született törvény
javaslat, így nem tekinthető véletlennek, hogy (miután a nemzetőrség ügye 1848-ig
már nem került elő) a liberális ellenzék e polgárőrségekben látta ezután a független
nemzeti haderő csíráját, és kísérletet tett a városi polgárőrségek átszervezésére.
(E magyarosító törekvés nyomán állították fel pl. Pesten és Győrött nemesek és
polgárok közösen a „polgári nemzeti őrsereg" századait.)2
Horváth Mihály, az ifjú történetíró nagy munkában volt 1842 nyarán: „A ma
gyar honvédelem történeti vázlata" címmel akadémiai székfoglalóját írta. Az érte1 Minderről bővebben: Molnár András: „Nemzeti őrsereg" felállításának terve 1843-ből (Megjelenés alatt a Had
történelmi Közleményeknél)
2 1848 márciusában végül is e polgári őrseregek képezték a magvát a felállítandó nemzetőrségnek, bár annak szer
vezését később kifejezetten akadályozta a „privilegizált kompániák" különállása. (V.o. Urbán Aladár: A nemzetőrség
és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 63—67. o.) A „polgárőrség" intézményének reformkori történetével
és 1848-as szereplésével (Kőszeg példáján keresztül) részletesen foglalkozik: Molnár András: A kőszegi polgárság fegy
veres testületei 1794—1848. I n : Vasi Szemle, 1988. 1. sz. 75—88. o.; uő.: A kőszegi nemzetőrség 1848 márciusától
decemberéig. I n : Vasi Szemle, 1987. 2. sz. 184—209. o. A pesti polgárőrségről: Takáts Sándor: Kém világ Magyaror
szágon. Bp., 1980. 96—97. o., a győriről: Balázs Péter: Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején.
Bp., 1980.166—167. o.
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kezes ugyan már augusztus elejére elkészült, de 10 ívnyi terjedelmével elégedetlen
volt a szerző, s ha ideje engedte volna, szívesen le is rövidítette, átdolgozta volna,
hogy felolvasva még nagyobb hatása legyen.3 A Magyar Tudós Társaság tagjai
1842. november 22-én végül is egy rendhagyó székfoglalót hallhattak. A történeti
értekezés politikai célt is szolgált egyszersmind: a tudomány érveivel kívánta rá
irányítani a figyelmet az ország fennálló honvédelmi rendszerének tarthatatlansá
gára, s a célt egy „nemzeti vagy inkább polgári védhad-rendszer" megteremtésében
jelölte meg.4
Horváth Mihály törekvése, hogy elméletileg támassza alá az ellenzék reformter
veit, a megyékben folyó szervezkedést — végső soron a „nemzetőrség"-elképzelést —, a konzervatív körök ellenállása miatt nem járhatott teljes sikerrel. 1842
decemberében barátjához, Toldy Ferenchez írt egyik levelében így számolt be a
cenzúra közbelépéséről :
„íme itt küldöm kívánságod szerint, megherélve székfoglaló értekezésemet. Úgy
hiszem, most már nem lesz benne min felakadni a censornak —- s csak azt óhajtom,
hogy minél elébb világot lásson. Szeretném minél elébb visszanyerni sajátsági jogát,
mert bővebben kidolgozva szeretném kibocsátani akkorra, midőn a tárgy talán a
törvényhozás által is felfogatik."5
A „tárgy" azonban sem 1843/44-ben, sem később nem került a törvényhozás elé,
s a kérdés „kényes" voltát mutatja, hogy még az értekezés „megherélt" változata is
csupán három év elteltével, 1845 decemberében láthatott napvilágot a „Tudós Tár
saság" évkönyvében, amikorra már ismét teljes volt a közéleti csend a honvédelem
reformja körül.6 A „megkésve és megszelídítve" kinyomtatott értekezésről névtelen
recenzió jelent meg 1846 februárjában, a Budapesti Híradó c. hírlap „Irodalom és
tudomány" rovatában. 7
A bíráló — néhány történeti tárgyú észrevétel után — ugyanúgy a jelenre fordí
totta figyelmét, mint Horváth Mihály: nézete szerint a nemesi felkelés, mint a „tu
datlan, afghanistani gyülevész had" képtelen ellátni feladatát, s szükség van az
állandó hadsereg szakértelmére, mert a népnek addig nem lehet fegyvert adni a
kezébe (addig nem lehet a „polgári védhad-rendszert" megteremteni), amíg nem
került sor az előjogok felszámolására, az érdekegyesítésre.
A bírálat megjelenése végre lehetőséget adott Horváth Mihálynak, hogy a válasz
ürügyén megint felvethesse a honvédelem reformjának a kérdését.
A Budapesti Híradó névtelen munkatársának jószándékú javaslataira reagálva
írta meg az „Egypár szó a B. P. Híradó 319. és 320. számában közlött bírálatra" c.
cikkét, mely — miután kinyomtatását a cenzúra nem engedélyezte — kéziratban
maradt fenn.8
Az írás bevezetőjéből kiderül, hogy mivel „hírlapjaink e tárgyat eddig egészen
mellőzték", a szerző a nálánál „szakavatottabbakat" kívánja megszólalásra kész
tetni. Válaszcikkének első részében a bíráló történeti tárgyú észrevételeivel száll
vitába, majd rátér fő mondandójára, az állandó hadsereg és az egész fennálló hon
védelmi rendszer (a székfoglalóban csak érintett) részletesebb bírálatára. Néhány
jellemző állásfoglalása: a honvédelem terheinek elosztása aránytalan; az újoncozás
során — a helyettesítés által -— „a legsúlyosabb polgári kötelesség mintegy törvé
nyileg tétetik a legszegényebb néposztályra"; az állandó hadsereget, mely a „kor
mány akaratának föltételetlen készségű eszköze lőn", a forradalmi mozgalmak, s
a szabadéivűség elnyomására használják, ráadásul fenntartása iszonyú terhe az
államháztartásnak.
3 Márki Sándor: Horváth Mihály. Bp., 1917. 59. o. V. ö. Borús József: A szabadságharc honvédserege és hadműletei 1848—1849. I n : Borús—Andrássy: örökség. Kaposvár, 1974. 5—6. o.; Magyarország hadtörténete. 1. k. Bp.,
1984. 445. o.
4 A székfoglaló erősen cenzúrázva megjelent: Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, 6. k. 298—376. o. és Horváth
Mihály: Kisebb történeti munkái. I. k. Pest, 1868. 147—245. o.
5 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár. Toldy Ferenc levelezése 279. Horváth Mihály Toldy
Ferencnek Somlóvár, 1842. december 15.
6 Fenyő István: A demokrácia történetirója (Horváth Mihály reformkori történetírásáról) I n : «<?.: Haza és tudo
mány. A hazai reformkori liberalizmus történetéhez. Bp., 1969. 98. o.
7 Budapesti Híradó, 1846. 319. és 320. szám.
8 Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára. Quart. Hung. 1328. A szerző saját kezű fogalmazványa. (A kiadatlan
kézirat H. M. hagyatékából 1879-ben került a Nemzeti Múzeum tulajdonába.)
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A kézirat első lapja

Horváth Mihály is elismeri, hogy szükség van az állandó hadsereg szakértelmére,
de hozzáteszi: a katonaság csak egyik alkotóeleme legyen a honvédelem rendszeré
nek, mellette „álljon fel a polgári had, s erre alapíttassék a nemzeti védhadrendszer". Beismeri a szerző azt is, hogy ez nem közvetlenül elérhető cél (,,nagy átalaku
lásnak kell megelőznie"), s csak az a kívánsága, hogy (ha már a napi sajtó más kér
désekkel is van elfoglalva) „engedjük meg legalább a tudománynak, hogy magosabb
célt is tűzzön ki elébünk" !
Horváth Mihály írásából végül is kitűnik, hogy közte és bírálója közt a fennálló
honvédelmi rendszer megítélésében nincs alapvető nézetkülönbség, csupán a célok
megjelölésében lát távolabbra, mint „pragmatista" bírálója.
írásának értékét — radikális észrevételein túl — éppen az adja, hogy 1843 és 1848
között ez volt az egyetlen (bár sikertelen) kísérlet a honvédelem reformja „állóvízé
nek" felkavarására, és mint ilyen, szerves előzménye 1848 katonapolitikájának.
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E G Y P Á R SZŐ A B.P. H Í R A D Ó 319. ÉS 320. SZÁMÁBAN
KÖZLÖTT B Í R Á L A T R A

A magyar honvédelemről írt történeti munkám névtelen bírálója annyi t u d o m á n y t , s oly
helyes felfogást árult el bírálatában, hogy csak megtisztelve érezhetem magamat általa azon
figyelemmel, melyet csekély munkámra fordított; miért is neki ezennel őszinte, szíves hálát
mondok. Nézeteiben, melyek általán véve oly helyesek, oly megtisztultak, hogy rajtok csak
előítélet s elfogultság akadhatna fel, jobbára én is osztozom; s örömemre válik mondhatnám,
miképpen a véleménykülönbség köztünk, ha egymást helyesen megértjük, igen kevés, vagy
éppen semmi. Hogy állításaimmal itt-ott ellenkezni látszik, talán csak onnan származik, hogy
munkámban vagy értelmemet nem fejeztem ki helyesen, vagy a munka céljához képest nézetei
met nem fejthettem ki elég világosan. Bíráló e gyöngéd kímélettel zárja be jeles észrevételeit:
„ ö n l á b á n álló férfiút a szabad szó nyilvánítása nem sértheti, s ismertető bírálatunk valóban
nem is hozzá, hanem a nagyközönséghez van intézve." Engedje meg mindazáltal tudós bírálóm
némely észrevételei fölött, melyekre állításaim vagy kifejezéseim adtak okot, nézeteimet bőveb
ben kifejtenem. Nem önvédelem végett szólalok fel; mert ha hibáztam, jól tudván, hogy errare
humánum 9 t u d o m tűrni a hibakimutatást s helyreigazítást; hanem felszólalok azért, mivel a
tárgyat, melyről munkám s a bírálat szól, oly fontosnak tartom, hogy arról fölösleg alig szólha
tunk, kivált miután hírlapjaink e tárgyat eddig egészen mellőzték, s míg az alkotmányos és
társasági élet minden nevezetesb kérdéseit többször is vitatás alá fogták, a honvédelem élet
fontosságú kérdését egyenesen, tudtomra még egyszer sem hozták szőnyegre. Örömmel ragadom
meg ez okból az alkalmat szólanom a tárgyról, melyet avatottabbak által megvitattatni hasztalan
v á r t a m ; s megkísértem kifejteni nézeteimet e kérdésre vonatkozó egynémely pontról, habár
csak azért is, hogy erősebbeket ingereljek föllépni a küzdtérre. Mielőtt azonban e nézetek fejte
getésébe bocsátkoznám, némi régiségekre térek ki, melyekben bírálóm véleményem szerint
tévedni látszik.
Mind a honi, mind a görög írók szerint szabad nép volt a magyar, midőn mostani hazájába
költözött. E szónak csak úgy van értelme, ha azt értjük alatta, hogy a magyar népnek egy osztá
lya sem volt, mely szolgajármot hordott, s némi jogokkal nem bírt volna. Az új haza elfoglalása
változást a jogokban nem okozott, s legföljebb csak a birtok mennyiségében, a gazdagságban
fejlett ki különbség. Szent István az országot egynémiben a nyugati, hűbéri álladalmak min
tájára rendezte ugyan, a hűbérrendszert mindazáltal nem állította, nem állíthatta fel azon egész
tisztaságában, mely külföldön is csak t ö b b századok történeteinek volt eredménye. Azon átala
kulás tehát, melyen az ország Sz. István alatt általment, a néposztályok jogviszonyain nem
sokat változtatott, annyit bizonyosan nem, hogy kik elébb szabadok voltak, szolgaságba sülylyedtek volna. A várjobbágyság és bérbirtok a személyes szabadságtól senkit sem fosztott meg,
s csak feltételes szolgálatot, de nem szolgaságot vont maga után. Sőt, a kegyes király részben
még ama valóságos szolgaságban lévőket is felszabadította, kik a hódoltatás alkalmával vagy a
rabló kalandokon, mint hadifoglyok, vettettek járom alá. Világosan kitiínik ezekből, hogy a
magyar alkotmány, ezen első korszakában, nem volt egyedül a kiváltságok, szabadítékok, elő
jogok ama szűk sziklavára, mivé az később változott, hanem egy terjedelmes völgy, mely az
egész magyar ajkú népet befoglalta boldogító kebelébe; sőt még az idegeneket, meghódítottakat
sem zárta ki föltételenül magából. Ez azon alkotmányos lót, melyet én munkámban arany
szabadságnak nevezek, s mely mindaddig teljes épségben fennállott, míg a honvédelem eredeti
rendszere, mely egyszersmind a polgári szerkezetnek is alapjául szolgált, némi körülmények által
meg nem rendíttetett. É s ezen szabadságot a védrendszer t a r t o t t a fenn, mely, míg el nem fajult,
a királyi szék erejét s hatalmát nem kevésbé biztosította, mint a nép alkotmányos szabadságát.
„De az állodalmi tudomány mostani kitisztult fogalmai szerint ítélve, mond bíráló, nem alap
hiba volt-e az : az országban két, érdekeire nézve különböző h a d a t felállítani ? Az egyik a királyi
hatalmat törekvék terjeszteni, a másik a nemesség előjogait. Mi lehetett ennek eredménye?
Belháború. É s dühöngött elég ritka szünetekkel úgyszólván Sz. Istvántól I I I . Andrásig." Hogy
az állodalmi t u d o m á n y mostani tisztult elveivel a két had rendszere meg nem férhet, s hogy e
két hadnál mai időkben valamely fonákabb intézet nem lehetne, kétséget nem szenved. De igen
is illett az a m a korba, melyről szó van. Ma más intézetek állnak már fenn, melyek a népeket
biztosíthatják mind belszabadságuk, mint az iránt, hogy a fejedelmek harcvágya őket szükség
telen háborúkkal ne terhelje ; de ama korban miként részesülhetett volna a nemzet hadrendszere
nélkül a béke s háború jogában, miként biztosíthatta volna magát a szolgaság ellen, mely a tisz
t á n hűbéri országokban olyannyira nehezedett a nemzetekre ? Hibás nézet pedig az, véleményem
szerint, hogy a belháborúk, melyek majdnem az egész Árpád korszak alatt dühöngtek, s az elő
jogok, melyek a nép szabadságát elnyelték, s végre még a királyi szék hatalmának meggyöngülte

9 Tévedni emberi dolog.
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is, mely aztán az egész álladalom erejét meglankasztá, a hadrendszerből származott volna.
Mind e bajnak egészen más volt oka, s pedig ugyanaz, mely a honvédelem eredeti rendszerét
is felforgatta. És mi volt ez? Nem egyéb, mint azon eléggé nem gáncsolható kormánypolitika,
miszerint a fejedelmi ház vezérei majd az ország harmadát, majd egy melléktartományt csaknem
független felségi hatalommal bírtak a királynak inkább mellette, mint alatta. Innen ama gyászos
vetélkedés, féltékenység és versengés, mely annyiszor felszította a belháború nemzetveszélyez
tető lángjait, hogy valóban csak az isten végtelen irgalmának köszönhető, hogy a magyar ki
nem pusztult a nemzetek sorából. Innen az oligarchia hatalmának kifejlése is, mely aztán a népet
szabadságától, a trónt erejétől megfosztván, ama viszálykodást megörökítette. Imre, s még
inkább I I . Endre a várjószágokat, a királyi hatalomnak ezen egyik fő tényezőit elpazarolták,
minek következtében a hadrendszer felbomlott, az oligarchia hydrája fejét hatalmasan fölemelte,
s az alkotmányból, mely előbb szabad nép alkotmánya volt, előjogainak r a k o t t várat. A pogány
ság támadásán kívül a kereszténység ellen I. Béla alatt, ki m u t a t h a t fel I I . Endréig belháborút,
mely nem az ország egy részét bírt királyfiak függetlenségre törekvéséből származott volna?
„Igen, de később annál többet viszálykodtak királyaikkal a főnemesek, s e viszálykodás ered
ménye volt maga a gyászos emlékű mohi ütközet is, mely a hazát sírja szóléig b u k t a t t a . " Tagad
h a t a t l a n ; de nem volt-e már akkor felforgatva a régi hadrendszer is? Nem nyelte e el már az
olygarchia a trónt és szabadságot ? A férfias lelkű király, IV. Béla, nem éppen ama törekvésének
lett országával együtt áldozata, mely által a régi hadrendszert helyreállítani, s az oligarchia
hatalmát gyöngíteni szándékozott? Igen is, ez, és nem a hadrendszer rontotta meg a király és
álladalom hatalmát s a nép szabadságát. Míg a hadrendszer eredeti alapjaiból ki nem forgattatott,
a főnemesség ellenében hatalmas volt a király, szabad a nép, a királyi széknek a nagyszámú
kisebb birtokú nemesség várjobbágyság, a nép szabadságának a trón, melynek érdekei a nem
zeteivel megegyeztek, lóvén erős támasza.
Azonban, ne vélje senki, mintha általános becset tulajdonítanék a régi hadrendszernek, vagy
azt az állandó sereg rendszerének fölébe helyezném. J ó volt az hajdan, míg el nem fajult, az
akkori körülmények közt, ma már azonban hasznát, eredeti épségében sem vehetnők. Mindennek
megvan a maga kora. Ki tagadná, hogy a 16. századtól kezdve a vármegyei municipiális rendszer
volt nemzetünk fennmaradásának egyik legfőbb tényezője? S mégis mely józan nem cserélné
fel azt a tökéletesen kifejlett képviseleti rendszerrel?
Legszebb oldala ama régi hadrendszernek kétségtelenül az, hogy a jog és kötelesség, javadalom
és teher arányosságának elvére volt alapítva, s ennél fogva a haza védelme oly karokra bízva,
melyeket a nemzeti független szabadság, személy és birtokjog lélekemelő erkölcsi hatalma edzett
ernyedetlen vitézségre. Az állandó hadak mai rendszerének ellenben éppen ama tulajdonságok
hiánya teszi gyönge oldalát; s éppen ez oka annak is, hogy ez állandó sereg katonáit, úgy mint
nálunk vannak, zsoldosoknak, a rendszert magát a honvédelem átmeneti alakjának neveztem,
anélkül, hogy csak pillanatig is kételkedném afelett, mit t. bíráló avatottsággal mond, miszerint
t.i. az állandó had veleje, magköve minden védrendszernek, akármely szerkezetű legyen is az,
s marad alkalmasint örökre, mert a hadművészet haladása szakértőket kíván, kik életöket ki
zárólag ez ügynek szentelik. Igen, az állandó had veleje és magköve minden védrendszernek;
de csak is az legyen ám, s ne egyedül maga és kizárólag az egész védrendszer; vagyis ez ne legyen
egyedül az állandó hadra alapítva; s mivel a dolog mégis úgy van, azért csak átmeneti alakja, s
pedig ma már igen hibás alakja a honvédelemnek az állandó had mai rendszere. De fejtsük ki
ezen állításokat bővebben.
Az aránytalanságról, mely a honvédelmi terhek körül hazánkban találtatik, szólani sem aka
rok; hiszen egy elfogulatlan, egy józanul gondolkodó sincs már a hazában, ki a fennálló viszo
nyok kiáltó igazságtalanságáról meg nem győződött volna, ki jognak, s nem inkább gyalázó
foltnak t a r t a n á a nemességre nézve azt, hogy hónát, melynek fölét ő szedi, egyedül a misera
contribuens plebs 10 védi karral és adóval. A mai védrendszer hibáját nem egyedül a teherfelosztás
aránytalansága teszi. A nemesség közös adózása s katonáskodása csak kevésbé hibássá, kevésbé
igazságtalanná tenné e rendszert. De, noha már ez is nagy haladás volna körülményeink közt
— e nevezetes reform járulékait, mellékkörülményeit természetesen ki nem feledve a számítás
ból — ; a nemzet mindazáltal ezt még korántsem tekinthetné non plus ultrának. 1 1 A kisebb hiba
még nem hibátlanság, a kevésbé kiáltó igazságtalanság még nem igazság, mire a nemzetnek
törekednie kell. A jog és kötelesség arányának helyreállítása által lényegére nézve visszaállíttat
nék ugyan a régi alkotmányos elv, de az által még sem minden igazságtalanság el nem távolíttatnék, sem azon súlyos országbajok nem orvosoltatnának, melyek a mai hadrendszerből szár
maznak, sem azon kívánatoknak nem tétetnék elég, melyek az újabb kor politikai fejleményei
ből folynak.
Az állandó had a mostani rendszernél fogva sorshúzás által szedett újoncokkal pótoltatik.
J o b b pótlási módot e rendszer mellett még nem talált, s nem is találhatand fel az emberi böl-

10 szegény adózó nép
11 felülmúlhatatlannak
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csesség. És meg kell vallani, a hadszedés e módja nem is gyalázza míveltséget igénylő korunkat
annyira, mint a nálunk elébb divatozott embertelen fogdosás, s az ennél alig humánusabb cselezövényes toborzás; valaminthogy az irigység, bosszúvágy s más aljas szenvedélyek működései
nek sem enged oly szabad tért, mint az említett régibb újoncszedési módok. Igazság tekintetében
mindazáltal én nem látok más különbséget a régi s újabb hadszedési mód közt, mint hogy a fogdosásnál magok a polgártársak, a sorshúzásnál pedig a vakeset zsarnokoskodik a nemzet leg
szegényebb osztályán. Vagy talán megszűnik az igazságtalanság, mivel annak nem egyenesen
az emberek, hanem az általuk eszközül választott vakeset a forrása ? Nem mondanátok-e elvisel
hetetlenül igazságtalannak az adó kivetését, ha arra a sors választatnék eszközül ? É s íme annak
meghatározására, ki tartozzék legdrágább kincsét, él[et]ét, vagy legalább életkora tetemes részét
a haza védelmére föláldozni mégis sorshúzást használtok, s az még aztán legszomorúbb, hogy
rendezertek mellett ennél jobb, igazságosabb eszköz nem is létezhetik.
H á t a helyettesítés, mondjátok, nem egyenlíti-e ki a sors által netalán okozott igazságtalan
ságot ? Kétséget nem szenved, a helyettesítés engedménye magában véve igen jótékony, emberség
ós józan politika által egyaránt javaltatik; de a sorshúzással okozott megsértését az egyenlőség
és igazságnak — miknek ha valahol, a honvédelemnél bizonyára meg kellene lenni, — nemcsak
meg nem szünteti, hanem még nagyobbítja is az által, hogy, bár a helyettesítés joga a törvénytől
mindenkinek megadatik, mégis csak a gazdagnak kedvez, a szegényt pedig nyomja; mert neki
a jog mellé nem ad tehetséget választani a szolgálat s fizetés között. É s ekként, midőn a gazdag
magát aránylag csekély pénzáldozattal megválthatja, a szegénynek ellenben szolgálnia kell, a
legsúlyosabb polgári kötelesség mintegy törvényileg tétetik a legszegényebb néposztályra.
Ki nem látja pedig mily nagy ártalmára van ez nem csak egyes családoknak, hanem az egész
nemzetnek is, miután éppen a legszegényebbek élethivatása zavartatik meg, kik aztán a szolgálat
hosszú ideje a l a t t a munkától elszokván, elbocsáttatásuk u t á n nagy részben csak terhére, gyak
ran egyenes ártalmára vannak az állodalomnak. — Aztán mennyi sérelmes mellékkörülmények
csatlakoznak a már alapjában hiányos újoncszedési intézethez ! Mennyi visszaélés, mily gyaláza
tos indulatokból származott önkény, mennyi lélekvásárlás divatozik a sorshúzásnál éppen úgy
mint a helyettesítésnél! Nem emlékezünk-e, hány méltatlanul kisajtolt könny áztatá legutolsó
hadszedésünkkor is számos gyámolatlanul hagyott családapa és anya bú redőzte arcait ? É s hasz
talan igyekeznénk a kiáltó visszaéléseket új pótléktörvényekkel meggátolni. A legbölcsebb tör
vény sem felel meg céljának, nem biztosít visszaélések ellen, ha maga az intézet hibás; mert
nem a tiltó s óvó törvényekben, hanem az egészséges intézetek életerejében van egyedül üdv, van
biztosítás visszaélések ellen.
Fentebb mondók, hogy az állandó had mostani rendszere mellett azon súlyos országbajokat
sem lehet megorvosolni, melyek e rendszerből szükségképp folynak, s melyek, hacsak a hadaknak
az álladalmat oly súlyosan terhelő számát, vagy a polgári s katonai rend közti viszonyokat,
a napról napra sűrűbbé váló katonai kihágásokat tekintjük is, komolyan felhívják a kormány
és nemzet figyelmét. Állandó hadnak, azon okok miatt, melyeket t. bírálóm is helyesen kifej
t e t t , ma már múlhatatlanul kell lenni, de nem a mai rendszerben, nem a mostani számmal, s nem
egyedül ezekre kell bízni a trón és nemzet függetlenségének s fennmaradásának megőrzését.
Ez nem a honpolgárok, nem a nemzet hada; s azért annyi erkölcsi erőt, mennyit a védelmére
bízott drága kincsek biztosítására józanul megkívánhatunk, tőle mindaddig méltán nem is
kívánhatni, míg a katonai rend a polgáritól annyira el van válva, hogy aki a zászló alá esküdött,
polgár megszűnt lenni.
E rendszer — a rendszer, mondom, nem az állandó had — a francia forradalom első korsza
kainak szüleménye; s csak azon kor szükségeinek felelhetett is meg az. Míg a fejedelmek s nem
zetek veszélyben forogtak, hogy a kor szükségeitől igényelt politikai reformok, egy vagy más
néposztály ellentállása m i a t t oly erőszakosan törnek ki, trónt és nemzetet egyaránt megrendítve,
mint a vérrel fertőzött francia forradalom, első iszonyatos stádiumaiban, addig volt szükség ily
rendszerre, hogy a fennálló történeti jogok, melyek ellen a kor szelleme föltámadt, magának
a trónnak és nemzetnek is veszélyére oly erőszakosan, egy csapással fel ne forgattassanak. De mi
helyt a forradalom amaz óriási fiának lángszelleme a forradalom fúriáit lebilincselte, s a mámo
rukból kijózanodott népek látni kezdték, hogy csak a békés reform vezethet fel az igazi szabad
ság templomába, az erőszakos kitörések veszélyével együtt megszűnt e rendszer szüksége is;
s helyette, mint a Napóleon által folytatott hódító háborúk eseményei, s az utóbb kifejlett poli
tikai körülmények elég világosan megmutatták, oly honvédrendszer lőn szükségessé, mely nem
zetet és t r ó n t egyaránt biztosítson. Miután azonban a rendszer már fennállott, a kormányok
azt számos okoknál fogva nemcsak hogy rögtön meg nem változtathatták, hanem ama könnyen
megbocsátható tévedésük következtében, mellyel az átalakulást általában tekintették, még
inkább kifejteni ügyekeztek. A békés átalakulásra példa még nem lévén, minden átalakulási
vágyban a francia forradalmi őrjöngés véres kísértetei ijesztgetének; minél fogva a kormányok
felhívatva érezték magokat országaikban a forradalom hasonló ismétlésének még lehetőségét
is meggátolni, s e végre a népek ébredező szabadelvűségét a hadrendszerre alapított hatalmuk
súlyával elnyomniok.
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Eszközül e célra semmi alkalmasb nem lehetett, mint minek sikeréről a világtörténet már
kezeskedett; t.i. az egész hadi hatalomnak föltételetlen engedelmessége; mit ismét csak a ka
tonai rendnek zárt testületté alakítása s a polgári renddel ellentétbe állítása által lehetett kieszközleni legbiztosabban. í g y lőn, hogy a katonaság egy részről politikailag méltatlan, szolgai
neveltetése által elöljárói hatalmának ellenében minden szabadságérzettől megfosztatott, a
bot és vessző lealázó urasága alá vettetett, és kiskorú szolgává alacsonyíttatott, ki még hivatala
körén kívül is a felsőbbek szeszélyes kegye-, önkénye-, s gyámkodásától függ, a legbecsesebb
javakat pedig, az alkotmányos polgári jogokat nélkülözi, míg más részről a polgári osztály ellenében kiváltságokkal r u h á z t a t o t t fel, melyeknél fogva azt megvetheti, sőt egynémiben büntet
lenül sértheti is, ebben keresvén elvesztett polgári jogaiért némi kárpótlást.
É s az eszközök megközelítették a célt, a mag megtermetté gyümölcseit: a katonaság a kor
m á n y akaratának föltételetlen készségű eszköze lőn, és, mi ettől el nem maradhatott, a polgári
renddel tökéletes ellentétbe j ö t t , minél fogva a két rend közti hézag oly szédítőn méllyé vált,
hogy e fejlemények természetes következési: a naponként szaporodó katonai kihágások, a
kölcsönös gyűlölség s ellenséges indulat, a kormányt és nemzetet egyaránt méltó aggodalommal
tölthetikel.
A tévedés, miszerint a kormány e rendszerhez a veszély elenyészte után is ragaszkodott, könynyen megbocsátható, mert nem hihetni, hogy rosszakaratból származott volna. De mind kor
mány mind nemzet önmaga ellen vétkeznék, mert önbiztosságát kockáztatná, ha e rendszert
továbbra is célszerűnek t a r t a n á . T. bírálóm „nem meri állítani, biztosítják-e az állandó seregek,
a nemzetek függetlenségét; mert úgymond; minden sereg más által meggyőzhető, s ha a nemzet
le van fegyverkeztetve, védetlenül engedtetik át a győző hatalmának. Azért az európai hatalmak
már polgári védhadról is kezdenek gondoskodni: mert vógelemzésben csak a felfegyverkezett
nemzet biztosíthatja teljesen a nemzet függetlenségét." Bíráló ezen helyes észrevételei után
fölösleg volna csak említeni is, hogy a katonaság, mostani rendszere mellett, amint t.i. ellentét
ben van a polgári renddel, hivatásának a honpolgárok élete, vagyona, ós jogai védelmére meg
nem felel. És csak azt kérdem: vajon biztosítja-e a királyi széket jobban mint a nemzetet?
H a csak futólag tekintjük is á t a háborúk utolsó korszakát, nem látjuk-e világosan, hogy a
katonaság nemzetietlen, zárt testületi, szolgai szelleme még az udvaroknak sem szerzett biztos
védelmet ; sőt némi tekintetben sokkal kevesebbet, mint az egy csapással egészen meg nem dönt
hető nemzeteknek; látjuk, hogy az ily fonákul nevelt hadak mindig kénytelenek voltak hátrálni
a nemzetileg képzett, polgári érzettől á t h a t o t t seregek hatalma előtt, hogy csak szabad férfiak
hoz illő erkölcsnek s gondolkodásmódnak sajátja a hűség a veszélyben, kitartás a szerencsétlen^
ségben, míg a szolgai szellemű zsoldoslélek, melyben a szabadsággal együtt minden nagyobbszerü érzelmek elfojtattak, mindig a szerencse és vélemények szelének fordulata szerint árulta
szolgálatát. Sőt Oroszország története arról is meggyőz bennünket, hogy a mostani szellemű állan
dó hadak még belmegtámadások ellen sem adnak az autokráciának elég biztosságot, s hogy a
trónnak minden tekintetben csak a polgárok keble lehet igazi gyámola.
És ha mindezek után a mai hadrendszernek még oly iszonyú terhes voltát is fontolóra vesszük»
nem látjuk-e, miként a roppant hadak súlya a l a t t még békében is roskadoznak az álladalmak,
s hogy ennél fogva azon intézet, melynek a trónok és nemzetek gyámolának kellene lenni, mintegy
rákfeneként rágódik a leghatalmasabb országok életerején ? É s valóban nincs-e mód segíteni e;
súlyos bajon, melyet eddig is egyrészről csak nemzeti hiúság, másról féltékenység t a r t o t t fenn
a népek vállain ?
Maradjon tehát az állandó had mindig, de oly szellem és szerkezetben, hogy a trón és nemzet
benne tökéletes biztosítást találhasson, és oly számmal, mennyi a belső rend és béke fenntar
tására s a hadművészet tökéletesítésére szükséges. Legyen ez magköve, állandó magköve a
honvédelem rendszerének. De mellette álljon fel a polgári had, s erre alapíttassák a nemzeti
védhadrendszer, mert mint a hatalmak magok is megismerni kezdik, egyedül ez biztosíthat
trónt és nemzetet. Csak egy polgári, szabadságérzettől á t h a t o t t sereg, melynek tagjai közönséges
polgári jogok és kötelességek feltétele alatt országpolgári ranggal bírnak, s alkotmányos jogaikra
méltán büszkék, lehet elég hű, elég erős a királyi szék felségének szintúgy mint a hon szabadságá
nak s függetlenségének biztosságot, a királynak és nemzetnek külviszonyaiban tekintélyt, nyo
mósságot kölcsönözni. Csak a polgároktól becsült és szeretett had, mely az ő szabadságuk
barátja és védje, nyerhet tőlök a veszély idején segedelmet és áldozatot, csak ilyen had lelkesül
het s lelkesíthet a csatára.
Igaza v a n t . bírálómnak, midőn mondja, hogy erről nálunk szó sem lehet addig, míg a nem
zet külön osztályainak egymással ellentétben álló érdekei annyira ki nem egyenlíttetnek, hogy
a polgári felfegyverzés a rendet s közbátorságot ne veszélyeztesse. Kétséget nem szenved, hogy
a polgári védhad eszméje még csak iránycél gyanánt lebeghet szemünk előtt, melyet nagy á t 
alakulásnak kell megelőznie. De én ebből nem azon következményt látom folyni, hogy t e h á t
elégedjünk meg a honvédelem mostani rendszerével, mert annak gyökeres javítását még sok
akadály gátolja; hanem azt, hogy tehát igyekezzünk mentül elébb elmozdítani az akadályokat,
miszerint aztán a célra gyorsan eljuthassunk. Lebegtessük gyakran szem előtt a magas célt,.
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hogy valósításának akadályai annál elébb elmozdíttassanak. É s ha a napi sajtót a napi szükségek»
a közvetlenül teendők megvitatására szorítjuk is, engedjük meg legalább a tudománynak, hogy
magosabb célt is tűzzön ki elébünk, vágyaink határául. A jogok és kötelességek aránytalansága,
a törvény előtti egyenlőség hiánya, mik e magas cél valósíthatásának legfőbb akadályai, egy
szersmind egyetemi jólétünk haladásának is akadályai. Ezek elmozdítása nélkül szintúgy nem
lehet erős alapokra állítani a közboldogságot, mint polgári védhad nélkül nem lehet tökéletesen
biztosítani a t r ó n t és nemzetet.
Horváth Mihály,

VITA

LAKATOS EMIL

CSATÁRI JÓZSEFRŐL
Hozzászólás a Hadtörténelmi Közlemények 1987/3. számában megjelent
„Rajk László és a Rajk-ügy a spanyol polgárháborúban" című íráshoz

Folyóiratunk 1987. évi harmadik számának egyik anyagával kapcsolatban Laka
tos Emil elvtárs levéllel keresett fel bennünket. A „Visszaemlékezések" rovatunkban
megjelent Csatári-íráshoz fűzött észrevételét készséggel adjuk közre. — A Szerk.

,,A Hadtörténelmi Közlemények 1987. évi 3. számában megjelent Csatári
József: Rajk László és a Rajk-ügy a spanyol polgárháborúban című írás elé
Györkéi Jenő írt bevezetőt. Ebben, Csatárit bemutatva, ezt írta: »...1939-ben
Franciaországba internálták... a brüsszeli magyar partizánszázad egyik vezetője,
harcosa. «
Csatári elvtárs 1938 vége felé legálisan tért vissza Belgiumba, ahol 1940. május
12-ig tartózkodott. Internálása Franciaországba ekkor történt. Erre az adatra
hiteles forrás a Brüsszeltől Budapestig című könyv, szerzője Csatári József, to
vábbá A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom c. kislexikon.
A brüsszeli magyar partizánszázadnak sem harcosa, sem egyik vezetője nem
volt. A fent idézett kislexikonban — helyesen — ezt olvashatjuk : »1944. júl.-ban
csatlakozik a belgiumi fegyveres ellenálláshoz.« Tekintve, hogy a magyar partizán
századot 1943 végén különböző tényezők miatt feloszlatták, Csatári elvtárs abban
az egységben nem harcolhatott."

— 398 —

SZEMLE

GERICS J Ó Z S E F

A KORAI RENDISÉG EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON
(Akadémiai

Kiadó, Budapest, 1987. 332 o.)

I I I . András uralkodásáról az eddigi magyar
történetírásnak nem sok jó szava volt. Leg
inkább a tehetetlen királyt látták benne, aki
hasonló képességű tanácsosaival hasztalan
próbálta az országot visszatartan a szétesés
től. Uralkodása leginkább említésre méltó té
nyének már-már azt tekintették, hogy egyál
talán élt, s így 11 évvel később zárult az
Árpád-ház uralkodása. Könyvének tárgyául
a szerző mégis ezt a „hanyatló" korszakot vá
lasztotta, választ keresve arra, hogy milyen
belső és külső tényezők vezettek Magyarorszá
gon a X I I I . században a rendiség kialakulásá
hoz, majd elhalásához a X I V . század első
éveiben, illetve ezek a fejlemények miként
illeszkednek az általános európai fejlődésbe.
Már a cím is jelzi, hogy a szerzőnek az európai
rendiség kutatói számára is van mondanivaló
j a ; a szuverenitás és az uralkodóval való rendi
együttműködés ideológiájának elemzése fel
fedi a X I I I . századi magyarországi rendiség
európai kapcsolatait és fontos tanulságokkal
szolgál a rendiség-kutatás insztitucionalista és
korporatista iskolái számára is.
Az első fejezet az európai rendiség kezdeteit
tekinti á t a X I I I — X I V . század fordulójáig.
Bemutatja az angliai, franciaországi, hispániai,
németországi, itáliai (ezen belül császári Itália,
Nápoly—Szicília, egyházi állam, Friaul—Aquileia, Velence), a lengyelországi és csehországi
fejleményeket. Közép-Európára vonatkozóan
— hasznosítva a lengyel S. Russocki eredmé
nyeit — elfogadja, hogy a preparlamentek és
a rendi gyűlések között a helyi rendiség egy
sajátos, e kettő között álló gyűléstípussal, az
ún. „in statu nascendi" lévő rendi gyűlés típu
sával gazdagította az általános európai fejlő
dést. Ennek a típusnak alakult ki legkorábbi
és legteljesebb formája a I I I . András kori
Magyarországon.
A második rész az európai rendiség ideoló
giájának előzményeit és elemeit vizsgálja,
azzal a céllal, hogy ezek áttekintésével a ma
gyarországi fejlődést is az európai rendi eszme

rendszer tükrében lehessen vizsgálni. Ennek
során foglalkozik a „rex est imperátor in
regno suo" jogelvének szerepével, az „universitas" illetve „communitas regni" fogalmával
a X I I I . századi legisták és kanonisták elmé
leteiben. Az elemzett eszmetörténeti fogalmak
római- és egyházjogi megfogalmazásban hatot
tak a korai rendiség megformálóira és Európaszerte hozzájárultak az uralkodói szuverenitás
elméleti alapvetéséhez. Érdemes külön is utal
ni arra, hogy az alattvalók szempontjából „a
fejedelmek önállósága a hazai jog sérthetetlen
ségének biztosítéka volt* és ez a hűbéri kap
csolatok háttérbe szorításával egyúttal az ál
lam tudatosuló intézményesedését is jelentette.
Az „universitas"-ra vonatkozó fejtegetések
lényege abban foglalható össze, hogy a rendek
akkor tekinthetők jogi szempontból fejlettnek,
amikor már római-kánoni értelmű testületként
lépnek fel és követeléseiket az „universitas
regni" nevében fogalmazzák meg. Ezek az
elméletek a latin kereszténységú országokban
mind ismertté váltak, ám átvételük gyorsasá
gát befolyásolta az egyes országok klérusának
legműveltebb rétege és az európai művelődés
központjai közötti kapcsolat intenzitása. Azt
már mindenütt az országok társadalmi, poli
tikai szükségletei szabták meg, hogy az új
gondolatok mennyire hullottak termékeny
talajba.
A harmadik rész a korai magyar rendiséget,
illetve ennek előzményeit mutatja be. Nyo
mon követi a magyar király szuverenitása
eszmekörének kifejlődését a X I . századtól a
X I I I . századig, az „universitas"-ideológia
magyarországi jelentkezését, megjelenését az
egyes forrástípusokban, szerepét az államkor
mányzatban és a királyi szuverenitáshoz való
viszonyát. Végül a X I I I . századi magyarorszá
gi rendiség intézményeit vázolja fel, bemutat
v a a királyi tanács, a rendi képviselet, az „in
statu nascendi"-típusú országgyűlések és a ta
nácsosi rendszer alakulását, fejlődését. A hazai
intézmények — a tanács és országgyűlés —
fejlődése I I I . András uralkodását a korai ren-
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diség időszakává avatja. E fe'lődés politikai,
társadalmi hátterében az áll, hogy a tarto
mányúri hatalomra törő oligarchák ellen a
püspöki kar számíthatott a tőle függő király,
valamint az alapvető érdekeikben fenyegetett
kisebb és középbirtokos nemesség támogatá
sára. A cél az állam központi intézményei működésének a fenntartása, illetve a m a g y a r ki
rályság önállóságának megőrzése volt. A ma
gyar főpapok ehhez választották — I I I . And
rás életében végeredményében sikeresen —
eszközül a rendi kormányzati rendszert.
A szerző összefoglalásában a következőkép
pen értékeli a magyar korai rendiség helyét a
hazai társadalmi és jogi fejlődésben: a korai
fejlődés intézményes és társadalmi oldala kö
zött sajátos ellentót feszül. A korszak jogélete
és működő intézményei magas színvonalúak.
A korszak jogéletének nem egy vívmánya
azonnal és szervesen beépül a hazai fejlődésbe.
Ugyanakkor az országgyűlés és a rendi-kép
viseleti rendszer nem éli túl I I I . András halá
lát, megmutatva, hogy a nemesség ekkor még
éretlen volt ahhoz, hogy egy európai mércével
mérve is jelentékeny államjogi kísérletben a
főpapoknak hosszú távon társa lehessen.
A rendszer „megteremtése mégis szükségszerű
ellenhatása volt annak, hogy a magyar álla
mot a tartományokra hullás és a központi ha
talom működésének teljes megbénulása fenye
gette... Elérték, hogy a központi hatalom
András haláláig nem vált semmivé, hanem
létezett és működött. Kellő társadalmi alap
hiányában azonban a korai rendi intézmények
tartósan nem maradhattak fenn, a társadalmi
fejlődést olyan mértékben sem siettethették."
Az Anjou királyok uralma alatt a kormányzati
rendszert a I I I . Andrást megelőző gyakorlat
szerint építették újjá.
Az európai kutatás számára hasznosítható
tanulságok közé tartozik, hogy Magyarorszá
gon a rendi fejlődés két útja (korporatistainsztitucionalista) keveredett. Tekintettel arra,
hogy a magyarországi rendi gyűlések Európa
legrégibb középkori parlamentjei közé tartoz
nak, az eredmények azt támasztják alá, hogy
a két kutatási módszer (út) szembenállása
csak látszólagos.
A rendi gyűlések korai kialakulásának bizo
nyítása a szerző filológiai eredménye, kimutat
va, hogy a „ s t a t u s " szó rendi gyűlésként való
alkalmazása 1298 körül Európában a legkoráb
biak közé tartozik. Hasonló eredményre ju
t o t t — a szlovák J. K a r p á t eredményeit is
hasznosítva — a magyar koronafelfogás vizs

gálata során: a rendi gyűlés az államéletben a
király személyén túl a koronával áll szemben.
A X I I I . században a koronafogalom Magyar
országon Cseh- és Lengyelországot megelőzően
alakult ki, az alattvalók és a király közötti
kapcsolatot jelképezve.
Az európai kitekintés eredményeit summáz
va megállapítja, hogy a magyar országgyűlés
közvetlen megfelelője az aquileiai (frialui) ren
di gyűlés, amit a rendszerek számos azonos
vonása igazol. Az aquileiai főpap-fejedelem
államát azért választhatták példaképül a ma
gyarországi főpapok, mivel ott a rendek békés
úton szereztek részt a hatalomból. A képvi
seleti rendszer Aquileiában is szükséghelyzet
ben, a patriarcha-államfő nemlétében keletke
zett, ám ott az új patriarcha állandósította az
új intézményt. Gerics a magyar—friauli kap
csolatok alátámasztására számos történeti bi
zonyítékot is felsorakoztat, amelyek az átvétel
politikai hátterét adják meg.
„A I I I . András alatt kialakult korai ma
gyar rendiség jelentőségét, mint átmeneti je
lenséget, az európai gyűlések történetében a
legtöbb joggal Montfort Simon és az angol
reformerek 1258 és 1265 közti monumentális
kísérletéhez lehet hasonlítani. Az »universitas^-szá illetve »communitas regni«-vé szer
vezett társadalmi erőknek arról a próbálkozá
sáról van szó i t t is, ott is, hogy olyan intéz
mények keretei között osztozzanak a királlyal
a hatalomban és olyan módon hozzanak tör
vényt, amelyek a későbbi rendiségre tartanak
jellemzőnek." Nem véletlen, hogy Magyar
országon a XV. századi rendi állam kialakítá
sakor visszanyúlnak a I I I . András kori tör
vényhozáshoz.
Nemcsak a sajnálatos emlékű oligarcha
uralom csírái köthetők ezekhez az évekhez,
hanem a magyar egyházi értelmiség európai
léptékű alkotása, az utolsó Árpád-házi király
— legalább bizonyos tekintetben — sikeres
uralkodását biztosító rendi kormányzati rend
szer létrejötte is.
Gerics monográfiája a korszakról alkotott
eddigi képet — noha Marczali Henrik már
1910-ben felismerte a rendi kormányzat be
vezetésének ígéretes kezdeteit a kor törvény
hozásában — alapvetően módosítja.
Jelen m ű az eszmetörténeti, politikatörté
neti, jogtörténeti és filológiai megközelítés
együttes alkalmazásának idegen nyelvű közre
adásra váró példamutató alkotása.
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Veszprémy

László

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN (SZERK.)

ANGOL ÉLETRAJZ ZRÍNYI MIKLÓSRÓL
LONDON, 1664
Zrínyi-Könyvtár II. (foszerk. : Klaniczay Tibor)
(Zrínyi

Katonai Kiadó, Budapest, 1987. 472 o.)

A Zrínyi Katonai Kiadó még 1985-ben azzal
a nem titkolt szándékkal indította útjára
Zrínyi-Könyvtár
sorozatát, hogy a költő-had
vezér Zrínyi Miklós személyének, munkássá
gának, politikájának és a vele kapcsolatos
korabeli — ismeretlen vagy kevéssé ismert —
dokumentumoknak nyilvánosságot biztosít
son. Ez a sorozat — amellyel a Kiadó egyben
névadója előtt is tiszteleg — jellegében egye
dülálló mai könyvkiadásunkban.
A Zrínyi-Könyvtár
második köteteként lá
t o t t napvilágot az Angol életrajz Zrínyi Mik
lósról című mű.
A könyv bevezető tanulmányában Kovács
Sándor Iván ismerteti a mű előkerülésének
körülményeit és összefoglalja a kutatás eddigi
eredményeit.
A tudomány régóta t u d o t t az életrajz léte
zéséről, mégis, Apponyi Sándor Hungaricabibliográfiája (1927) óta csak két k u t a t ó fog
lalkozott vele részletesebben: Klaniczay Tibor
Zrínyi Miklós című monográfiájában (1964)
és Köpeczi Béla A Thököly-felkelés az európai
közvéleményben című kötetében (1976). Rajtuk
kívül még Kosáry Domokos jelzi létezését bib
liográfiájában {Bevezetés Magyarország törté
netének forrásaiba és irodalmába. I. k. Bp.
1951. 383. o.).
Az angol szöveg fordítását, a hozzá kapcso
lódó kutatások egy részét, valamint egyéb
források feldolgozását az E L T E magyar—
angol szakos hallgatói végezték el Kovács
Sándor Iván vezetésével. A megindult kutató
munka nyomán eddig az életrajz 12 példányát
sikerült regisztrálni. A magyarországiakon kí
vül két angliairól ad részletes leírást a tanul
mány. A londonit (British Library) Zajkás
Péter (a mű egyik fordítója) vizsgálta meg,
az oxfordiról (Bodleian Library) pedig Ralph
Evans angol k u t a t ó adott tájékoztatást.
Kovács Sándor I v á n és szeminaristái euró
pai kitekintéssel tanulmányozták a kérdés
kört, és így számos újabb idegen nyelvű forrás
került elő, melyek a Zrínyi-Könyvtár
I I I . kö
tetének anyagát alkotják majd.
Zrínyi Miklós angol rajongói címmel Péter
Katalin írta a második tanulmányt, amelyben
a m ű keletkezésének politikai hátterét, a szerző
személyét és indítékait, valamint az olvasók
lehetséges körét elemzi.

A X V I I . század folyamán megnő az érdek
lődés a törökök iránt, és ezt nem lehet egysze
rűen az egzotikum varázsával magyarázni; a
háttérben az angol gazdasági érdekek veszé
lyeztetettsége húzódik meg. Különösen meg
figyelhető ez az 1650-es évek végén, amikor
Köprülü Mehmed nagyvezér újjászervezi a
birodalmat, sőt sikeres hódító hadjáratokat
vezet a Földközi-tenger térségében.
Az 1663—1664-es török háború a politikai
publicisztika újabb föllendülését eredményezi.
Közös vonásuk a törökellenesség, szerzőjük
általában anonim, politikailag ellentmondá
sosak, többnyire másodlagos alkotások, több
ségük szoros kapcsolatban áll a hollandiai
publicisztikával, valamennyi tele van hibával
és elírással.
A Zrínyiről szóló életrajz ehhez a publicisz
tikához szorosan kapcsolódik. Az O. C. mo
nogram mögött meghúzódó szerzőt nem sike
rült azonosítani. A mű hőse ugyan Zrínyi, de
mégsem mondható biográfiának, mert nem
felel meg a műfaj korabeli szabályainak; tör
téneti tények szerepelnek benne, de nem tudós
igényességíí munka.
A szöveg alaposabb vizsgálata azt mutatja,
hogy az első két fejezet írója ugyanaz a sze
mély lehet, a harmadikat bizonyosan más írta,
az egész irat összeállítása, szerkesztése egy
újabb személyt valószínűsít. A Gróf Zrínyi
születése és műveltsége című rész gondolati és
szövegszerű rokonságot m u t a t Az török áfium
ellen való orvosság című művel és a Vitéz
hadnagy Aforizmák
című második részével.
Az egész fejezet arra utal, hogy írója személyes
információk alapján dolgozott, az életrajz
többi részét pedig már megjelent munkákból
állították össze.
A két t a n u l m á n y t követi maga a szöveg
Bukovszky Andrea, Gömöri É v a és Zajkás
Péter fordításában. Az életrajz öt részre tago
lódik. I. Gróf Zrínyi Miklósnak, a keresztény
világ nagy bajnokának valamennyi csodálójához
•— a m ű ajánlása, bevezető. I I . Gróf Zrínyi
Miklós életvitele és jelleme — a török háborúk
rövid leírása egészen az 1663—1664-es esemé
nyekig. III. Gróf Zrínyi születése és műveltsége
— a gróf jellemzése, az ideális hadvezér képé
nek megrajzolása. IV. Kasztrióta
Györgynek,
másik nevén Szkander bégnek, a keresztény világ
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másik bajnokának élete és cselekedetei. V. Tamerlán, a török nagy ostora.
A magyar fordítást követi az angol szöveg
hasonmás kiadása.
A függelék első forrásközlése az ún. Rövid
beszámoló, a gazdag angol publicisztikai iro
dalom egyik darabja — ebből fordított részle
teket R a b Andrea.
A másik közölt szöveg a Lacrymae Hungaricae, amelyhez — a fordítás mellé — Bene
Sándor írt kísérőtanulmányt. A Lacrymae
Hungaricae
egy leveles nyomtatvány, amit
Zrínyi Miklós halálára adtak ki Londonban
valószínűleg 1665-ben. 13 latin nyelvű gyász
verset tartalmaz, amelyhez prózában írt eulogium kapcsolódik — h a t szerző (három kül
földi és három magyar) tollából. A nyomtat
vány függelék beli közlését az angol életrajzzal
való esetleges kapcsolata magyarázza. Bene
Sándor a Lacrymae Hungaricae keletkezéstör
ténetét és a háttérben meghúzódó Jászberényi
Pál angliai tevékenységét vizsgálja.
A függelékben találjuk Cennerné Wilhelmb
Gizella írását A londoni Zrínyi-portré és iko
nográfiái rokonsága címmel. A tanulmány gaz
dag képanyaggal illusztrált tömör, lényegre
törő összefoglaló, amely segít a Zrínyi-képmá
sok közötti tájékozódásban. A nagy hozzá
értéssel megírt elemzés azonban a témának
csak néhány vonatkozását világítja meg, hi
szen a Zrinyi-Könyvtár
egyik készülő kötete

a tervek szerint teljes egészében feldolgozza e
tárgykört.
A kötethez gazdag segédapparátus csatlako
zik: részletes és kimerítő jegyzetek, rövidítés
jegyzék és különböző névmutatók segítenek a
könnyebb tájékozódásban.
Az Angol életrajz Zrínyi Miklósról című
könyv kétségkívül újabb, jelentős állomása a
Zrínyi-kutatásnak. A magyarul eddig teljesen
hozzáférhetetlen szöveg kiadása a hasonmással
együtt forrásértékűvé avatja. H a az életrajz
adatai néhol tévesek is, Magyarország európai
megítéléséről és Anglia korabeli magyarság
képéről jó fogódzót ad.
Néhány észrevételt tennék azonban a fordí
tással kapcsolatban. Az életrajz második feje
zetében szép számmal találunk anglicizmusokat, stiláris hibákat. Különösen zavaró az
angol igeidők átültetése magyar nyelvre. Nem
tartom szerencsésnek a „huszár" szó haszná
latát lovas, lovasság értelemben, noha az angol
szöveg szó szerinti fordítása (Hussar). A nyu
gati nyelvekben elterjedt, általánosan használt
szó, de Magyarországon a X V I I . században
csak elvétve fordul elő, akkor is inkább a kül
földi szerzők tollából.
Meg kell említenem még a könyv gazdag
képanyagát, a sok illusztrációt, amelyek segí
tik az olvasó tájékozódását.
Kazinczy

Andrea

H E R C Z E G H GÉZA

MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA 896—1919
(Kossuth

Könyvkiadó, Budapest, 1987. 392 o.)

A Kossuth Könyvkiadó újabb hasznos kézi
könyvsorozattal örvendeztette meg a magyar
történelem iránt érdeklődő olvasókat. Ez a so
rozat, amelynek első kötetéről most szólni kí
vánunk, a magyar külpolitika történetét dol
gozza fel három kötetben. Az első kötet szer
zője a neves jogászprofesszor, Herczegh Géza;
a második, az 1919—1945 közötti korszakot
feldolgozó kötet Juhász Gyula munkája; a
harmadik kötetben pedig Balogh Sándor írta
meg az 1945—1950 közötti magyar külpolitika
történetét. Hasznos vállalkozás ez, hiszen ilyen
jellegű összefoglaló munka legjobb tudomá
sunk szerint eleddig nem jelent meg Magyar
országon. A többszáz okmánygyűjteményben
és emlékiratban ugyan rengeteg külpolitikai
jellegű adalékot találhatunk, de külkapcsola
taink történetét elemző feldolgozásokban igen
csak szegény a magyar történeti irodalom.
A nagy összefoglaló munkák szerzői ugyan
minden esetben kitérnek egy-egy korszak kül
politikai erőviszonyaira és lehetőségeire, de

résztanulmányokon kívül eddig alig egy-két
korszak külpolitikájáról jelent meg összefog
laló munka. A magyar történelem első négy
évszázadáról szinte semmit nem olvashatunk,
a XVI-—XVII. századi tárgyú történeti iroda
lomban pedig főleg a Török és a Habsburg
Birodalomhoz fűződő külkapcsolatok története
tekinthető viszonylag feldolgozottnak. Kevés
az olyan feldolgozás, mint pl. Kosáry Domokos
remek kötete a Mohács előtti magyar külpoli
tikáról, vagy Barta Gáboré Szapolyai török
szövetségéről.
Az évfordulóknak köszönhetően nagyszerű
tanulmányok születtek a Thököly-felkelés és a
Rákóczi-szabadságharc külpolitikájáról. Szinte
teljesen feldolgozatlan az 1711—1848 közötti
korszak, kivételt csupán Napóleon és Magyar
ország kapcsolata képez; ennek történetét is
Kosáry Domokos írta meg. Az 1848—1849-es
magyar külpolitika viszonylag gazdag feldol
gozásokban és okmánykiadásokban; ezek szín
vonala azonban egy-két kivételtől eltekintve
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(pl. Hajnal István, Horváth Jenő tanulmá
nyai) igencsak egyenetlen. Az egyetlen össze
foglaló munka, V. Waldapfel Eszter monográ
fiája, adataiban megbízhatatlan, forráshaszná
latában szelektív, szemléletében elfogult. Kitű
nő feldolgozások születtek a Monarchia kül
kapcsolatairól (Diószegi István, Palotás Emil,
Galántai József, Heiszler Vilmos munkái). Ezek
azonban egyáltalán nem teszik fölöslegessé
egy ilyen, népszerűsítő jellegű, de mégis tudo
mányos igényű vállalkozás létrejöttét.
A probléma nem is annyira a vállalkozással,
mint inkább a vállalkozás arányaival van. Az
első kötet 1023 év történetét dolgozza fel, a
második 26, a harmadik 6 évét —- közel azonos
terjedelemben. Tévedés ne essék, nem azt
vonjuk kétségbe, hogy a második és harmadik
kötet által tárgyalt korszakok ilyen részletes
ségű tárgyalása indokolt, hanem azt, hogy
1023 év csak egy kötetet érdemel-e ? E z t a
korszakolást ugyanis sem a társadalmi rend
szerek története, sem az ország történetének
fordulópontjai nem indokolják.
Egyetlen
szempont alapján lehetne talán indokolni eze
ket az arányokat : Az első kötet végén lesz a
Nagy-Magyarországból Kis-Magyarorjzág, s a
második kötet végén a Kis-Magyarországból
Még kisebb-Magyarország. Ezekért az arányo
kért azonban nem a szerzőké, hanem a kiadóé
a felelősség, az egyes kötetek szempontjából
egyedül a szerzői teljesítmény a mérvadó.
E kötet bevezetőjében Herczegh Géza u t a l
a magyar közgondolkodásban máig jelenlévő
„magyar glóbus" szemléletre, arra, hogy látó
határa „a Lajtától legfeljebb az Al-Dunáig
terjed, pedig hazánk nem szigetország, és nem
vette körül soha kínai fal". így sikereink és
bukásaink egyaránt a nemzetközi erőviszo
nyok függvényei voltak, s ezekre az erőviszo
nyokra (sajnálatos, de létező tendencia) Ma
gyarország a X V I . századtól kezdve egyre ke
vesebb hatással volt. Sőt, hosszú időn keresz
tül nélkülözte vagy a területi egységet, vagy
az önrendelkezést, vagy a klasszikus értelem
ben vett állami függetlenséget, vagy mindhár
mat, í g y a szerző szerint joggal vetődik fel a
kérdés: lehet-e egyáltalán magyar külpolitiká
ról beszélni az 1526—1918 közötti időszakban,
amikor az ország két-három-négy részre sza
kadva, majd egy nagyobb birodalom több
kevesebb önállósággal bíró részeként volt in
kább tárgya, mint cselekvő részese az európai
és a világpolitikának ? A szerző erre a kérdésre
feltételesen, de igennel válaszol, hozzátéve,
hogy ez esetben inkább Magyarország külkap
csolatainak, mint az önálló magyar külpolitiká
nak a történetéről van szó. Hozzátehetjük
még ehhez, hogy éppen néhány évvel ezelőtt
hívta fel Kosáry Domokos akadémiai szék
foglalójában a figyelmet arra, hogy a keletközép-európai kisállamok állami léte, minden
korlátozottsága ellenére olyan t é n y volt,
amellyel valamilyen módon az európai poli
tika is számolt, s ha a függetlenség formális

jegyeit kérjük számon rajtuk, akkor lehetetlen
megírni összefüggő történetüket. S enélkül
érthetetlen pl. a Rákóczi-szabadságharc és
1848—1849 magyar külpolitikája is; hiszen
ezek az előző korszakok külpolitikai, külkap
csolati hagyományaira építettek, s ezek nemmindig teljes gyakorlati és eszmei orientációit
igyekeztek megvalósítani.
A kötet kilenc fejezetben tárgyalja a ma
gyar külkapcsolatok, a magyar külpolitika
történetét a honfoglalástól a Tanácsköztársa
ság leveréséig.
Az első fejezet „A magyar állam megalapí
t á s a " címet viseli, de ennél többet ad, a hon
foglalástól a tatárjárásig terjedő 350 év törté
netét tárgyalja. I t t is, mint a továbbiakban is,
európai kitekintés nyitja a fejezetet. Röviden
és lényegre törően jellemzi a honfoglalás korá
nak európai és ázsiai birodalmait, a magyar
törzsszövetség helyét a korabeli európai poli
tikában.
A második alfejezet a honfoglalás eseményeit
tárgyalja, kitérve olyan kérdésekre is, hogy
mekkora lehetett a magyar törzsszövetség
létszáma. Halványan ugyan, de állást foglal a
kettős honfoglalás, a magyar—avar azonosság
mellett, mondván, hogy a nyugati híradások
többször is azonosították az avarokkal a ma
gyarságot. Ez igaz, de a bizánci forrásokban
türkökkel azonosították a magyarokat, s ez
még nem bizonyíték a türk—magyar azonos
ság mellett.
A következő alfejezet a kalandozó hadjára
tok történetét tárgyalja, egészen a quedlinburgi követjárásig. E hadjáratokban nem egy
szerűen zsákmányszerző akciókat lát, hanem
hangsúlyozza külpolitikai céljaikat is, ti. az
erős államok létrejöttének megakadályozását.
Paradox módon a kalandozó hadjáratok hoszszú távon mégis ezt segítették elő. E fejezettel
kapcsolatban egy megjegyzésünk lenne: az
Óperencia nem az Atlanti-óceánt jelöli, hanem
az Enns folyón túli (Ob der Enns) területeket.
A negyedik alfejezet témája a magyar állam
alapítás. Ennek tárgyalásánál a szerző kitér a
kelet-közép-európai, orosz, lengyel, cseh pár
huzamokra is, s külön foglalkozik az István
idején kiépülőfélben lévő dinasztikus kapcso
latokkal.
Ujabb összefoglaló alfejezet summázza az
Árpád-kori Magyarország európai helyét.
A szerző szerint Magyarország földrajzi hely
zete — földrajzi egysége ellenére — nem volt
kedvező, hiszen nem volt egészen a tengerig
hajózható folyója s az Adriát is csak meglehe
tősen nehezen közelíthette meg. í g y eleve
kiesett a világkereskedelem fő útvonalaiból.
Az utolsó három fejezet közül egy-egy tár
gyalja a német ill. a bizánci—orosz kapcsola
tokat, egy pedig a tatárjárás történetét.
Herczegh Géza szerint B a t u kánról „joggal
tételezhetjük fel, hogy előző hódításainak biz
tosítása végett szükségesnek t a r t o t t a a magyar
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király legyőzését". Elképzelhető, de talán ér
demes lett volna néhány szót szólni a nomád
államok állandó terjeszkedési „kényszeréről"
is. És felmerül a kérdés: Milyen veszélyt jelent
hetett Magyarország a Kínától Oroszországig
terjedő t a t á r birodalomra ?
A második fejezet az 1241—1520 közötti
évtizedek történetét tárgyalja „Magyarország
és a kelet-közép-európai államszövetségek"
címmel. A szerző tehát nem egyszerűen Ma
gyarország külkapcsolatainak történetét te
kinti át, hanem azt egy meghatározott szem
pont szerint teszi. Véleménye szerint ugyanis
Magyarország, akárcsak e régió többi állama,
képtelen volt egymagában megállni olyan
meglévő és felemelkedő birodalmak árnyéká
ban, mint az Aranyhorda, a Német—Római
Birodalom, Oroszország és a Török Birodalom.
E z t csak valamilyen többé-kevésbé szoros ál
lamszövetség ellensúlyozhatta. Minden kelet
közép-európai államnak megvoltak az esélyei
erre az egységesítő szerepre. E korszakot
ugyanis hosszú ideig az európai államok álta
lános gyengesége jellemzi. Franciaország és
Anglia egymással háborúzik, a Német—Római
Birodalom anarchiába süllyed, Bizánc árnyéka
régi önmagának, Oroszország még nem elég
erős, a t a t á r birodalom is elveszítette expanzív
energiáit. A korszak végére azonban kialakul
az európai nagypolitika, létrejönnek a földrész
sorsát évszázadokra meghatározó ellentétek,
elsősorban a francia—Habsburg ellentét. E fe
jezetben a szerző összefoglalja az utolsó Árpá
dok és az Anjouk külpolitikai tevékenységét,
különös tekintettel az ennek eredményét meg
határozó gazdasági-pénzügyi alapokra. I t t
summázza a dinasztikus külpolitika lényegét
is. Eszerint az uralkodó fő célja nem a hódítás,
hanem az, hogy minél több ország koronáját
mondhassa magáénak — az illető ország beiszerkezetének megváltoztatása nélkül. Ez ve
zetett a korszakra oly jellemző perszonáluniók
létrejöttéhez, s ez magyarázza azok gyengesé
gét pl. a Török Birodalommal szemben. Az 55.
oldalon külön táblázat ábrázolja a kelet-közép
európai perszonáluniókat 1375—1495 között,
negyvenéves periódusokban. A periodizáció
szempontja azonban nem elég világos, hiszen
ez esetben az 1419-től a magyar és a cseh
királyi, és a német—római birodalmi császári
koronát is viselő Zsigmondnál jóval eredmé
nyesebb uralkodónak tűnik az őt meg sem
közelítő V. László, s teljes egészében kimarad
a magyar és lengyel királyként uralkodó
I . Ulászló.
Nagy Lajos esetében a szerző a keleti és
déli hadjáratoknál fontosabbaknak t a r t j a a
nyugati irányú diplomáciai és katonai akció
k a t , mondván, hogy a király elsősorban ebben
az irányban akart terjeszkedni.
Külön alfejezet szól az utódlás kérdéséről,
utalva az itáliai és luxemburgi orientáció kü
lönbségeire. Fontos, mert a továbbiak meg
értéséhez nélkülözhetetlen, alfejezet tárgyalja

az Oszmán Birodalom kialakulását, s ennek
legfontosabb külpolitikai feltételét, Bizánc vég
zetes meggyengülését. Zsigmond külpolitiká
jának áttekintésében sok a pozitív vonás, de
a szerző alapjában véve sikertelen, céljait már
csak későn megvalósítani tudó államférfinak
mutatja be a királyt. Kimaradt viszont Zsig
mond leghosszabb távon ható eredménye, a
szerb kapcsolat révén kiépített déli végvár
rendszer megemlítése.
A Zsigmond halála után eltelt két évtized
történetét tárgyalja a következő alfejezet
„Lengyel—magyar vagy magyar—cseh—oszt
rák unió? Támadó vagy védekező politika a
törökkel szemben?" címmel. I t t tárgyalja a
szerző Hunyadi hadjáratait is. J ó lett volna
valamit olvasni arról is, hogy reális volt-e
Hunyadi célkitűzése a török kiűzése a Balkán
ról ? Véleményünk szerint nem, s ezt bizonyítja
a téli hadjárat kudarca, Várna és Rigómező.
Igen fontos viszont az, amit Herczegh Géza
cseh—osztrák
a Ciliéi—Garai-vonalról, a
külpolitikai orientációról ír. Véleménye szerint
tevékenységük megítélése azért olyan negatív
a korábbi magyar történeti irodalomban, mert
a „haladást és a nemzeti fejlődést gátló X I X .
századi Habsburg-arisztokrácia előfutárát látta
bennük", noha tevékenységük korántsem volt
oly káros. És, tehetnénk hozzá, végül is az ő
külpolitikai orientációjukat vitte tovább maga
Mátyás is, s ez valósult meg, igaz torz és
Magyarország számára előnytelen formában,
1526 után is. A Hunyadi-féle lengyel és balkáni
(főleg román) orientációt, ennek örökségét pe
dig éppen az erdélyi politika vitte tovább
1541-et követően. Az alfejezet egyetlen jelen
tős elírása az, hogy I I I . Frigyesnek sikerült
„családjában a császári hatalmat örökletessé
tenni". Aligha, hiszen a német—római császárt
választották.
Mátyás uralkodásával, annak anyagi alap
jaival foglalkozik a következő alfejezet. A szer
ző szerint a király „pénzügyi politikája alig
hanem túlment azon, amit az ország teljesítő
képessége szempontjából célszerűnek lehetett
t a r t a n i " , hiszen bevételei jó részét improduk
t í v módon, katonai kiadásokra költötte el,
nem itthon, hanem Sziléziában és Ausztriában.
A következő alfejezet, amely Magyarország
európai helyzetét foglalja össze a Jagelló-ház
uralomra jutása után, a mátyási pénzügyi poli
tikában látja többek között I I . Ulászló és I I .
Lajos kül- és belpolitikai eredménytelenségé
nek okát. A másik, fontosabb ok Magyarország
gazdasági fejletlensége volt, amely eleve meg
akadályozta egy erős, központi hatalom kiépí
tését. Mohácsot t e h á t nem elsősorban a két
Jagelló személyi gyengesége okozta, hanem az
ország egyre nyilvánvalóbbá váló gazdasági
elmaradottsága és külkereskedelmének passzív
mérlege. E fejezet utolsó része a X V — X V I .
századi diplomáciai élet jegyeivel foglalkozik.
15 év történetét foglalja össze a „Magyar
ország felosztása" című fejezet, amely az

— 404 —

1526—1541 között történteket tárgyalja. Fon
t o s és eléggé nem hangsúlyozható a szerző
azon megállapítása, hogy Magyarország köz
vetlenül Mohács előtt és Mohács után megszűnt
igazi befolyással lenni saját sorsára: az ország
egységének fennmaradása vagy fenn n e m ma
radása két világhatalom, a Török és a Habsburg
Birodalom közötti erőviszonyokon dőlt el.
Magyarország túlélési lehetőségeit pedig eleve
csökkentette az, hogy a Habsburg-birodalom
számára mellókhadszínteret jelentett, ugyan
akkor a francia szövetségben harcoló szultán
számára Magyarországon keresztül vezetett az
ú t Bécs felé. Mohács t e h á t törvényszerű követ
kezménye volt az ország megromlott külpoliti
kai esélyeinek. A szerző adataival talán csak
egy vonatkozásban vitatkoznánk. Véleménye
szerint ugyanis a „Mohácsnál összegyűjtött
25 000 főnyi seregnél lényegesen nagyobb és
jobb haderőt Magyarország nem t u d o t t kiállí
t a n i ! " A fennmaradt létszámadatok azonban
arra m u t a t n a k , hogy Mohácsnál nem 25 000,
hanem legalább 30 000 katona v e t t részt az
ütközetben. A szerző megemlíti a pápai pénzen
felfogadott 4000 zsoldost, de nem említi az
elkésett cseh segélyhadakat ; említi Szapolyait,
de nem említi Frangepán Kristófot. A körül
mények jobb összejátszása esetén t e h á t I I . La
jos 45—50 000 főt is felsorakoztathatott volna
a török ellen Mohácsnál — ami természetesen
nem jelenti azt, hogy a csatát — s főleg a há
borút — megnyerhette volna.
A fejezet a továbbiakban a mohácsi csatától
a drinápolyi békéig terjedő időszak történetét
tárgyalja. A szerző meglehetősen óvatosan, de
állást foglal a „szulejmáni ajánlat" koncepciója
mellett, mondván, hogy a török nem akarta
meghódítani Magyarországot, hiszen gazda
ságilag a magyar hódoltság csak ráfizetéssel
járt, terjeszkedés szempontjából pedig a
Földközi-tenger medencéje jóval kedvezőbb
esélyekkel kecsegtetett. Mindez igaz, de a ha
tárvidékek soha nem rentábilisak gazdasági
szempontból (korábban Szerbia sem volt az), s
a Török Birodalom elsősorban a szárazföldi
hadseregre épült, ezt a hadsereget pedig állan
dóan foglalkoztatni kellett. A magyarországi
hadjáratoknak tehát volt egy ilyen, katonai
szempontból irracionális, de politikailag ért
hető indoka is. Ennek ellenére azonban ez a
kötet egyik legjobban megírt fejezete. Különö
sen értékes a 113. oldalon található táblázat,
amely a török magyarországi hadjáratainak
nemzetközi összefüggéseit ábrázolja. Az utolsó
alfejezet „A függetlenség elvesztése" címet
viseli, s azt vizsgálja, mennyiben voltak tuda
t á b a n a kortársak e katasztrófasorozat igazi
okainak, ill. hogyan számolódott fel a meg
m a r a d t királyi Magyarország befolyása saját
sorsának intézésére.
A IV. fejezet 130 év történetét tekinti át, a
drinápolyi békétől a karlócai béke megköté
séig. Herczegh Géza hangsúlyozza: a kor

magyarjai nem t u d h a t t á k , hogy végül is me
lyik hatalom fogja egyesíteni az országot, ezért
mindig meg kellett próbálniuk alkalmazkodni
a gyorsan változó politikai körülményekhez.
De hosszú távon egyik országrész lakóinak
sem volt meg az esélyük önálló politika foly
tatására, hiszen a királyi Magyarország szinte
egyszerű határsávvá változott, a hódoltságban
nem volt önálló politikai arculattal rendelkező
magyar vezetőréteg, az erdélyi fejedelemség
pedig csak a török által meghatározott határok
között játszhatott bármilyen politikai szere
pet. Az alfejezetek sorra felvázolják az erdélyi
fejedelemség, a hódoltság (!) külkapcsolatait,
egy külön rész szól az ország gazdasági egysé
gének fennmaradásáról. A Kelet-Európában
lezajlott változásokat Báthory István ural
kodásának ürügyén ismerteti a szerző.
Külön alfejezet elemzi a tizenöt éves háború
történetét, nem tér ki azonban a felszabadító
háború kudarcának okaira. E g y kisebb hiba
is becsúszott a szövegbe, az 1598-as év esemé
nyeinek ismertetésénél a szerző azt állítja,
hogy „Eger és Kanizsa török kézen m a r a d t " ,
jóllehet, utóbbit csak két év múlva fogja elfog
lalni a török.
Újabb alfejezet tárgyalja a harmincéves
háború magyar külpolitikai vonatkozásait.
Herczegh Géza szerint Bethlen három hadjára
t á n a k politikai kudarca u t á n j ól ismerte fel azt,
hogy a török meggyengülése m i a t t immáron
lehetőség nyílik Magyarország felszabadításá
ra, de azt is látta, hogy ezt csak Habsburg
szövetségben és csak kellő biztosítékok mellett
teheti meg — tehát nem akart Báthory Zsig
mond sorsára jutni. I. Rákóczi György külpo
litikájával kapcsolatban Herczegh Géza ki
emeli a fejedelem józanságát, de valós szerepé
vel kapcsolatban jellemzőnek tartja, hogy a
harmincéves háborút lezáró békében Erdély,
Franciaország szövetségeseként, az utolsó előtti
helyen szerepelt. Az alfejezettel kapcsolatban
három dologra hívnánk fel a figyelmet: 1.
Herczegh Géza szerint Bethlennek 1619 őszén
azért kellett felhagynia Bécs ostromával, mert
Iíomonnai észak-magyarországi betörése fe
nyegette utánpótlási vonalait. Ez, mint azt
Nagy László kutatásai bebizonyították, téves,
hiszen Bethlen már Homonnai betörésének
hírül vétele előtt abbahagyta Bécs ostromát.
2. Igen tanulságos a Pfalzi Frigyest és Bethlent
ábrázoló metszet a 143. oldalon. Bethlen feje
fölött ugyanis ezt olvashatjuk: „Gabriel
B a t t o r . . . " , t e h á t elődjével, Báthory Gáborral
tévesztették össze. Ez is mutatja, milyen volt
a külföld tájékozottsága Magyarország ügyei
ről. 3. A szerző állítása szerint a harmincéves
háború a Német-—Római Birodalom egyes ré
szeiben olyan szörnyű pusztításokkal járt, mint
nálunk a tizenöt éves háború. Az analógia
csábító, de az újabb kutatások szerint a háború
által érintett tartományok embervesztesége
egyáltalán nem volt olyan súlyos, mint azt a
korábbi, romantikus alapokon nyugvó iroda
lom feltételezte.
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Az utolsó három alfejezet Erdély romlásával,
Thököly fejedelemségével, végül Magyarország
felszabadításával foglalkozik. Erdély pusztu
lásának legsajnálatosabb következményét ab
ban látja, hogy az egykor virágzó fejedelemsé
get olyan csapás érte, amely megakadályozta
tevőleges részvételét az elkövetkezendő három
évtized politikájában. És, tehetnénk még hoz
zá, legalább ilyen fontos volt az ezzel járó sokk
hatás. Erdélyt 1551—1552 óta immáron har
madszor érte súlyos katonai csapás. E z olyan
hatással járt, hogy az erdélyi vezetés még ak
kor sem mert beavatkozni a felszabadító há
borúba a Szent Liga oldalán, amikor annak
erőfölénye már nyilvánvalóvá vált, s ezzel
elveszett a lehetőség arra, hogy Magyarország
legalább egy része önálló hatalomként vegyen
részt az ország felszabadításában.
Az ország így kialakult rossz pozícióját volt
hivatva korrigálni a Rákóczi-szabadságharc,
amellyel a következő fejezet foglalkozik.
Herczegh Géza i t t is az európai erőviszonyok
keretében ábrázolja Rákóczi erőfeszítéseit.
Nem hangsúlyozható eléggé az a megállapítás,
hogy a szabadságharc kibontakozását gyakor
latilag az t e t t e lehetővé, hogy a császári haderő
nagyobb része a francia—bajor támadás ki
védésével volt elfoglalva. A szabadságharc ve
reségét végső soron két tényező okozta: egy
részt a magyar katonaság kétségbeejtően
gyenge színvonala, másrészt az ország külpoli
tikai jelentéktelensége. Fegyvertársai közül
egyiknek sem volt igazán fontos, mert nem
t a r t o t t á k jelentős külpolitikai tényezőnek. Az
egyetlen komoly szövetségi kapcsolat Nagy
Péterrel gyakorlatilag mindkét fél addigi kül
politikai tevékenységének ellenére jött létre:
hiszen Nagy Péter többször felajánlotta a csá
szárnak a magyar felkelés elleni fellépést,
Rákóczi pedig, a francia külpolitikai törekvé
sek támogatójaként, inkább a svédekkel ro
konszenvezett.
Az olvasó, bármilyen történelmietlen is ez,
nem szabadulhat bizonyos analógiáktól a Rá
kóczi- és a 48-as szabadságharc történetével
kapcsolatban. Mind Rákóczi, mind Kossuth
kiváló szervezői képességek birtokosa volt, de
egyikük sem értett a hadvezetéshez. Ahogy
Kossuth 1848. december 31-én, úgy Rákóczi
sem ellenezte 1705-ben a császáriakkal foly
t a t a n d ó alkudozást, noha egyikük sem bízott
annak sikerében. Ahogy Rákóczi 1707-ben,
úgy Kossuth 1849 áprilisában egyaránt kül
politikai okokból t a r t o t t a szükségesnek a
trónfosztást és a függetlenség kimondását —
hasonlóan gyenge eredménnyel. Anglia is
mindkét esetben ugyanúgy viselkedett: bár
rokonszenvezett a magyar törekvésekkel, s
óhajtotta a békés megegyezést a Habsburgbirodalom szilárdsága érdekében, szövetségesi
kapcsolatait fontosabbnak t a r t o t t a rokon
szenvénél. S végül érdekes Rákóczi és Kossuth
sorsa is : egyikük sem békélt meg a küzdelmük

eredményeként létrejött kiegyezéssel, s minden
alkalmat megragadtak a küzdelem folytatására
illetve a morális alap fenntartására. S a vég
játék és a kérdésfeltevések is hasonlók: Ahogy
1711 tavaszán a Tisza vonalán álltak a császá
ri csapatok, s csupán Pálffy megegyezési kész
ségén múlt, hogy az eredmény Nagymajtény
és Szatmár, nem pedig Világos ós Arad lett,
úgy Görgei esetében is csak az ellenfél nemigen
létező jóindulatától lehetett bármit is várni a
fegyverletétel után. Mindkét szabadságharc
sorsát befolyásolta a külpolitika, de ebben a
helyzetben már csak a katonai tényezők dönt
hettek, s nem a nagypolitika konstellációinak
változásai.
A V I . fejezet a „Magyarország a Habsburgbirodalomban" címet viseli, s 1711—1848 kö
zött tárgyalja Magyarország nemigen létező
külkapcsolatainak történetét. A szerző szerint
Magyarország külpolitikai lehetőségeit két té
nyező határozta meg: ,,a) milyen volt Magyar
ország helyzete a Habsburg-birodalomban; b)
milyen volt a Habsburg-birodalom helyzete
Európában és milyen kapcsolatban állott a
többi h a t a l o m m a l ? " Ezekre a kérdésekre ad
választ az első két alfejezet. Az elsőben talán
kissé túltengenék a kötetre egyébként nem
jellemző érzelmi elemek. í g y az ország helyze
t é t semmi esetre sem lehet gyarmatinak nevez
ni. E g y másik alfejezet témája az 1788—
1790-es porosz közjáték, amely azonban Po
roszország részéről ugyanúgy afféle diverzió
volt, mint ahogy a következő alfejezetben tár
gyalt napóleoni külpolitikai akciók. Magyar
ország helyzete 1711-hez képest nem sokat
változott: az európai diplomácia sakktábláján
továbbra is bármikor lecserélhető gyalog ma
radt. A magyar—francia kapcsolatok a forra
dalom idején meglehetősen gyengék, s jórészt
csak szellemiek voltak, komoly külpolitikai
lehetőségeket nem hordoztak magukban.
Újabb alfejezet tárgyalja a bécsi kongreazszust és a Szent Szövetség rendszerét. Az oszt
rák császárság és a nemzeti kérdés kapcsolatá
ról szólva a szerző helyesen állapítja meg:
„A nemzeti mozgalmak jelentőségét becsüli le,
aki azt hiszi, hogy azok félúton megállva be
érték volna nyelvi egyenjogúsítással, közigaz
gatási autonómiával és nem törekedtek volna
a politikai hatalom teljességének megragadá
sára — az önálló államalapításra —, ha annak
reális lehetősége felcsillan előttük." Nem volt
mindegy azonban, hogy addig melyik nemzeti
mozgalom kinek az oldalán vesz részt egy
esetleges konfliktusban. Hosszú távon lehetet
len volt a nemzeti mozgalmak összefogása, de
nem volt törvényszerű, hogy azok már 1848—
1849-ben olyan tragikus és meddő módon ke
rüljenek szembe egymással. E g y újabb alfeje
zet ismerteti a magyar társadalmi és nemzeti
fejlődés programjának összefüggéseit. H a ezt
sikerül összeegyeztetni, akkor sor kerülhet a
birodalom és Magyarország viszonyának reví
ziójára is. Az erre irányuló elképzeléseket két
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tényező befolyásolta különböző mértékben:
A Szent Szövetség rendszerétől való félelem és
a pánszláv gondolat keltette aggodalmak.
A k e t t ő gyakorlatilag összekapcsolódott a cári
Oroszország esetében — mint 1849-ben kide
rült, teljes joggal. A kibontakozó küzdelemben
Magyarország annyiban jobb esélyekkel indult
a Birodalom többi nemzeténél, hogy egész
etnikai állománya a Birodalmon belül élt, s
politikai élete rendelkezett az önállóság bizo
nyos jegyeivel; annyiban viszont sokkal roszszabb volt helyzete, hogy teljes egészében a
Birodalmon belül lévén, önálló külkapcsolatok
kiépítésére nem nyílt lehetősége. A magyar
kérdés tehát Európa számára nem létezett, s
ezt a h á t r á n y t Magyarország a szabadságharc
sem t u d t a behozni. A fejezet egészével
kapcsolatban azonban van egy kis hiányérze
t ü n k . A szerző nem szól a külpolitikai koncep
ciót magában rejtő Duna-konföderációs ter
vekről, amelyek már a magyar jakobinusok
gondolati rendszerében jelen voltak, de Széche
nyi és Kossuth külpolitikai elképzeléseinek is
fontos részét alkották, már a reformkorban is.

együttes tárgyalását, hiszen, mint az a szerző
adataiból is kitűnik, Jellačié nem horvát nem
zeti célokért, hanem a Birodalom egységéért
harcolt — a nemzeti sérelmek érvkészletét is
felhasználva. Másképp ugyanis érthetetlen,
hogy miért éppen a nemzeti jogokkal nagyobb
mértékben rendelkező Horvátország fordult
először szembe a magyar forradalommal.
Kissé árnyalatlan a B a t t h y á n y - k o r m á n y
tevékenységének értékelése is. Véleményünk
szerint nem Kossuth július 11-i beszéde jelen
t e t t e a „hadügyi és pénzügyi önállóság tény
leges megteremtését", hiszen a honvédség lét
rehozásáról már április 26-án határozatot fo
gadott el a minisztertanács, s májusban meg
kezdődött a toborzás is. S megint csak
B a t t h y á n y szerepe szorul háttérbe akkor,
amikor a szerző szerint a szeptemberi fordulat
u t á n Kossuth „a kormány szerepét á t v e v ő
Honvédelmi Bizottmány élére állva tétovázás
nélkül megkezdte a fegyveres ellenállás szer
vezését", holott szeptember végéig a fő érdem
kétségkívül az ügyvezető
miniszterelnök
Batthyányé.

A VII. fejezet a forradalom és szabadságharc
külkapcsolatait tárgyalja. Herczegh Géza sze
rint Metternich aggódva nézett az újév elé
1848-ban. Aligha, hiszen éppen január 11-én
írta IV. Frigyes Vilmos porosz királynak, hogy
, »végre is az újesztendő inkább lesz kedvemre
való, mint volt az elmúlt, amelynek semmiféle
tetszetős emlékét sem vagyok képes felfedez
n i " . A kancellár azonban alaposan tévedett.
Olyan európai földindulás következett be,
amilyenre 1830 óta nem volt példa. Ennek
részleteit ismerteti az első alfejezet. A magyar
forradalom sorsát főleg a német egység kérdése
befolyásolta; ezen múlott, hogy a létrejött
polgári Magyarország független lesz-e vagy
önálló, esetleg egyik sem. Ez utóbbi cél eléré
sére Ausztriának erős hátvédet jelentett
I . Miklós óriási hadserege.

Az ellenforradalom nyílt, fegyveres fellépése
megint a külpolitikai események függvényében
történt. Gyakorlatilag az olasz szabadságharc
veresége és a párizsi felkelés leverését k ö v e t ő
franciaországi fordulat t e t t e lehetővé Jellaeic
betörését. A helyzet azonban ezúttal kedve
zőbb volt, mint 1703-ban. Magyarország jelen
tős, reguláris hadsereggel rendelkezett, s ezzel
ideiglenesen ellensúlyozni t u d t a külpolitikai
lehetőségeinek beszűkülését. A bécsi forrada
lom leverése u t á n jó ideig úgy látszott, hogy
Ausztria „belügyként" lesz képes elintézni a
magyar forradalmat, a tavaszi hadjárat u t á n
azonban nyilvánvalóvá vált, hogy Magyar
ország legyűréséhez külső segítségre lesz szük
sége. A Függetlenségi Nyilatkozatnak, m i n t
azt Herczegh Géza nagyon helyesen állapítja
meg, semmilyen szerepe nem volt az orosz
intervenció előidézésében. I . Miklós
1848
márciusa óta egyfolytában be akart avatkozni
valahol, Németországban vagy Magyarorszá
gon vagy ahol újabb forradalom fenyeget.
E z t a magyar politikai vezetés is jól t u d t a , de
reménykedett Európa beavatkozásában. E re
mények azonban nem váltak valóra. Az, hogy
Magyarország teljes győzelmet nem a r a t h a t ,
már a schwechati csata után nyilvánvaló volt.
Az, hogy semmilyen győzelmet nem a r a t h a t ,
1849 áprilisának végén dőlt el. K o s s u t h é k
tehát csúnya kelepcébe j u t o t t a k . H a nem vál
lalják az önvédelmi harcot, Magyarország és
Ausztria viszonya az 1848 előttinél súlyosabb
alá-fölérendeltségi viszonnyá válik. H a vis zont
vállalják, meg kell próbálniuk valamilyen
közbeavatkozásra bírniuk az Ausztria szüksé
gességét valló Angliát, s a külpolitikai a k t i v i 
tásra nemigen hajlandó
Franciaországot.
Amint az a fennmaradt diplomáciai anyagból
is kiderül, 1848 novembere és 1849 februárja
között, t e h á t a szabadságharc legválságosabb

A második alfejezet a Batthyány-kormány
külpolitikai törekvéseit vázolja fel, nagyjából
Hajnal István gondolatmenete alapján. Érthe
tetlen viszont, hogy a szerző miért minősíti
„feudális színezetű dunai
szövetségnek"
Batthyányék koncepcióját a Duna-menti álla
mok Magyarország-központú és magyar veze
tésű összefogásáról. Hiszen ez a koncepció
éppen a magyar polgári forradalom önvédelmi
reflexéből fakadt, a kialakuló félben lévő német
és a létező orosz nagyhatalommal szemben.
Külön alfejezet foglalkozik a nemzetiségi kér
dés kiéleződésével. Időrendi okok m i a t t a
szerző i t t tárgyalja az olasz segély kérdését is.
Egyetlen, ám annál lényegesebb kérdést nem
említ: azt, hogy a segély megadását Batthyá
nyék a magyarországi nemzetiségi mozgalmak
lecsillapítása u t á n t a r t o t t á k lehetségesnek —
ami ekkor egyet jelentett azzal, hogy soha
napján. Megtévesztőnek tartjuk ugyanakkor
Jellaeic és a többi nemzetiségi mozgalom
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hónapjaiban, gyakorlatilag teljesen megsza
k a d t a kapcsolat a politikai vezetés és a diplo
máciai kiküldöttek között. Tehát a magyar
külpolitika számára meglehetősen rövid idő
m a r a d t az osztrák beolvasztási törekvések és
a cári intervenció ellensúlyozására. A magyar
forradalom ugyanakkor, bár rengeteg tehetsé
get termelt ki, éppen diplomatákban szenve
d e t t nagy hiányt. A magyar külpolitikára tehát
lehetetlen feladat hárult.
A cári intervenció után a kormány előtt még
egy lehetőség állott: meg kellett próbálni va
lamilyen módon semlegesíteni az orosz inter
venciót. Erről már az 1849. június 26-i minisz
tertanács határozatában szó volt, s Görgei
ennek szellemében tárgyalt júliusban Rüdigerrel. Az utolsó kísérlet a korona felajánlása
volt a cárnak. Ezt Szemere és B a t t h y á n y
Kázmér előbb burkoltan tették meg, majd az
1849. augusztus 11-én délelőtt t a r t o t t első
minisztertanács határozata alapján készült
államiratban Kossuth és a kormány nyíltan is
felkínálta a koronát a cárnak, ha az hajlandó
ennek fejében szavatolni az 1848-as alkot
m á n y t . A történeti irodalomban később gyak
ran előfordultak olyan szemrehányások Gör
gei vei kapcsolatban, hogy a tábornok meg sem
kísérelte a diktatúra átvétele után a tárgyalást
az oroszokkal, holott Kossuthnak azt ígérte,
mindent megpróbál megtenni az ország státus
életének megmentésére. Jóllehet, a cári fővezérségben semmiféle tárgyalási hajlandóság
nem volt, s ez egyértelműen kiderült Paszkevics 1849. augusztus 9-én Rüdiger által tolmá
csolt válaszából, amely még a temesvári csata
vesztés előtt, tehát egy jóval kedvezőbbnek
látszó katonai helyzetben keletkezett. Görgeinek pedig annyival is kevesebb lehetősége volt
a tárgyalásra, mivel az egyetlen tárgyalási
„alapot", a koronát Szemere miniszterelnök
magával vitte, t e h á t a tábornoknak már egy
szerűen nem volt mit felajánlania a cári fővezérségnek.

közvetlen előzményeinél a szerző szól a magyar
konzervatívok és Széchenyi tevékenységéről,
a külpolitikai tényezők közül pedig a Bismarck
vezette német egységmozgalomról. A dualista
rendszer ellentmondásairól szólva a nemzeti
ségi kérdésnek tulajdonítja a legnagyobb sze
repet a Monarchia felbomlásában, s ismerteti
mind Kossuth, mind Deák érveit. Állásfogla
lása nem egyértelmű a régi vitában, bár ki
jelenti, hosszú távon Kossuthot igazolta a
jövő. Ez azonban korántsem biztos. Hiszen a
Monarchia felbomlásához az utolsó lökést nem
annyira az adta, hogy a különböző nemzetisé
gek végre egyesültek anyanemzetükkel, hanem
az, hogy a Monarchia megszűnt európai poli
tikai tényező és szükségszerűség lenni. S ne
feledjük el, a dualista rendszer mégiscsak
megélt ötven évet, ez pedig újkori, de
még középkori léptékkel mérve is hosszú
idő. Az újkori magyar történelem egyik
legszilárdabb államrendszere volt az, amely
1867 után létrejött. A kossuthi prognózis tehát
találó volt a végeredményt illetően, de nem
volt az az okokat tekintve is.
E fejezetben igen sok és igen bonyolult szá
lon futnak a történtek, de a szerző, vélemé
nyem szerint, világosan és érthetően adja elő
a Monarchia külpolitikájának fő állomásait,
Andrássy külügyminiszterségétől a berlini
kongresszuson át a szövetségi rendszerek kiala
kulásáig. Külön alfejezetben tárgyalja a Mo
narchia válságát, a Károlyi képviselte külpo
litikai alternatívákat. Majd a Balkán-háborúk,
a világháború főpróbája, s maga a világháború
következik.

Herczegh Géza a szabadságharc külpolitiká
járól szóló fejezetben szól a magyar emigráció
külpolitikai tevékenységéről is. Ez annyiban
kétségtelenül jogos, hogy az emigráció politikai
tevékenysége főleg a magyar külügyi apparátus
tagjaira épült (Teleki, Pulszky, Nemeskéri Kiss
Miklós). Annyiból viszont nem célszerű ez az
elrendezés, mivel így az olvasó nem egységében
látja a kiegyezéshez vezető folyamatot, pedig
az emigráció tevékenysége kétségkívül komoly
hatást gyakorolt Ausztria engedékenységre
bírásában. Árnyalt és nem egyívűén fehér, vagy
fekete az a kép, amit a szerző Kossuth 1849—
1867 közötti tevékenységéről fest; nem hall
gatja el „forradalomcsináló" időszakának té
vedéseit, de érzékletesen mutatja be azt a
folyamatot, ahogyan Kossuth európai szintű
politikussá vált.

A kötet utolsó fejezete a Magyar Népköz
társaság és a Tanácsköztársaság külpolitikáját
elemzi. Bemutatja azt az igen szűk mozgási
lehetőséget, amelyen belül a Károlyi-kormány
megkísérelte korrigálni az ország rossz pozí
cióit. Külpolitikai körülmények, nem utolsó
sorban az Antant érdektelensége és az utód
államok mohósága azonban eleve lehetetlenné
tették e rendszer konszolidációját. Az ország
elszigeteltségét jól mutatja, írja Herczegh
Géza, hogy egész Nyugat-Európában milyen
ellenséges érzülettel találkoztak a magyar tö
rekvések. Az utolsó kitörési lehetőség a csődbe
j u t o t t antantbarát politika után a Tanácsköz
társaság kikiáltása volt. Ez azonban rendkívül
kedvezőtlen külpolitikai és katonai körülmé
nyek között történt. Herczegh Géza érdekes
párhuzamot von az 1794-es lengyel felkelés és
a francia forradalom, ill. a Tanácsköztársaság
és az orosz forradalom között. Mindkét esetben
egy regionális felkelés nyújtott óriási katonai
segítséget a forradalmi Francia- ill. Orosz
országnak, de Franciaország ugyanúgy nem
t u d t a megakadályozni Lengyelország harma
dik felosztását, mint ahogy Oroszország sem a
Magyar Tanácsköztársaság leverését.

A következő fejezet egy fél évszázad törté
neté t tárgyalja, 1867-től 1918-ig. A kiegyezés

A világháborút követő békerendszer Ma
gyarországot, divatszóval élve, újabb kóny-
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szerpályára lökte. Nem a Monarchia felbom
lása volt a tragikus fejlemény, hanem az, hogy
az újonnan létrejött, dinasztikus motivációk
tól mentes, de a nemzeti érdekeket annál
nyersebben érvényesítő új politikai rendszer
sok tekintetben még rosszabb volt, mint az
1914 előtti. A „nemzeti" államok korlátlan
intézkedési jogot kaptak nemzetiségeik felett,
s eszük ágában sem volt az 1914 előtt oly han
gosan követelt nemzetiségi egyenjogúságot ér
vényesíteni. A korábbi integráció tökéletlen
ségéből nem azt a következtetést vonták le,
hogy a hibákon javítani kell, hanem azt, hogy
maga az integráció fölösleges. Mindez pedig
törvényszerűen vezetett a külpolitika más esz
közökkel való folytatásához.

összességében elmondhatjuk, Herczegh Géza
jól oldotta meg vállalt feladatát, s általában
sikerült elkerülnie a fenyegető aránytalansá
gokat.
A kötet apparátusa is megfelalő, nemcsak
irodalomjegyzéket, de névmutatót is t a r t a l 
maz. A képanyag azonban meglehetősen gyen
ge; t ö b b kép a középiskolás tankönyvekből
köszön vissza, s a képminőség néhány helyen
minősíthetetlen. E g y ilyen, hiánypótló és min
den bizonnyal hosszú időn át használatos kézi
könyv esetében ezt csak sajnálni lehet. Mindez
azonban nem érinti a kötet v i t a t h a t a t l a n tar
talmi értékeit.
Hermann

Róhert

VARGA DEZSŐ (SZERK.)

„KÜZDTÜNK HÍVEN..."
A baranyai — pécsi ellenállók, antifasiszták,
internacionalisták életrajzi kötete
(Pécs, 1987. 480 o.)
A történészek között m a már egységes a vé
lemény, hogy a visszaemlékezések, memoárok,
önéletrajzok és írások becses történelmi forrást
képeznek, ám saját műfaji törvényeik szerint
kell őket értékelni! Vannak a történelemnek,
a társadalmi életnek olyan területei (párt
munka, illegális tevékenység, földalatti harc,
partizánélet stb.), ahol írott dokumentumok
nem is nagyon képződhettek, ilyenek készítése
már eleve tilos volt. Most, megszólaltatva az
„élő forrásokat", a történelemnek olyan szeg
leteibe tekinthetünk, ahonnan semmi más
híradás nem j u t h a t o t t el hozzánk.
A Baranya Megyei KISZ kezdeményezésére
a p á r t és a Magyar Ellenállók, Antifasiszták
Szövetsége helyi csoportja közreműködésével
készült el az a vaskos, 42 íves kiadvány, amely
134, m a a megyében, Pécs városában élő inter
nacionalista és antifasiszta harcos önéletrajzjellegű életleírását tartalmazza. Sajnálatos,
hogy az öt éven át elhúzódó munka eredmé
nyét tizenhatan már nem élhették meg.
Köztudott, hogy az emberek az adott törté
nelmi jelenséget a körülményektől, helyzetük
től, személyiségüktől függően másként és más
ként élik meg. Nem ugyanaz az élményszintje
a harcosnak és a vezénylő tábornoknak. A kö
tetben olyan emberek szólalnak meg, akik az
átélt és leírt történelmi eseményeknek nem
parancsnokai, hanem sokkal inkább végre
hajtói, szereplői voltak. A lejegyzett élmény
anyag azért érdekes, mert általa a történelmi
eseményeket főleg az egyszerű emberek, a tör
ténelem tényleges szereplői oldaláról látjuk.

Atérezzük félelmeiket, nélkülözéseiket, dön
téseik gyötrelmét, de velük vagyunk a siker
a d t a örömökben is.
Pózolás nélkül, egyszerűen beszélnek, úgy
amint a nagy háború hétköznapjait egykoron
megélték. Megtudjuk, hogy mennyi volt 1945ben a zsold, s hogy mérték a bor literjét.
Elmondja az egyik, hogy a szovjetek „kosztot
is, dohányt is bőségesen adtak". Más arról szól,
hogy ki volt náluk az ezredkürtös, a postás, a
tábori pap. Több leírás is tolmácsolja a „vojna
k a p u t " örömét. Vagy milyen szépen mondja
egy partizán: „ a hegygerincen töltöttünk pár
napot, a falevél volt a takarónk". É s így
tovább, minden lapon az élet közelsége sugár
zik felénk.
Tanulságos a kötet a tekintetben is, hogy az
i t t szereplő embereket mennyire megforgatta
a sors. Az írások történelemszociológiai fel
mérés számára is anyagot szolgáltathatnak.
Volt, aki zsidóként menekült délre, de 1949-re
„titóista" lett belőle. Másokat „rohadt parti
z á n é k é n t 1956-ban hurcoltak meg.
Aki végigolvassa az életsorsoknak ezt a gyűj
teményét, többet megért az 1938—1956 kö
zötti évekből, mintha vaskos köteteket olvasna
el. Megannyi életsors mutatja, hogy bizony
nem volt könnyű magyarnak, igaz embernek,
a haladás szolgálójának lenni Közép-Európá
ban.
Túl azon, hogy a kötet méltó tiszteletadás a
nagy idők harcosainak, az i t t közölt 134 élet
rajz egyben páratlan forrásgyűjtemény is.
Külön köszönet a szerkesztőnek, hogy hagyta
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őket a maguk módján beszélni, s csak ha
szükség volt rá, akkor avatkozott be. Az írások
egyes szám első személyben szólalnak meg.
í g y nagyobb a hitelük. Még a történelem ku
tatója is új forrásokat, új ismereteket k a p : pl.
a miskolci MOKAN-komitéról, a budapesti
Teleki téri zsidó ellenállásról, vagy az eddig
alig ismert Ózd—Bekölce környéki partizán
csapatról. Tucatnyian szolgáltak a Budai
ö n k é n t e s Ezredben és az új magyar honvéd
ségben, a vasútépítő alakulatokban. Vala
mennyi róluk szóló írás sok-sok részadattal
gazdagítja történelmi ismereteinket.
Külön említést érdemel A u t h Iván, Berta
József, Bottyán István, Leszéki Frigyes,
Hollós János, Krancz Pál, Szakolczai Károly,
Szálai József és Törtely Károly visszaemléke
zése.
A térség földrajzi helyzete is magyarázza,
hogy a kötet becses anyagokat tartalmaz a
jugoszláviai Petőfi-dandárban, a Jugoszláv
Népfelszabadító Hadsereg különböző más ala
kulataiban szolgáló magyarokról. H a valaki a
jövőben e témához nyúl, a „Küzdtünk hí
v e n . . . " c. kötetet nem hagyhatja figyelmen
kívül. De még a bolgár hadsereghez csatlako
zókról is kapunk adatokat. Több visszaemlé
kezés pedig a szlovákiai partizánokkal együtt
küzdő honfitársainkról szól.í
A kötetben szereplők közül többek Magyar
országon végeztek illegális munkát, vagy sor
suk Nyugat-Európába, illetve a tengeren túlra
sodorta Őket. Voltak akik a Vörös Hadsereg
ben, vagy a szovjet partizánok soraiban küz
döttek.
Viszonylag szerény a hazai ellenállásban
részt vettek száma. Ez az objektív körülmé

nyekből is adódik. De még így is képet kapunk
a megye ipari üzemeiben, a bányavidéken ki
bontakozó politikai és fegyveres ellenállásról.
A kötet így a helytörténeti kutatások jelentőit
forrásává is válhat.
Külön tisztelet annak a 14 nőnek, akik
férfi bajtársaihoz hasonlóan — néha még náluk
is többet vállalva — szolgálták a haladás, az
antifasiszta harc ügyét.
A „Küzdtünk híven..." kötet méltó tiszte
letadás a veteránoknak, hozzátartozóiknak.
Erősíti a hagyományok ápolását, a lokál
patriotizmust, a hazafias és internacionalista
érzéseket. Magyarán szólva: gyökereinket,
melynek fontosságát egyre jobban érezzük.
A Varga Dezső szerkesztésében megjelent
jól sikerült kötet többek közös munkájának
eredménye.
Dicsérettel szólhatok a vállalkozás gondola
táról, a kivitelezés gondosságáról. A hasonló
tárgyú megyei kötetek közül ezt találom a leg
jobbnak. Reméljük, hogy máshol is követőkre
talál.
Külön öröm, hogy végre egy olyan kötet
kerül kézbe, amely nemcsak olvasásra jó, de
célszerűen használható is. A gondosan össze
állított név- ós helymutató elősegíti a tájé
kozódást, s lehetővé teszi az összefüggé
sek megtalálását is. A későbbi kutatásnak
tettek szolgálatot, amikor közölték a már el
hunyt, s a még élő MEASZ tagok névjegyzé
két. Sokukról talán az itt közölt írás és fénykép
lesz az egyedüli hiteles forrás.
Gazsi József

A NAGY OKTÓBERI FORRADALOMBAN SZÜLETETT FEGYVERBARÁTSÁG
fZrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1987. 338 o.)
A Zrínyi Katonai Kiadó közelmúltban meg
jelen t e t e t t , reprezentatív külsejű könyve:
,,A nagy októberi forradalomban született
fegyverbarátság" címet viseli, amely a Magyar
Néphadsereg Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
v a l a m i n t a Szovjetunió Honvédelmi Minisztériu mának Hadtörténeti Intézete közös mun
k á j a k é n t látott napvilágot. A kötet a k é t társ
intézet együttes kezdeményezésére j ö t t létre,
L i p t a i Ervin és P. A. Zsilin főszerkesztésével.
A hatszemélyes szerzői kollektíva résztvevői
szovj et részről, A. I . Babin, V. I. Fomin és
P . A . Zsilin, magyar részről, Györkéi Jenő,
Lipt ai Ervin és Tóth Sándor. A szovjet és ma
gyar hadtörténészek e közös alkotása méltó
képp en állít emléket a nagy októberi szocialista
fórra dalomnak, hetvenedül évfordulója alkal

mából. A tudományos igényességgel megírt
könyv első ízben kísérelte meg a magyar és a
szovjet történetírásban, hogy egy kötetben
bemutassa a magyar—szovjet fegyverbarátság
születésének körülményeit, fejlődósének leg
jelentősebb periódusait, eseményeit, napjainkig
t a r t ó történetét. „Fegyverbarátságunk ma már
hetven esztendős tapasztalatokat mondhat
magáénak, s ezeket népeink a közös ellenség
elleni harcban halmozták fel" — állapítja meg
a könyv előszava. A cím azonban nem fejezi
ki a könyv teljes tartalmát. Hiszen i t t többről
van szó ! A szovjet—magyar fegyverbaratsagon
túl a két nép barátsága és sokoldalú együtt
működésének története is nyomon követhető
a leírtakból.
A munka öt fejezetből álló történeti leírás-
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ból, valamint öt oldalnyi jegyzetből áll. A fel
használt könyvtári, levéltári anyagok, a párt
határozatok és pártkongresszusok dokumentu
mai a könyv tudományos értókét növelik, hi
telesebbé teszik. Nagy kár, hogy az oly gondo
sam elkészített m ű gyenge nyomdatechnikai
kivitelezésű képanyagot tartalmaz! J o b b a t
érdemelt volna !

Máté, Gál János, Münnich Ferenc, Cséby
Lajos, Hevesi Ákos, Rajk László, Mező Imre
harcos munkásságának alakulását Spanyol
országban. A nemzetközi brigádokban harcolt
szovjet és magyar önkéntesek az internaciona
lizmus tettekben is megnyilvánuló nagyszerű
példáját valósították meg. Szigorú kronologi
kus sorrendben követik az események egymást,
megismerhetjük a Szovjetunió azon erőfeszíté
seit, amelyeket a második világháború kirob
banása előtt a népek biztonságát szolgáló kol
lektív rendszabályok kidolgozására, valamint
a béke védelmére, megőrzésére t e t t .

Az első fejezet: „A nagy októberi szocialista
forradalom és a forradalmi Magyarország"
címmel vezeti be a szovjet—magyar fegyver
barátság kezdeteinek bemutatását. Képet for
málhatunk annak a mintegy százezer magyar
katonának az életútjáról, akik az Osztrák—
Magyar Monarchia hadseregéből hadifogoly
ként kerültek a cári Oroszországba, majd, az
idők szavát megértve, a forradalmi eszméket
magukévá téve küzdöttek a szovjethatalom
kivívásáért és a forradalom vívmányainak
megvédéséért. A volt hadifoglyokból kikerült
magyar önkéntesek a közös ellenség elleni
harcokban a proletár internacionalizmus meg
nyilvánulásának ragyogó példáját szolgáltat
ták. H é t évtized távlatából megelevenednek a
hősi harcok színhelyei. Internacionalistáink
nemcsak Pétervárott a Téli Palota ostrománál,
Moszkvában a Kreml bevételénél voltak o t t ,
hanem többek között harcoltak Penzában,
Aeztrahányban, Orenburgban, Kazanyban,
Turkesztánban, Szibériában és a Távol-Kele
ten is. Ezekben a harcokban olyan kimagasló
egyéniségek t ű n t e k ki, mint Karikás Firigyes,
I v á n y i János, Varga Gyula, Gavró Lajos,
Münnich Ferenc, Ligeti Károly, Fried Dezső,
Zalka Máté, P a t a k i Ferenc, Lőwi Gyula, K u n
Béla...
A fejezet második része áttekinti az 1918-as
magyarországi októberi polgári demokratikus
forradalom, majd a Tanácsköztársaság főbb
eseményeit; reálisan ábrázolja az orosz hadi
foglyokból alakult internacionalista zászló
aljak szerepét a Magyar Tanácsköztársaság
védelmében. Körvonalazódik Tanács — Magyaror szag és Szovjetoroszország Vörös Had
seregei csapatainak egyesítési kísérlete.

A harmadik fejezet tárgyalja — „A fasiszta
agresszor szétzúzása és Magyarország felsza
badítása" címmel — az 1941—1945-ös évek
szovjet—magyar szempontból legfontosabb
eseményeit. Az első rész dokumentumai és
tényanyagai felidézik a nagy honvédő háború
hadműveleteit, harcait, valamint a szovjet
nép hősies ellenállását, küzdelmeit a fasiszta
hódítókkal szemben.
A fejezet második része bemutatja hazánk
felszabadulását, a magyar ellenállók és anti
fasiszták tevékenységét, a szovjet—magyar
fegyverbarátság születését a második világ
háborúban, valamint az új magyar hadsereg
megalakulásának körülményeit. Rövid ismer
tetést kapunk az illegalitásban lévő kommu
nista párt által vezetett haladó erők fasizmus
elleni küzdelmeiről, harcairól. Nemcsak a kü
lönböző osztagokba, csoportokba szerveződött
erőkről (Úszta, Rákóczi, Nógrádi, Petőfi,
„MOKAN—Komité", Marót, Szir, Laci, Ságvári, Földes . . . ) , hanem az Európa más orszá
gaiban (így többek között Franciaországban,
Szlovákiában, Jugoszláviában, Lengyelország
ban, Belgiumban stb.) harcolókról is reálÍ3
képet nyerhetünk. A fejezet a népi demokra
tikus rendszer magyarországi létrejöttének
eseményeivel, majd az új magyar hadsereg
első magasabbegységei (1. és a 6. gyaloghad
osztály) felállításának bemutatásával fejező
dik be.

A második fejezet: „A fasizmussal való
d ö n t ő összecsapás e l ő t t " címet viseli. A spa
nyol polgárháború éveiben a szovjet és a ma
g y a r nép fiainak hősi küzdelmei tovább erősí
t e t t é k haladó hagyományainkat, fegyverba
r á t s á g u n k a t . A csatatereken találkozhatunk a
nagy honvédő háború majdani kiemelkedő
képességű szovjet katonai egyéniségeivel, had
vezéreivel; áttekinthetjük többek között:
N y . G. Kuznyecov, R. I . Batov, R. J . Malinovszkij, K . A . Mereckov, A. I. Rogyincev
és M. Sz. Sumilov életútjának alakulását spa
nyol földön. A nemzetközi brigádokban har
colt mintegy kétezer magyar önkéntes interna
cionalista helytállását haladó hagyományaink
egyik legszebb példájaként őrzi meg az utókor
emlékezete. Figyelemmel kísérhetjük többek
k ö z ö t t Szalvay Mihály, Jász Dezső, Zalka

A negyedik fejezet címe „A szovjet—ma
gyar kapcsolatok fejlődése a háború utáni első
évtizedben (1945—1955)." Vázlatos összefog
lalást ad a szocialista világrendszer kialakulá
sáról, valamint a szocialista forradalom ma
gyarországi győzelméről, legfontosabb ered
ményeiről. Körvonalazódnak mindazok a sike
rek, amelyeket a szovjet és a magyar dolgozók
a szocialista építésben értek el. Egyre inkább
szélesedett az a sokoldalú együttműködés,
amely az irodalom, a színház- és filmművészet
és a művészi táncegyüttesek szféráit is áthatot
ta, így váltak a széles néptömegek előtt ismert
t é a szovjet irodalom kiemelkedő alkotásai,
többek között Puskin, Gogol, Solohov, Csehov,
Fagyejev, Tolsztoj, Makarenko művei, vagy a
filmművészetben
a Csapajev, a Cirkusz, a
Világos ú t . A Mojszejev és a Magyar Állami
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Népi Együttes vendégjátékainak elsöprő sike
rei is hozzájárultak egymás jobb megismerésé
hez, értékeink megbecsüléséhez, a két nép
barátsága további elmélyítéséhez. A fejezet
záró része a Szovjetunió és a Magyar Népköz
társaság kormányainak intézkedéseit foglalja
össze, amelyeket védelmi képességeink erősí
tése érdekében t e t t e k .
Az ötödik fejezet, ,,A baráti népek és had
seregek egységes rendszerében" címmel fejezi
be népeink fegyverbarátságának áttekintését.
Megbizonyosodhatunk a Varsói Szerződés lét
rejöttének történelmi szükségszerűségéről, va
lamint arról a következetes harcról, amelyet
tagországai folytattak és folytatnak a fegyver
kezési hajsza beszüntetéséért, az atom- és más
tömegpusztító fegyverek elterjedésének meg
akadályozásáért és betiltásáért, a béke meg
őrzéséért. A maguk valóságában bontakoznak
ki a szovjet—magyar együttműködés legfőbb
kérdései az 1950-es évek második felétől nap
jainkig. Áttekinti a fejezet az 1956-os magyar
országi ellenforradalom főbb eseményeit, vala
mint a Szovjetunió internacionalista segítség
nyújtását a n n a k leverésében. A befejező gon

dolatok összefoglalják népeink sokoldalú kap
csolatának és együttműködésének jelenlegi
eredményeit. Reális képet formálhatunk a
szovjet és a magyar hadsereg 1980-as évek
második felére jellemző helyzetéről. Erőnk
záloga a fegyverbarátság és egység. „A ma
gyar—szovjet fegyverbarátság közös öröksé
günk és népeink becses nemzeti értéke nap
j a i n k b a n " — hirdeti a könyv utószava.
A magyar—szovjet fegyverbarátság hét év
tizedét áttekintő m u n k a összegzésénél meg
állapíthatjuk, hogy a szerzők széles dokumen
tum- és tényanyagra, t ö b b , eddig még fel nem
használt forrásra támaszkodva, tudományos
igényességgel t á r t á k fel népeink sokoldalú
együttműködése és barátsága történetét. Az
igaz, hogy az egyes részfejezetek külön-külön
önálló kötetekben m á r megjelentek. Az össze
foglaló m u n k á t mégis értékes, úttörő vállalko
zásnak tekinthetjük, hiszen hetven év leglé
nyegesebb eseményeit a közös szerzői kollek
t í v a egy könyvben először kísérelte meg be
mutatni.
Ballá

István

KRONIKA
ZACHAR J Ó Z S E F

7. SCHLAININGER GESPRÄCHE / SZALÓNAKI BESZÉLGETÉSEK
1987. október 1—4.
A Burgenlandi Tartományi Múzeum és
Szalónak Várának Baráti Köre ez évben is
megrendezte az osztrák és magyar történészek
baráti hangulatú eszmecseréjét a mai ausztriai
Várvidék talán legimpozánsabb várában.
Az ez évi téma, szerves folytatásaként a múlt
évinek. „Német új vár urai politikai, társa
dalmi,
gazdasági és kulturális környeze
t ü k b e n " címmel újólag a középkor e térségbeli
fejlődéstörténeti kérdéseivel foglalkozott. A be
szélgetésekben ezúttal 24 ausztriai, 4 magyar
országi és 1 Franciaországból érkezett k u t a t ó .
v e t t részt számos helyi érdeklődő jelenlétében
A megjelenteket a szalónaki vár lovagtermé
ben az október 1-jei megnyitó ülésen Viktor
Binder, Városszalónak/Stadtschlaining polgár
mestere köszöntötte. Kiemelte a mai határo
kon átnyúló közös történelemre vonatkozó két
országbeli kutatási eredményeknek együttes
értékelését, mint példamutató tudományos
együttműködést. E g y ú t t a l reményét fejezte ki,
hogy a mezőváros immár hetedik alkalommal
a tudományos közvélemény figyelmét felhívó
sikeres rendezvénysorozat házigazdája lehet.
Ennek garanciáját előzetesen a résztvevők
személyében látta, és őszinte köszönetet mon
dott megjelenésükért.
A rendezvénysorozat tudományos tanácsá
nak társelnökeként Rudolf Kropf tanszékveze
tő egyetemi t a n á r (Linz) köszöntőjében azt
hangsúlyozta, mennyire családi szelleműek
ezek a szűkebb szakmai megbeszélések, füg
getlenül a résztvevők közti politikai, ideológiai,
történetszemléleti különbségektől. A szemé
lyes él nélküli korrekt szakmai viták jelentősen
hozzájárulnak a regionált örténeti kérdések
összehasonlító módszertani
megközelítéssel
való kutatásához. A hely szellemének méltatá
sa és a korábbi rendezvénysorozatok felidézése
u t á n bensőséges hangon emlékezett meg az
előző találkozó óta elhunyt két korábbi állandó
résztvevőről, Alfred R a t z és Kari Ulbrich
helytörténészről.
Burgenland t a r t o m á n y vezetése nevében
Hans Sipötz tartományi kulturális tanácsos
üdvözölte a rendezvénysorozat résztvevőit.
Külön köszöntötte a megjelent magyar kuta
tókat. Ehhez kapcsolódva kitért arra, meny
nyire fontos a mai határon átnyúló történész
együttműködés, mivel a Várvidék esetében
három egykori magyar vármegye nyugati sáv

járói van szó. E terület múltja még nem é p ü l t
bele az osztrák történeti köztudatba, az osztrák
történészek nagy részének az egykori m a g y a r
területekkel szemben mutatkozott k u t a t á s i
érdektelensége m i a t t . E szempontból különös
jelentőségű e rendezvénysorozat, amelynek
folytatásához a tartományi vezetés a jövőben
még nagyobb támogatást kíván n y ú j t a n i .
Ezzel a 7. Szalónaki beszélgetéseket megnyit o t t n a k nyilvánította.
Szünet u t á n az első munkaülésre
Kropf elnökletével került sor.

Rudolf

Elsőként Heide Dienst egyetemi tanár (Bécs),
a rendezvénysorozat tudományos tanácsának
társelnöke k a p o t t szót témabevezető előadásá
hoz. Ebben a Német ú j váriakkal kapcsolatosan
először azt elemezte, hogy azok X I I — X I V .
századi története mennyire képezi a nyugatmagyarországi/burgenlandi identitástudat ré
szét. A továbbiakban a mindeddig nem eléggé
feltárt középkori osztrák—magyar kapcsola
tokat vizsgálta. Végül az alkotmány történeti
fejlődés kérdéseinek a regionális topográfiával
kapcsolatos vizsgálatát hangsúlyozta.
Dr. Irmtraut Lindeck-Pozza
nyugalmazott
főlevéltáros (Kismarton/Eisenstadt) a X I I I . és
X I V . századi oklevelekben a Németújváriakra
vonatkozó gazdaság- és társadalomtörténeti
adatokat ismertette. Bár csak szórványos ada
tokról van szó, megkísérelte azok alapján be
m u t a t n i a birtokviszonyokat és a birtokokon
élő lakosság összetételét. Utóbbi kérdéshez
kapcsolódva tárgyalta a magánkatonaság öszszetételét is. E z t követően azt részletezte,
mennyire nehéz a gazdálkodás mikéntjének a
rekonstruálása, mivel arról szinte egyáltalán
nincsenek okleveles adatok.
Az október l-jén délután megtartott második
ülésen dr. Gustav Reimgrabner szuperi ntendens
(Kismarton/Eisenstadt) elnökölt.
Engel Pál, a történelemtudományok kandi
dátusa, tudományos főmunkatárs (Budapest)
a XIV. századi Vas vármegye történetével
kapcsolatosan a főispán és alispán hatásköré
nek körülírására, a vár és a váruradalom kap
csolatrendszerének elemzésére, a királyi várak
várnagyi méltóságának meghatározására, majd
ezekkel kapcsolatosan a főispánnak és a vár-
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nagynak a királyi hatalomhoz fűződő viszo
nyára helyezte a hangsúlyt elemzésében.
Dr. Feiszt György megyei levéltárigazgató
(Szombathely) a kérdéskör folytatásaként a
X I V . századi Vas vármegye példáján az egyes
királyi méltóságokból, hivatalokból fakadó
kötelezettségeket m u t a t t a be.
Szünet u t á n dr. Deák Ernő tudományos fő
munkatárs (Bécs) a nyugat-magyarországi/
burgenlandi városfejlődés kezdeteiről t a r t o t t
előadást. Hadtörténeti szempontból is figye
lemre méltó elemzésében k i m u t a t t a , hogy Mo
són, Sopron és Vas vármegye 46 városából 25
védelmi funkcióhoz k ö t ö t t volt, meglevő vár
köré épült, míg egyetlen mezőváros sem fejlő
d ö t t teljes jogú várossá. E z t követően részle
tesen elemezte a régió városvédelmi intézkedé
seinek okleveles anyagát. Végül Sopron példá
ján érzékeltette az uralkodói kiváltság jogok ós
a katonaállítási kötelezettségek szoros kap
csolatát.
A harmadik ülés október 2-án reggel Heide
Dienst elnökletével kezdődött meg.
Dr. Ernst Englisch városi föle vél táros (Sankt
Pölten) témája ugyancsak jelentős hadtörté
nelmi érdeklődést kelthet: a háborúnak és a
hadviselésnek a Stájer Rímes Krónikában való
tükröződésót m u t a t t a be. A magyar—stájer
határharcokkal kapcsolatosan felhívta a figyel
met arra, mennyire a szerzői elfogultság mu
tatkozik meg abban a beállításban, hogy a
saját hadsereg tiszta, míg az ellenség barbár
eszközökkel küzd, barbár eszközöknek pedig a
cselvetés során megmutatkozott harcelemeket
tekintette. Mindenesetre a lovagi mellett a
magyar hadviselés is megelevenedik a közel
3000 versszakban, amikor a szerző a kardpár
bajjal, lándzsavívással állítja szembe a várat
lan nyilazást. Talán még jelentősebb, hogy
Kőszeg ostromának hosszadalmas bemutatása
betekintést enged a korabeli várvívás ós vár
védelem hadművészetébe.
Szünet után dr. Gerhard Seebach tudományos
főmunkatárs (Bécs) az előző témához csatla
kozva, Nómetújvár/Güssing,
Léka/Lockenhaus, Rábakeresztúr/Heiligenkreuz és Kő
szeg (Güns) példáján részletesen elemezte a
X I I I . századi várépítészet sajátosságait, mi
közben visszatérőleg utalt a cisztercita építé
szet hatásaira.
Október 3-án reggel a negyedik ülésre
Zachar József alezredes, a történelemtudomá
nyok kandidátusa (Budapest—Bécs) elnökle
tével került sor.
Wolfgang Meyer tudományos főmunkatárs
(Kismarton/Eisenstadt) a Nómetújváriaknak
a mai Burgenland területén levő egykori vá
rairól t a r t o t t előadást. Hangsúlyozta azt a ku
tatási nehézséget, hogy a földrajzi elhelyezke
dés és a méretek a fellelt vár — vagy sokszor

csak védmű —, illetve ezek maradványai
esetében sokszor erősen eltérnek az oklevelek
ből nyerhető információktól. E z t követően be
m u t a t t a a máig fennmaradt következő v á r a k :
Léka/Lockenhaus,
Borostyánkő /Bernstein,
Szalónak/Sch laining,
Vörösvár/Rothenturm,
Rohonc/Rechnitz, Németújvár/Güssing, Óvár/
Burg, Monyorókerék/Eberau kimutatható épí
tési fázisait. Ugyanígy b e m u t a t t a a fellelt, de
oklevélileg nem bizonyítható Óbér/Olbendorf,
Csajta/Schachen,
Fertőlövő/Schützen,
Lucsony/Lutzen, Pordány/Podersdorf,
Strém/
Strem, Gerolt/Gerersdorf várával kapcsolato
san az eddigi feltárások során szerzett infor
mációkat is.
Dr. Bariska István városi levóltárigazgató
(Kőszeg) szünet u t á n a Németújváriaknak a
mai Vas megye területére eső várépítő szere
pével foglalkozott. Részletesen elemezte az
egykori 11 vár közül Szentvid, Kőszeg, Sárvár,
Gervár és Vasvár egyes építési fázisait. Eköz
ben azt emelte ki, hogy csupán Kőszeg v á r á t
építtették a Németújváriak, a többi vár már
korábban állt, azok esetében csupán tovább
építésről volt szó.
Az ötödik ülés október 3-án délután dr.
Brigitte Holler-Reiffenstein
tudományos fő
munkatárs (Bécs) elnökletével látott munká
hoz.
Dr. Gerald Gänser tanácsos, főlevéltáros
(Graz) a Németújváriak ténykedésének az
osztrák—stájer forrásokban való tükröződését
m u t a t t a be. Elemzésével világossá t e t t e , hogy
ezek a források részletesen szólnak a X I I —
X I V . századi határmenti fegyveres h a t a l m i
harcokban való részvételről, mégpedig a szö
vetségi változásoknak megfelelően ellenség
vagy szövetségesképet nyújtva.
Dr. Kari Spreitzhofer tanácsos, főlevéltáros
(Graz) előadásában ezt követően a Németújváriak származásával foglalkozott. Ismer
t e t t e mind a magyar, mind a stájer származási
elméletet. Anélkül, hogy eldöntöttnek vélné a
kérdést, felvetette, hogy a stájerországi Wildon
híres búcsújáróhely volt, oda kerülhetett ko
rábban egy magyar család, ahonnan eltávozva
1158 u t á n azután a név szerint oklevélből is
mert Wolfger és Hederich a magyarországi
Kőszegre visszaérkezett.
E z t követően dr. Diether Kramer főtanácsos,
tudományos főmunkatárs (Graz) a Német
újváriakkal is kapcsolatba hozható, négy kü
lönböző korú wildoni vár régészeti feltárásáról
és az azokból levonható tanulságokról szólt.
Miután ismertette a nagy várak ós a torony
várak típusjegyeit, azt bizonyította, hogy
Nyugat-Stájerországgal szemben Kelet-Stájer
országban a toronyvárak kerülnek elő, még
pedig tömegesen, névtelenül, mivel történelmi
források a legtöbbről nem szólnak.
Végül Kurt Kojalek mérnök, helytörténész
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(Lipótfalva/Loipersdorf) a jozefinista felmérés
alapján a délkelet-stájerországi területeken
feltárt középkori épületemlékek elkészített
kataszterével kapcsolatosan a felmerült kuta
tási és módszertani kérdésekkel foglalkozott.
I Szünet u t á n ugyancsak október 3-án került
sor a záróülésre. Ezen Heide Dienst és Budolf
Kropf, a rendezvénysorozat tudományos taná
csának két társelnöke foglalta össze az előadá
sokban és az azokhoz csatlakozott eleven vi
t á k b a n elhangzottakat. Mindketten a tudo
mányos továbbgondolkodást ösztönző szabad
véleménycsere jelentőségét
hangsúlyozták.
Az osztrák—magyar—jugoszláv határterület,
vagy itteni szóhasználat szerint ,,a pannon
térség" középkori történetének feltárása szem
pontjából kiemelkedő fontosságúnak vélték a
Németújvári-családdal kapcsolatos kutatási
eredmények ütköztetését és összegzésit.
A Szalónaki beszélgetések résztvevőinek
ezúttal is t ö b b csatlakozó rendezvény tet
t e lehetővé a további kötetlen eszmecse

rét. Már szeptember 30-án este a várpincé
ben baráti találkozón örvendhettek a résztvevők
a viszontlátásnak vagy a megismerkedésnek.
Október l-jén este Viktor Binder polgármester
a d o t t fogadást a vár lovagtermében a részt
vevők tiszteletére. Október 3-án este ugyan
csak a vár lovagtermében Bándol/Weiden
község diák-tamburazenekara adott műsort a
rendezvénysorozat alkalmából. Október 2-án
a mai határ két oldalán előbb Borostyánkő/
Bernstein és Léka/Loekenhaus, majd Kőszeg,
Velem és Szentvid vonatkozó, a Németújvá
riakkal kapcsolatos, feltárt emlékeinek meg
tekintésére nyílt mód. A rendezvénysorozat
lezárásaként október 4-én a résztvevők egész
napos kirándulása a családnak nevet adó
Németújvár/Güssing és a származási helynek
tekintett Wildon restaurálás, illetve feltárás
a l a t t levő műemlékegyütteséhez vezetett, hogy
a helyi kutatóktól a helyszínen szerezzenek
további ismereteket a Németújváriakkal, más
néven a Kőszegiekkel, megint más néven a
Héder nembeliekkel kapcsolatosan.

CLAUSEWITZ, JOMINI, KÁROLY FŐHERCEG
ÉS GONDOLATAIK HÁBORÚRÓL ÉS BÉKÉRŐL
A XIX. SZAZAD SZELLEMI HÁRMASA
ÉS A JELENKORRAGYAKOROLT HATÁSUK
Nemzetközi tudományos ülésszak, Bécs, 19-7. október 12—15.
Az Osztrák Politikai-Stratégiai Tanulmá
nyok Társasága, fennállásának 25. esztendejé
ben, immár a 16. nemzetközi tudományos ülés
szak megszervezésére vállalkozott, ezúttal a
Német Clausewitz Társasággal, az Osztrák
Szövetségi Hadsereg Honvédelmi Akadémiáján
működő Katonai Biztonságpolitikai Intézettel
és az Osztrák Hadtörténelmi Bizottsággal
együttműködve. A Társaság, amely az örökös
osztrák semlegesség szempontjából a nemzet
közi politikai erőviszonyoknak, a védelmi rend
szereknek, a hadszervezeteknek, a stratégiák
nak, az európai biztonságnak, a gazdasági és
szellemi honvédelemnek és a leszerelésnek a
kérdéseit vizsgálja, jelen rendezvénysorozaton
12 országból érkezett mintegy 200 résztvevőt
üdvözölhetett az Osztrák Gyáriparosok Szö
vetségének bécsi palotájában. A rendezők cél
kitűzése szerint a nemzetközi tudományos
ülésszak a X I X . század elején tevékenykedett
három jelentős hadelméleti gondolkodó, Kari
von Clausewitz (1780—1831) porosz tábornok,
Henri Jomini (1779—1869) francia, majd
orosz tábornok és Habsburg Károly főherceg
(1771—1847), császári-királyi vezértábornagy,
eszméinek egykori kölcsönhatásait és a mai
stratégiai és hadelméleti nézetekre gyakorolt
hatásait vizsgálta.
A megnyitó ülésre október 13-án reggel
került sor. Kari Schwarzeriberg herceg, az
Osztrák Politikai-Stratégiai Tanulmányok Tár
saságának az elnöke, bevezető szavaiban a
második világháború óta eltelt európai béke
időszakot a francia forradalmi és napóleoni
háborúkat követő évtizedekkel hasonlította
össze. E z t követően azt elemezte, a béke áldá
sainak élvezete közepette indokolt-e a háború
val való foglalkozás. Befejezésül azt vizsgálta,
hogy a jelen sajátos világpolitikai-globálstratégiai helyzetben a kölcsönösen elfogadott biz
tonságpolitikai megfontolás alapja az, hogy a
politikát nem szabad más eszközökkel folytat
ni. E gondolatok jegyében a tanácskozást
megnyitottnak nyilvánította.
Elsőként Werner Hahlweg tanszékvezető
egyetemi tanár (NSZK) t a r t o t t a meg „Filozó
fia és hadelmélet Clausewitz gondolkodásában
és feljegyzéseiben" című előadását. Elsődlege
sen mindeddig kiadatlan írások, főleg az
1816-ban keletkezett „Deutsche Streitkräfte"
című jelentős kézirat alapján azt elemezte,
mennyire filozófiai alapon közelítette meg
Clausewitz a hadelmélet és a stratégia kérdé

seit, mennyire fontosnak vélte a jelen számára
tapasztalatot nyújtó történelmi előzmények
nek a tanulmányozását, mennyire a politikát
t a r t o t t a legfőbb meghatározónak a jövendő
béke vagy háború perspektívája szempontjá
ból, ám mennyire figyelembe vette a gazdasági
és társadalmi viszonyokat is. E z t követően az
fejtette ki, hogy a gondolkodási, felismerési ós
döntési folyamatban igényelt totális szemlélet
móddal a pragmatizmus, prakticizmus és
technokratizmus ellenpólusát képviseli Clau
sewitz, aki az új korszak által megkövetelt új
hadviselési elvek keresése szempontjából ma
is aktuális és követendő.
Dr. John E. Tashjcan tudományos tanács
adó (USA) „A kulminácie fogalma Clausewitznél és Clausewitzet követően" című előadásá
ban bevezetőként azt emelte ki, hr>gy a kulmináció (delelés, tetőzés) fogalma ugyan koráb
ban is ismert volt, azonban azt a modern csil
lagászatból átvéve a hadtudományban első
ként Clausewitz alkalmazta. Főleg a „Strategie
aus dem J a h r e 1804" és „Vom Kriege" című
művei tartalmazzák ezzel kapcsolatos gondo
latait. Ezek elemzése alapján az előadó leszö
gezte, hogy Clausewitz ezt a fogalmat fejlődéstörténetileg, a többi alapfogalommal való
összefüggésrendszerben és az alapul vett pél
dák differenciálásával igyekezett értelmezni.
Jomini geometriai megközelítését elvetette, az
a határozott véleménye alakult ki, hogy a
kulmináció a háborúban nem mérhető. A had
vezér felkészítése szempontjából azonban fon
tosnak vélte, hogy Macchiavelli kommentár
jaiból kiindulva, ám azokon túllépve, elemezze
a háború felfelé ívelő és hanyatlási szakaszát.
Ezek során, ahogyan az előadó részletesen
b e m u t a t t a , Clausewitz eljutott ahhoz a fogalmi
meghatározáshoz, hogy a háború felfelé ívelési
szakasza lényegesen meredekebb, mint a kul
mináció elérését követő hanyatlásé, utóbbi
leginkább nem lejtőszerű, hanem lépcsőzetes.
E z t követően a porosz hadgondolkodó meg
alkotta „a háború meredek felfelé ívelési és
lépcsőszerű hanyatlási görbéjét". Az előadó
befejezésül a fogalom máig való továbbélését
m u t a t t a be, amelynek betetőzéseként Erich
von Tschischwitz (1870—1958) gyalogsági tá
bornok eljutott ahhoz az általánosított nézet
hez, miszerint a Római Birodalom óta a világ
helyzetet meghatározó hatalmak gyorsan
emelkedtek fel, ám bukásuk lassú volt.
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Ebédszünet u t á n került sor a második ülés
re. Ezen először A ndré Türpe egyetemi docens,
a történelemtudományok kandidátusa (NDK)
olvasta föl „A béke kérdése Clausewitz és kö
vetőinek gondolkodásában" című előadását.
Ebben kifejtette, hogy Clausewitz a háborút
társadalmi jelenségként, a tartós korszakot je
lentő béke teoretikusaként vizsgálta, nem a ha
talmi politika szószólója volt, nem az agresszió
pártján állt. Ebben az összefüggésben idézte az
előadás a következő Clausewitz-gondolatot :
„Világbékét világcselekvés útján az egyensúly
érdekében." A továbbiakban azt elemezte az
előadó, hogy az egyensúlyelmélet alapján hang
súlyozta a porosz hadgondolkodó a megtáma
d o t t háborúba lépésének indokoltságát és
szükségességét, a védelmi háború jogosságát.
Befejezésül ismertette Clausewitznek az állan
dó békével kapcsolatos gondolatait. Ehhez
kapcsolódva kiemelte, hogy a tartós béke ma
ugyanolyan távoli, mint volt Clausewitz idejé
ben, mégis küzdeni kell, hogy részleges, majd
teljes leszereléssel elérhető legyen, hiszen a
nagy teoretikus szavaival „a béke az értelem
mesterműve".
E z t követően Dániel Mihajlovics Projektor
akadémikus, tudományos tanácsadó (Szovjet
unió) „Clausewitz és a jelen" című előadása
következett. Bevezetőben azt hangsúlyozta,
hogy az abszolút háború kérdésének a vizsgá
lata, a Clausewitz által kidolgozott módszer
tani megközelítés aktuálisabb, mint valaha.
A politika és a háború összefonódásának clausewitzi felismerését állandóan szem előtt tart
va, hozzá hasonlóan, a kor által felvetett
összefüggésben kell ezt a következetes vizsgá
latot elvégezni. í g y eljárva, a két világhatalom
szövetségi rendszerére és hadipotenciáljára
tekintettel, a kölcsönös totális megsemmisítés
reális veszélye miatt, a háborút már nem lehet
a politika folytatásának tekinteni. Egy esetle
ges termonukleáris háború után már nem lenne
békekötés, így a háborút ma már nem lehet
az igazságos béke elérését célzó eszköznek te
kinteni. Egy atomháború nem a politika, ha
nem az abszurditás folytatása lenne — hang
súlyozta az előadó. Áttérve a hagyományos
eszközzel vívandó háború kérdésére, kifejtette,
hogy az is lehetetlen lenne, előre nem látható
kihatásai miatt, például akár a békés célú
atomerőmüveket ért nem szándékos csapás
következtében. Clausewitz egyensúly-elmélete
a biztonságpolitika területén élhet tovább,
mivel az adott világpolitikai-globálstratégiai
helyzetben minden vitás nagyhatalmi kérdés
tárgyalások útján oldandó meg. Befejezésül,
ehhez a gondolatkörhöz csatlakozva, ismer
t e t t e a Varsói Szerződés újonnan kidolgozott,
szigorúan védelmi jellegű katonai doktrínáját.
A harmadik ülés október 14-én reggel kez
dődött. Dr. Michael D. Krause ezredes, tan
székvezető katonai akadémiai tanár (USA)
„Jomini befolyása az amerikai hadügyre" cí

mű előadása hangzott el elsőként. Az előadó
részletesen ismertette, milyen korán és hány
féle fordításban, kiadásban ismerhette meg a
múlt századi amerikai katonai közvélemény
Jomini principiáit és maximáit, a sikeres had
viseléssel kapcsolatosan megfogalmazott tizen
két feltételét. E z t követően e nézeteknek a
tisztképzésbe való beépülését elemezte, majd
rátért arra, hogy az amerikai polgárháborúban
és a mexikói háborúban miként h a t o t t a k ezek
az akkorra már közismert nézetek. A továb
biakban azt a folyamatot vizsgálta, hogyan
fejlesztették tovább és amerikanizálták Jomini
nézeteit. Befejezésül a mai amerikai doktríná
ban való továbbélést részletezte, hozzátette
azonban, hogy ma már nem ismert, mennyire
Jomini hadelméletéből kiindulva és azt tovább
fejlesztve j u t o t t a k el ehhez a doktrínához.
Dr. Dániel Reichel vezérkari ezredes, kutató
intézeti igazgató (Svájc) „Jomini •— AntiClausewitz?" címmel egy sokat v i t a t o t t kérdés
szemszögéből vizsgálta előadásában e hadgon
dolkodó nézeteit. Bevezetőben kiemelte, hogy
Clausewitz-cel ellentétben Jomini gondolatvi
lága alig ismert. Idegennyelvű kiadásra csupán
az az egyetlen elméleti dolgozata került, ame
lyet ő maga csak nagy hadtörténelmi-had
elméleti összegzése bevezetőjének tekintett.
Jomini teljes életművének ismeretében, bele
értve számos máig kiadatlan írását is, az elő
adó azt a következtetést vonta le, hogy Jomini
és Clausewitz gondolatvilága sok szempontból
kiegészítette egymást. A célkitűzés, az alap
fogalmak és az ábrázolás módját tekintve
azonban mélyreható különbségek vannak,
amikor a háború és béke kérdéskörét vizsgál
ják. Hozzátette elemzéséhez, hogy Clausewitz
ismerte Jomini hadtörténelmi-hadelméleti mü
vét, azt számos vonatkozásban forrásként
használta, ugyanakkor éles kritikával illette.
Befejezésül, a két nagy hadgondolkodó egyéni
ségét egybevetve, Jominit bizonyító, logikusan
gondolkodó, tisztán racionalista, míg Clausewitzet idealista, a romantikusokkal rokon, irracionalista vonású bölcselőként jellemezte az
előadó.
A negyedik ülésre október 15-én reggel ke
rült sor. Elsőnek Zachar József alezredes, a
történelemtudományok kandidátusa (Magyar
ország) „A hegyvidéki védelmi háború kérdése
Károly főherceg írásaiban" címmel t a r t o t t
előadást. Hangsúlyozta, hogy Károly főherceg
nézeteit összefüggően nem fejtette ki, azonban
írásaiból mozaikként rekonstruálhatóak el
képzelései. Ezek szerint egy hegyvidéki állam
nak, amelybe több, a fölényben levő t á m a d ó
ellenség számára előnyös hágó vezet, olyan
erődítményövre épülő védelmi rendszerrel kell
rendelkeznie, amely a különböző hadműveleti
vonalakat egyaránt biztosítja, és amelyben a
döntő pontok védelme nem csupán a hadsereg,
hanem a katonailag szervezett nemzet egészé
nek a feladata. A védelmi funkciójú hadsereg
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zömének annál a hágónál kell felállnia, ame
lyikbe a támadó fél főseregével kísérli meg a
betörést. A védelmi hadseregzömnek azonban
nem defenzív várakozással kell az események
elé néznie, hanem a támadóval szemben még a
hágó előtt, majd a hágóban megfelelő manő
verekkel kell fellépnie, a döntő csata elől ugyan
kitérve, mégis megkísérelve az ellenséges be
törési szándék meghiúsítását.
E z t követően dr. Manfried
Rauchensteiner
egyetemi docens (Ausztria) olvasta fel „Károly
főherceg és a korlátozott háború" című elő
adását.
Bevezetőben
Halperin,
Osgood,
O'Brian és Liddel H a r t írásainak tükrében
ismertette a korlátozott háború mai fogalmát.
E z t követően Károly főherceg máig publiká
latlan írásai, főleg az „Über die falsche Ver
wendung von irrig aufgefassten Begriffen" cí
mű kézirat alapján ismertette az erő, idő és
tér korlátozottságára vonatkozó gondolatme
netet. Részletesen b e m u t a t t a , hogy ez a had
gondolkodó a háborút elkerülhetőnek vélte, ha
mégis a háború mellett kellett állást foglalnia,
akkor azt csupán a földrajzilag behatárolt tér
ségben, lehetőleg rövid idő alatt, az elkerülhe
tetlenül szükséges haderő bevetésével igenelte,
a teljes megsemmisítést vagy tökéletes aláve
tést elvetve, ugyanis háborús célként csakis a
bókeállapot helyreállítását ismerte el. Azt a
leírt gondolatot, miszerint „a háború végső
célja a jobb béke", úgy vették á t a korlátozott
háború jelenkori képviselői, hogy „a hadművé
szet moralistájának" ez irányú nézetét nem
ismerték. Ám Károly főherceg mégis a korlá
tozott háború elméletének előfutára — fejezte
be fejtegetését az előadó.
Valamennyi előadást élénk vita követte,
összesen 34 résztvevő szólt hozzá az elhang
zottakhoz. Míg valamennyi előadás Kari
Schwarzenberg herceg elnökletével került meg
tartásra, a vitát mind a négy ülésen dr. Johann
Christoph Allmeyer-Beck udvari tanácsos, az
Osztrák Hadtörténelmi Bizottság elnöke ve
zette. A hozzászólások döntő többségéből az a
törekvés sugárzott át, végig kellene gondolni,
mi lenne ma a teendő a jelen totális helyzet
elemzésével, egyúttal a múlt tanulságainak
figyelembevételével, hogy eljusson az emberi
ség a tartós béke korszakához. Mivel pedig
ma nem jelentkezik enciklopédikus hadelméleti
gondolkodó, a múlt század három kimagasló
bölcselőegyéniségének
gondolatrendszerében
keresik a megfelelő választ. A válaszkeresésben
bizonytalanságot okoz, hogy a tömeghadsere
gek és a termonukleáris és hagyományos fegy
vertömegek korában történik ez, amikor a meg
nem oldott hatalmi konfliktusok áthelyeződtek
a békeidőszakra, és a békeidőszakra eshet a
kulminációs pont is, amelynek felismerése az
államférfiúi bölcsességen múlhat. Aggodalma
san merült fel így a kérdés, meddig érvénye
sülhet a két világhatalom közti közvetlen
összecsapás helyett a helyettesek által vívott

periférikus korlátozott háború elve, és fenn
lehet-e tartani a békekorszakot, amelyet ez a
jelenség eleve erősen megcsorbít.
Az előadásokban és a vitákban elhangzott
nézetek összegzésére Dietmar Schössler egyete
mi tanár (NSZK) vállalkozott. Clausewitz-cel
kapcsolatosan a történelmiséget, a dialektikus
megközelítési módot, a reális-kritikai elemzést
emelte ki. Jominire rátérve a konkrét elemzé
sekből levont következtetéseket, a politika
által kezdeményezett hadműveletek tanulsá
gainak összegzését hangsúlyozta. Végül Károly
főhercegről szólva az intézményesített erő
szak korlátozására törekvést, vagyis a gyakor
lati megközelítést állította középpontba. Végül
azt a termonukleáris korban különösen fontos
momentumot idézte fel, hogy a X I X . század
első felének három kiemelkedő hadelméleti
gondolkodója nemcsak a háborúval, hanem a
békével is foglalkozott. Mivel pedig történel
mét az ember maga alakítja, rajta múlik, mi
lyen tanulságokat szívlel meg, háborút kezd-e
vagy pedig békét teremt-e — fejezte be öszszegzését az előadó.
A társ rendező szervek nevében Lothar
Domröse altábornagy (NSZK), a Német Clausewitz Társaság elnöke értékelte az elhangzot
t a k a t . A helyszín aktualitását, az időszerűsé
get és a tárgyszerűséget méltatta bevezetőként.
A francia forradalmi és napóleoni háborúk
utáni évtizedek és a második világháborút kö
vetően eltelt negyven esztendő között párhu
zamot vonva rendkívül aktuálisnak és útmu
tatónak nevezte a három nem véletlenül egyidőben fellépett kortárs nézeteinek tanulmá
nyozását, akik egy új európai rendezés korában
nem véletlenül foglalkoztak a rendezőelvként
működött háborúval.
A tudományos ülésszak Kari Schwarzenberg
hercegnek, az Osztrák Politikai-stratégiai
Tanulmányok Társasága elnökének zárszavá
val ért véget, aki elsődlegesen a rendezvény
sorozat korrekt tudományos szellemét hang
súlyozta.
A résztvevőknek több egyéb rendezvényen
is módjuk nyílt kötetlen eszmecserére múltról,
jelenről és jövőről.
Október 12-én a politikailag akadályoztatott
Helmut Zilknek, Bécs polgármesterének és tar
tományfőnökének a nevében Erik Hanke ke
reskedelmi tanácsos, tartományi képviselő
adott fogadást az ülésszak résztvevői részére a
bécsi városháza Címeres Termében. Ezen a
bécsi politikai, tudományos és közélet számos
képviselője, köztük sok vezető beosztású tá
bornok és tiszt is megjelent.
Október 14-én délután a résztvevőket
dr. Franz Kainál udvari tanácsos, a Hadtörténel
mi Múzeum igazgatója ismertette meg az általa
vezetett intézmény gyűjteményeivel.
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Ugyancsak október 14-ón este a szolgálatilag
külföldön tartózkodó dr. Bobért Lichál honvé
delmi miniszter nevében a Hadtörténelmi
Múzeum Dicsőség Termében Othmar Tauschitz
tábornok, az Osztrák Szövetségi Hadsereg
főszemlélője a d o t t fogadást. Ezen ugyancsak
számos vezető beosztású tábornok és tiszt,
valamint a politikai, tudományos és közélet
sok reprezentánsa jelent meg.
Október 15-én délután az ^ülésszak résztve
vői a napóleoni háborúk Bécshez közeli leg
nevezetesebb csatahelyeivel és a helyszínen
szakszerű magyarázatokból az események le
folyásával ismerkedhettek meg. Útjuk Aspern,

Wagram, Hollabrunn és Scnöngrabern térsé
gébe vezetett. Az utolsó helyszínen különösen
megrázó élményt jelentett Ljev Tolsztoj
Hrúábo és béke című regényéből az e helyszín
re vonatkozó résznek az egykori csatatéren
való felolvasása.
Ugyancsak október 15-én este Siegfried
Ludwig, Alsó-Ausztria tartományfőnöke adott
fogadást Hagenbrunnban történelmi kulisszák
között a nemzetközi tudományos ülésszakon
résztvettek tiszteletére, ezen a meglátogatott
helyszínek képviselői, továbbá számos tartomá
nyi politikai, katonai vezető is megjelent.
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I. ÁLTALÁNOS M U N K Á K

Bibliográfiák, sajtótörténet
1. Bibliographie choisie d'ouvrages d'his
toire publiés en Hongrie en 1983. — Acta
Historica, 1986. 1—2. sz. 227—241. p .
2. A Magyarországon megjelent történelmi
munkák (önálló kötetek, tanulmányok,
cikkek) válogatott jegyzéke. (1984. ja
nuár 1.—december 31.) — összeáll.
Rozsnyói Ágnes, Sz. Gyivicsán Mária. —
Sz, 1986. 2. sz. 490—577. p.
3. Magyar könyvészet 1921—1944. A Ma
gyarországon n y o m t a t o t t könyvek sza
kosított jegyzéke. IIT. Társadalomtudo
mányok 2. Jog-közigazgatás-nópjólétpedagógia-néprajz. Közread, az Országos
Széchényi Könyvtár. (Szerk. Komjáthy
Miklósnó, Kertész Gyula.) Bp. (OSZK),
1985. 715 p .
355/359 Hadtudomány. Honvédelem.
Hadsereg. 337—379. p .
4. Az Akadémiai Közlemények repertó
riuma, 1965—1985. (Összeáll. Gábor
Imre.) [Kiad. a] Zrínyi Miklós Katonai
Akadémia. (Bp.) ZMKA, 1986. 222 p.
5. A katonai szakirodalom bibliográfiája.
1985. [1.] Könyvek, fordítások és folyó
irat-lelőhelyjegyzék, (összeáll, a Hadtudo
mányi Könyvtár, a HM Katonai Tudo
mányos Kézikönyvtár és a ZMKA Tudo
mányos K ö n y v t á r munkatársai.) Bp.
Zrínyi K . 1986. 147 p .
6. Az 1984. évi magyar hadtörténelmi iro
dalom bibliográfiája. Magyarországon és
külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom. 1—2. r.
(összeáll. Damó Csilla, Viniczai István.)
— H K , 1986. 2. sz. 375—396., 3. sz.
624—650. p.
7. Az őszirózsás forradalom és a Magyar
Tanácsköztársaság. Ajánló bibliográfia.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
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(összeáll.: Hékasy Ildikó.) Szolnok, Ver
seghy M. K v t . , 1985. 157 p. ill.
(Történelmünk fordulói 11—12.)
K u n Béla műveinek bibliográfiája. (Vál.
és szerk. Eipp Zoltán, Varga Istvánná.)
[Kiad, a Párttörténeti Intézet] K ö n y v t á r
és Dok. Osztálya.) [Bp.] Kossuth K.
1986. 199 p.
Válogatott bibliográfia Kun Béla írásai
ból, összeáll. Varga Istvánná. — Propa
gandista, 1986. 1. sz. 117—126. p.
A Magyar Néphadsereg közművelődése,
1945—1980. Bibliográfia. (Az anyagot
összegyűjtötte: Bedő László,
Méreg
László, Mészárosné Nagy Mária. Szerk.
Mészárosné Nagy Mária.) [Kiad. a ] MN
Politikai Főcsoportfőnökség Tudományos
Tanácsa. [Bp.] (MNMK ny.) 1986. 607 p.
(Tanulmányok, dokumentumok a Ma
gyar Néphadseregben folyó politikai
munka történetéből. 8.)
Filmjegyzék és bibliográfia a néphatalom
megvédésének 30. évfordulójára. (Össze
áll. Pintér István, Bende Sándorné, V.
Nagy Ferencné.) [Kiad. az] MN Politikai
Nevelőmunka Anyagi és Módszertani
Központ. [Bp.] (MNMK ny.) 1986. 66 p.
Szönyi É v a : A Fővárosi Lapok és Buda
vár visszafoglalásának kétszáz éves év
fordulója — Magyar Könyvszemle, 1986.
2—3. sz. 234—237. p.
Better J u d i t : Első világháborús sajtópo
litikai és sajtórendészeti intézkedések
továbbélése a Horthy-korszakban. —
Fiatal oktatók műhelytanulmányai, 1985.
64—94. p .
Debreczeni Vörös Újság. 1919. március
15.—április 10. (Sajtó alá rend. jegyz.,
utószó Bényei Miklós. Kiad. a HajdúBihar Megyei Könyvtár.) Debrecen,
Hajdú-Bihar megyei Könyvtár, 1985. 33
p. -f- 5 hasonmás mell.

15. Tegzes Ferenc: A pécsi antifasiszta egye
temi ifjúság szócsöve a „Parázs". 1943/44.
•— Baranyai Művelődés, 1985. 1. sz.
92—97. p.
16. Bényei Miklós: Menekültek Értesítője
— egy elveszettnek h i t t lap j 945-ből. —
Magyar Könyvszemle, 1986. 4. sz. 322—
324^. p.
17. Korom. János: Ahogyan kezdődött. (40
éve alapították a Határőr újságot.) •—
Határőr, 1986. 26. sz. 14. p.
18. Kovács J e n ő : Tollal ós fegyverrel. (Ha
záért és Határőr folyóiratok indulása.) —
Határőr, 1986. 46. sz. 14. p.
19. A forradalom sajtója. 1956. 3. bőv. kiad.
[összeáll.] (Nagy Ernő. Giromagnv,
1986.) 204 lev.
1956. október 23.—november 4. Újságok
és röplapok másolata. Válogatás.
20. Kfacsó] L fajos]: A karhatalom lapjai.
(Járőr, Karhatalmista, Pesti Járőr.) —
N, 1986. 49. sz. 11. p.
21. Damó László: A hadtudományi kutató
munka és a „Honvédelem" fejlődésének
35 éve. (A katonai elmélet fejlődése a
Magyar Néphadseregben... [Bp.] MNVK
Tud. Osztály, 1986.) 2. r. 3—21. p.
22. Kárpáti Ferenc: Köszöntő. (30 éves az
Igaz Szó.) — ISz, 1986. 12. sz. 3—4. p .
23. Amaczi Viktor: A Haditechnika c. folyó
iratról. — Honvédelmi Sajtószolgálat,
1986. 5. sz. 10. p .
24. Morgenstern, W. : A Hadtörténelmi Köz
lemények 1981—1983-as évfolyamai. —
Militärgeschichte, 1985. 3. sz. 261—265.,
1985. 12. sz. 78—80. p.

Múzeumi, levéltári,
könyvtári és térképtári gyűjtemények
25. Hadi múltunk tisztelete. [A Hadtörténeti
Intézet és Múzeum gyűjteményeinek is
mertetése.] (Beszélgetés Liptai Ervin
vezérőrnaggyal.) [Riporter:] O(cskay)
Z(oltán). — Magyar Rendőr, 1986. 3.
sz. 8—9. p.
26. Tarsoly. Vezérlő kalauz, különféle traktátumok. 1986—1987. (Szerk. Bárdos
Ferenc, Esik Nóra.) [Kiad. a] Hadtörté
neti Múzeum. Bp. (Zalai ny.) [1986.]
72 p. Illusztr.
27. Kővári István : A spanyolországi interna
cionalistákra emlékezve. (Emlékünnepség
és fotódokumeuntum-kiállítás a Hadtör
téneti Múzeumban.) — N, 1986. 44. sz.
2.p.
28. Kacsó Lajos: A kézifegyverek históriája.
(Kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban.)
— N, 1986. 44. sz. 3. p.
29. Illés: A parittyától a puskagránátig.
Kézifegyverkiállítás a Hadtörténeti Mú
zeumban. — Magyar Hírlap, 1986. 268.
sz. 5. p.

30. Makai Ágnes: Budavár 1686. Emlék
kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. —
H K , 1986. 4. sz. 816—818. p.
31. Szántó György Tibor: Emlékkiállítás a
Hadtörténeti Múzeumban. Budavár 1686.
— Magyar Nemzet, 1986. 212. sz. 7. p .
32. Budavár 1686. Kiállítás nyílt a Hadtörneti Múzeumban. [ í r t a : ] A. V. — Nép
szava, 1986. 207. sz. 5. p.
33. Bátonyi Gábor: Buda visszavívása —
1686. Emlékkiállítás a Budapesti Törté
neti Múzeumban. — N, 1986. 30. sz.
13. p .
34. Verebics J á n o s : Budavári szobrok. (Hu
nyadi János, Kapisztrán János, Hadik
András, Savoyai Jenő stb.) — ISz, 1986.
4. sz. 16. p.
35. Verebics János: Budavári fegyverek.
(Régészeti ásatások.) — ISz, 1986. 6. sz.
4. p.
36. Bercsényi Dezső: K é t Savoyai-emlék. —
Magyar Nemzet, 1986. 194. sz. 6. p.
37. Kútvölgyi Mihály: Hagyományőrző mú
zeum. (Vajai múzeum.) — MHSz Élet,
1986. 23. sz. 18—19. p .
38. Bene J á n o s : Az 1848—1849. évi szabad
ságharc ereklyéi a Jósa András Múzeum
ban. — Pedagógiai Műhely, 1985. 4. sz.
83—94. p .
39. Veress D. Csaba: Perczel Mór honvéd
tábornok hagyatéka a veszprémi Bakonyi
Múzeumban. — Horizont, 1986. 3. sz.
9—11. p .
•
40. Görgey Artúr Visegrádon. Az újkori had
történelem egyik legnagyobb alakja.
(Emlékkiállítás a visegrádi Mátyás Mú
zeumban.) — Magyar Hírek, 1986. 14.
sz. 20. p.
41. Kacsó Lajos: Hagyományápolás felső
fokon. (A Killián György Repülő-Műszaki
Főiskola Múzeuma.) — N, 1986. 21. sz.
12. p.
42. Horn Emil: A magyarországi munkás
mozgalom története. Vezérfonal a Ma
gyar Munkásmozgalmi Múzeum állandó
kiállításához. 2. jav. kiad. Bp. Magyar
Munkásmozgalmi Múzeum, 1986. 107
p . ill.
43. Bartis Ferenc: Családi múzeum. (Tóthpál
István magánmúzeuma. Több évszázados
fegyver- és kardgyűjtemény.) — Képes
Hót, 1986. 17. sz. 32—33. p.
44. Matthaeidesz Konrád : A leningrádi kato
namúzeumban. — ISz, 1985. 2. sz. 8. p.
45. Kovács J e n ő : A lengyel katonai múzeum.
— Határőr, 1986. 7. sz. 14. p.
46. A magyar királyi fegyveres erők múzeu
ma. (Toronto.) [ í r t a : ] B . K. — Krónika
(Toronto), 1985. 7—8. sz. 2. p.
47. (Feiszt György) : Rövid magyar címer
t a n és pecséttan. Bp. Tankönyvk. 1986.
98 p. Illusztr.
(Történelemszakköri füzetek. 15.)
48. Verebics János: Budavári címerek. —
ISz, 1986. 3. sz. 16. p .
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49. Káldor [György:] 48-as zászlóink. —
Ellenállók, Antifasiszták, 1986. 3. sz.
14. p .
50. Kfacsó] L[ajos]: Honvédzászlók vissza
adása. (1941. március 20.) — N, 1986.
12. sz. 15. p.
51. Schroeder, W.—Tölschinger, B . : Sonder
markierungen der k. u. k. Jagdflugzeuge
1916—1918. (Wien, Ö F H , 1986.) 165 p.
Ö F H . österreichische Flugzeug Histori
ker Sonderheft Nr. 14.)
52. Marko György: Felségjelvények. (1951.
június 16-tól végleges.) — Repülés, 1986.
2. sz. 9. p .
53. Pandula Attila: A Habsburg Birodalom
női rendjeleinek, kitüntetéseinek rend
szere. (Clio. Fiatal Oktatók Közleményei.
2. Bp. E L T E Bölcsészettudományi Kar,
1986.) 313—355. p .
54. Molnár József: A Magyar Köztársasági
Érdemrend és Érdemérem 1946—1949.
— H K , 1986. 1. sz. 154—173. p.
55. Molnár József: A Kossuth-híd emlék
érem. — H K , 1986. 2. sz. 327—331. p .
56. Molnár József: Demokratikus kitünte
téseink históriájához. (Budapest Híd
érem, Gépkocsikért emlékérem.) — Bu
dapest, 1986. 1—2. sz. 46—47. p.
57. Galavics Géza: Kössünk kardot az po
gány ellen. Török háborúk és a képző
művészet. (Bp.) Képzőműv. K. (1986.)
180 p. 48 t . illusztr.
Bibliogr. a jegyzetekben 135—151. p .
Hely-, személynév- és ikonográfiái mu
tató.
58. Fózsa György: Csataképek a felszabadí
t ó háborúk korából c. doktori értekezé
sének vitája. —• Művészettörténeti Érte
sítő, 1985. 3—4. sz. 206—210. p.
59. Körömi Joachim: A hadiesemények ábrázolatja. (A Hadtörténeti Intézet és
Múzeum képzőművészeti gyűjteményé
ről.) [Riporter:] Józsa György Gábor. —
Magyar Nemzet, 1986. 236. sz. 6. p.
60. Kalavszky Györgyi: A Hadtörténeti Mú
zeum fotóarchívuma. — Történeti Mú
zeumi Közlemények, 1984. 1—2. sz.
64—78. p .
61. Aradi Nóra: A spanyol polgárháború és
a képi szimbólumok. — Módszertani
Füzetek, 1986. 4. sz. 19—27. p.
62. Név- és címjegyzék a hazánk felszabadu
lásával kapcsolatos tárgyi emlékekről, a
szovjet, a bolgár, a jugoszláv, a román
felszabadítók és a magyar antifasiszta
ellenállók emlékművéről. (Összeáll. He
gedűs Zoltán. [Fotó:] Németh Ferenc.)
[Kiad. az] MN Politikai Nevelőmunka
Anyagi és Módszertani Központ. Bp.
(MNMK ny.) 1985. 65 p. Illusztr.
63. Komoly P á l : A kelet-csanádi községekben
volt szovjet hősi sírok leírása 1949-ben.
— Békési Élet, 1986. 4. sz. 518—524. p.
64. Csárádi József: Az iratkezelés néhány
kérdése. — Ho, 1986. 1. sz. 97—105. p.

65. Dóka K l á r a : Az 1848— 1849-os magyar
polgári forradalommal kapcsolatos forrá
sok a koblenzi és karlsruhei levéltárak
ban. —• Levéltári Szemle, 1986. 1. sz.
50—61. p.
66. Simon
Magdolna: Pártos Gyula és
Lechner Ödön: A Rudolf lovassági lak
t a n y a tervei (1886—1887) a Bács-Kiskun
megyei levéltárban. — Művészettörténeti
Értesítő, 1985. 3—4. sz. 190—192. p .
67. A Forradalmi Kormányzótanács jegyző
könyvei, 1919. Szerk. és a bev. tanul
m á n y t írta: Imre Magda, Szűcs László.
[Kiad. a] (MSZMP K B P á r t t ö r t . I n t .
Bp. Akad. K . 1986. 585 p . 14 t .
(A Magyar Országos Levéltár kiadványai.
11. Forráskiadványok. 3. Magyar Minisz
tertanácsi jegyzőkönyvek 1867—1919.
XIII.)
68. Körmendy I s t v á n : A tudományos könyv
t á r (Az Akadémia szerveinek története.
1. r. A parancsnokság és az akadémia
vezető szerveinek története. — Akadé
miai Közlemények, 120/1. sz. 1986.)
215—229. p .
69. Herendi Károly: A tudományos könyvtár
tevékenysége a hallgatói tudományos
kutatás segítése érdekében. — Akadémiai
Értesítő, 1986. 3. sz. 46—50. p .
70. Belinszki József: K ö n y v t á r a honvéd
kollégiumokban. — HSz, 1986. 8. sz.
71—73. p.
71. Mészárosné Nagy Mária: Töprengések
könyvtárügyben. — HSz, 1986. 11. sz.
78—82. p.
72. Kacsó Lajos: A hadtudomány könyvtára.
— N, 1986. 13. sz. 12. p.
73. Csendes László: Térképek, metszetek
Budavár visszavívásáról. — H K , 1986.
4. sz. 724—739. p .
74. Czigány I s t v á n : A haditérképek tára.
[Riporter:] Kacsó Lajos. — N, 1986.
4. sz. 13. p .
75. Kamody Miklós: A Rákóczi-szabadság
harc tábori postája. — Postamúzeumi
Évkönyv, 1985. 119—139. p.
76. Nagy Ferenc: Első világháborús tábori
légiposta. — Philatelica, 1986. 1. sz.
11—16. p.
77. Katona István, M. : Negyvennyolcas ka
tonaindulók. A magyar zene történetének
elhanyagolt fejezete. — N, 1986. 11. sz.
12. p .
78. Heckenast Dezső: Régi szép hadseregünk
kürtjelei. — Krónika (Toronto), 1982. 3.
sz. 9—12. p .
79. Soltész I s t v á n : Szoross poroncsolat eljött.
Népballadák háborúkról, katonákról. Bp.
Zrínyi K. 1986. 365 p.
Bibliogr. a fejezetek végén.
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A hadtudomány és hadtörténettudomány
elméleti kérdései
80. Szovjet katonai enciklopédiái szótár. 1—
2. köt. (Voennüj enciklopedicseszkij szlovar'.) [Kiad. a] MNVK Tudományos
Oszt., MNVK Szabályzatszerk. és Koor
dinációs Oszt. (Bp.) Zrínyi K. 1986.
2 db.
81. Válogatás a magyar hadügy írásaiból.
(Vál. és szerk. Kocsis Bernát.) Bp. Zrínyi
K. 1986. 683 p. Illusztr.
(Hadtudomány klasszikusa i.)
82. Pagini din gindirea militara universala.
Vol. 2. Epoca medievala si inceputurilo
epocii moderne. Ed. ingrijita de Simion
Pitea, Gheorghe Tudor. Bucuresti, Ed.
Militara, 1985. 383 p.
Bibliogr. a lábjegyzetekben.
83. Gonda András : Zrínvi Miklós és a katona
lélektan. — Ho, 1988. 10. sz. 106—
110. p.
84. Ács Tibor: Kiss Károly. Bp. Akadémiai
K. 1986. 190 p.
(Á múlt magyar tudósai.)
Bibliogr. 187—1 191.] p.
85. Fodor Kálmán: Eľnjels katonapolitikai
munkásságáról. —Nógrádi ÍSzemle, 1986.
3. sz. 86—91. p.
86. Zentai A r t ú r : A háború néhány elméleti
kérdése. — Ho, 1986. 11. sz. 105—111. p .
87. Zsdanov, E . A. —Ül;eanov,V. P . : A leni
nizmus és a modern kor. (A háború és a
béke kérdései.) — H o , 1980. 11. sz.
48—58. p.
88. Ágh Attila: A háború mint elméleti prob
léma. — Valóság, 1988. 7. sz. 8—18. p.
89. Szűcs Ferenc: Korszakváltás küszöbén a
hadügyben. — Társadalmi Szemle, 1986.
10. sz. 68—72. p.
90. Vámosi Zoltán: Társadalmi haladás és
hadsereg. — Ho, 1986. 11. sz. 58—69. p.
91. Vámosi Zoltán: A szocialista katonai
doktrína néhány elméleti kérdése. —
Akadémiai Közlemények, 121. sz. 1986.
5—35. p .
92. Juhász Pál: Az MSZMP tudománypoliti
kájának érvényesülése hadseregünkben.
— Ho, 1986. 1. sz. 90—96. p.
93. Mues Sándor: A hadtudomány kérdései
ről a Magyar Néphadseregben 1945—
1948 között. (A katonai elmélet fejlődése
a Magyar Néphadseregben...
[Bp.]
MNVK Tudományos Osztály, 1986.) 1.
r. 43—62. p.
94. Mues Sándor: A hadtudomány kérdései
ről a Magyar Néphadseregben 1945—1948
között. — Ho, 1986. 1. sz. 80—89. p.
95. Móricz Lajos: A tudományok művelésé
nek alakulása a Magyar Néphadseregben
1945—1980 között. (A katonai elmélet
fejlődése a Magyar Néphadseregben...
[Bp.] MNVK Tudományos Osztály,
1986.) 1. r. 3—42. p.

96. Móricz Lajos: A hadtudományi munka
vezető
posztjain.
(Visszaemlékezés.)
(A katonai elmélet fejlődése a Magyar
Néphadseregben... [Bp.] MNVK Tudo
mányos Osztály, 1986.) 2. r. 103—
135. p.
97. Móricz Lajos—Bojtás Antal: A tudomá
nyos munka szervezeti fejlődésével öszszefüggő főbb adatok, tények, szemelvé
nyek. (A katonai elmélet fejlődése a Ma
gyar Néphadseregben... [Bp.] MNVK
Tudományos Osztály, 1986.) 2. r. 54—
102. p.
98. Móricz Lajos: Váljék a ZMKA a nép
hadsereg igazi hadtudományi kutatóbá
zisává! — Ho, 1986. 8. sz. 98—102. p.
[A Hadtudományi Intézet feladatai és
működése. 1968. november 4.—-1975.
augusztus 5.]
99. Enzsöl Gyula: A hadtudományi képzés
és minősítés kialakulásáról ós fejlődéséről
az 1962—1980 közötti években. (A kato
nai elmélet fejlődése a Magyar Néphad
seregben... [Bp.] MNVK Tudományos
Osztály, 1986.) 2. r. 22—53 p.
100. A tudományos továbbképzés, az egyete
mi doktorátus és a tudományos minősítés
szabályai, (összeáll. Soós Károly.) [Bp.]
MNVK Tudományos Osztály, 1985.
147 p.
(Hadtudományszervezési és módszertani
közlemények. )
101. Módszertani ú t m u t a t ó a marxista—leni
nista hadtudomány alapvető elméleti és
gyakorlati kérdéseiről. ( í r t á k : Bojtás
Antal, Deák Péter, Farkas Pál, Juhász
Pál, Móricz Lajos, Németh Ottó, Soós
Károly.) [Bp.] MNVK Tudományos
Osztály, 1984. 152 p.
(Hadtudomány-szervezési és módszertani
közlemények.)
102. A katonai elmélet fejlődése a Magyar
Néphadseregben c. témakör feltárása ér
dekében folytatott kutatások eredmé
nyei. 1—2. r. Szerk. Móricz Lajos. [Bp.]
MNVK Tudományos Osztály, 1986. 2 db.
(Tanulmányok a hadtudomány köréből.)
103. Módszertani ú t m u t a t ó a Magyar Nép
hadsereg történetének feldolgozásával
kapcsolatos kutatómunkához. [Bp.]
MNVK Tudományos Osztály, 1983.
62 p.
(Hadtudomány-szervezési és módszertani
közlemények.)
104. A haditechnikai műszaki fejlesztés alaku
lása a Magyar Néphadseregben. (A kato
nai elmélet fejlődése a Magyar Néphad
seregben... [Bp.] MNVK Tudományos
Osztály, 1986.) 1. r. 63—85. p.
105. Gados László: Tudományos és technoló
giai kutató-fejlesztő munka a Magyar
Néphadsereg térképész
szolgálatánál.
(A katonai elmélet fejlődése a Magyar
Néphadseregben... [Bp.] MNVK Tudo
mányos Osztály, 1986.) 1. r. 86—91. p .
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106. Héjjá I s t v á n : A katonaföldrajz kapcso
latrendszere a hadtudománnyal. —• Aka
démiai Közlemények, 121. sz. 1986.
121—149. p .
107. Bak Antal: A katonaföldrajz és a katonai
térképészet. — Ho, 1986. 4. sz. 50—
58. p .
108. Kurucz Tibor: A katonaorvosi és a had
tudományi kutatások kapcsolatainak
fejlődése
a Magyar Néphadseregben.
(A katonai elmélet fejlődése a Magyar
Néphadseregben.. [Bp.] MNVK Tudo
mányos Osztály, 1986.) 1. r. 92—101. p.
109. Novák J á n o s : A katonaorvos-tudományról. — H o , 1986. 8. sz. 92—98. p.
110. Farkas P á l : Tudományos munka a Ma
gyar Néphadseregben. — H o , 1986. 11.
sz. 97—104. p .
111. Farkas P á l : Tudományos munka a Ma
gyar Néphadseregben. — Honvédelmi
Sajtószolgálat, 1986. 4. sz. 4—5. p .
112. A hadtudomány és a gyakorlat egységé
nek fontosságáról, [összeáll. Juhász
Pál.] — Ho, 1986. 5. sz. 103—112. p .
113. A hadtudomány és a gyakorlat egységé
ről. [Összeáll. Juhász Pál.] — Ho, 1986.
7. sz. 90—102. p .
114. Csuka I s t v á n : A gyakorlati kutatómunka
hatékonyságának növeléséről. — Ho,
1986. 5. sz. 112—117. p.
116. Fábián Gyula: A hallgatói tudományos
munka helyzete, eredményei és további
feladatai a Zrínyi Miklós Katonai Aka
démián. — Akadémiai Értesítő, 1986.
3. sz. 11—27. p.
116. Galkin, M. I . : A hadtudományi ismeretek
fejlesztésének formái. — Hadtápbiztosí
tás, 1986. 2. sz. 137—145. p.
117. Zachar József: A magyarországi felsza
badító háborúk és Európa. Konferencia
Buda visszavívásának 300. évfordulója
alkalmából. Esztergom, 1986. április
1—2. — H K , 1986. 2. sz. 370—374. p .
118. Varga László, Ä.: Tanácskozás Szécsényben a török alóli felszabadító háborúk
ról. — Nógrádi Művelődés, 1986. 2. sz.
65—75. p .
119. A cselekvő forradalmár. Tudományos
ülésszak K u n Béla születésének 100. év
fordulója alkalmából. (Liptai Ervin,
M. Szabó Miklós, G. N. Guszarov elő
adása.) [Riporter :1 Kacsó Lajos. — N,
1986. 9. sz. 11. p.
120. Szabó Péter: Gazdaság, társadalom, po
litika a két világháború között. Fiatal
történészek előadássorozata. Budapest,
1986. május 14—15. — H K , 1986. 3. sz.
621—623. p.
121. Zalai K a t a l i n : Tudományos ülés BajcsyZsilinszky Endre születésének 100. évfor
dulója alkalmából. — P K , 1986. 3. sz.
195—200. p.
122. Zsilin, P . : A háború történetének meghamisítói. Polgári történeti m u n k á k

szemléje. — Béke és Szocializmus, 1985.
4. sz. 132—138. p.
123. A történelem segédtudományai. Szerk.
Kállay István. 2. bőv. kiad. [Kiad. a]
Történelem Segédtudományai Tanszék.
Bp. E L T E Bölcsészettud. Kar, 1986.
346 p. illusztr.
Bibliogr. a fejezetek végén.

A hadtörténelem az ismeretterjesztésben
és a honvédelmi nevelésben
124. Pach Zsigmond P á l : Történelmünk és a
közgondolkodás. — Propagandista, 1986.
7. sz. 5—17. p .
125. Pach Zsigmond P á l : Történelmünk a tör
ténelemírás tükrében. 2. r. — Népsza
badság, 1986. 169. sz. 13. p.
126. Havas Ervinné: A reális történelmi t u d a t
kialakításának szükségessége a Magyar
Néphadseregben. — Akadémiai Közle
mények, 114. sz. 1985. 35—46. p.
127. Vingender István : A Magyar Néphadsereg
hivatásos állománya történelemképének
néhány vonása a „szocializmuskóp"vizsgálat alapján. — Akadémiai Közle
mények, 119/1. sz. 1986. 79—98. p.
128. Mit tanítunk Budavár felszabadításáról ?
[ í r t a : ] B . B . — Magyar Nemzet, 1986.
241. sz. 6. p.
129. Kacsó Lajos: Kerekasztal Buda vissza
vívására!. (Nagy László, Czigány István,
Rázsó Gyula, Domokos György.) — ISz,
1986. 9. sz. 4—5. p.
130. Pusztay
Sándor:
Beszélgetés
Nagy
László hadtörténésszel. — ISz, 1986. 1.
sz. 5—6. p.
131. Hadinapló. 1686—1986. [Kiad. a] Had
történeti Múzeum. (Bp. MNMK ny.
1986.) 27 p.
Vetélkedő Buda visszafoglalásának 300.
évfordulójára.
132. Szabó Egon: A honvédelmi nevelés alap
jairól. — N, 1986. 32. sz. 6. p.
133. Nagy J e n ő : A hazafias és internaciona
lista nevelésről. — Propagandista, 1986.
5. sz. 151—158. p.
134. Doyaúk Gyula: Honvédelmi nevelés, a
hazafias nevelés tükrében. —MHSZ Élet,
1986. 9. sz. 9. p.
135. A katonai szolgálat a haza érdeke. Beszél
getés Nemeskürty Istvánnal. [Riporter:]
Füleld Mihály. — HSz, 1986. 3. sz.
1—7. p.
136. Honvédelmi nevelés a Magyar Rádió
műsoraiban. Beszélgetés Hárs Istvánnal,
a Magyar Rádió elnökével. [Riporter:]
Füleki Mihály, — HSz, 1986. 7. sz.
5—10. p.
137. A honvédelmi eszme a hazaszeretet egyik
legintenzívebb megnyilvánulása. Beszél
getés Pozsgay Imrével, az MSZMP K B
tagjával, a Hazafias Népfront Országos
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Tanácsa főtitkárával. [Riporter:] Füleki
Mihály. — HSz, 1986. 12. sz. 1—14. p.
138. Szakoly Sándor: Katonai múltunkról a
jelenből. — HSz, 1986. 8. sz. 20—26. p.
139. Szántó Mihály: Hogyan kutatjuk és írjuk
történelmünket? — HSz, 1986. 6. sz.
40—42. p .

140. Péter László—Erdősi József: A csapat
hagyományok ápolása. — HSz, 1986. 9.
sz. 89—90. p.
141. Bodo László: Az iskolai honvédelmi okta
tásról. — Honvédelmi Sajtószolgálat,
1986. 5. sz. 8—9. p.

I I . A H A D T Ö R T É N E L E M ÉS H A D M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T
ÁLTALÁNOS K É R D É S E I

A hadművészet története
142. Meyer, H . : Geschichte der Reiterkrieger.
Stuttgart—Berlin usw. Kohlhammer,
(1982.) 255 p. 24 tBibliogr. 249—254. p. 9—10. sz.-i magyar
lovasságról 50—51. p.
143. Generál Tibor: Az oszmán—török had
művészet keletkezése és fejlődése a X V I .
századig. — H K , 1986. 1. sz. 3—45. p.
144. Antalffy György: Machiavelli és az állam
tudománya. Állam és jogelméleti refle
xiók. Bp. Közgazd. és Jogi K. 1986.
455 p.
Bibliogr. 437—448. p. és a lábjegyze
tekben .
A háború művészete. 213—250. p.
145. Domokos György: Várépítészet és vár
harcászat Európában a X V I — X V I I .
században. Buda 1686. évi ostromának
technikai elemzéséhez. — H K , 1986. 1.
sz. 47—109. p .
146. Periés Géza: Európai hadszervezet. —
História, 1986. 3—4. sz. 15—18. p .
147. Czigány I s t v á n : Hadellátás. — História,
1986. 3—4. sz. 20—23. p.
148. Kapronczay Károly: Katonaegészségügy
a X V I I . század végén. — Orvosi Hetilap,
1986. 20. sz. 1207—1209. p.
149. Jeney (Lajos Mihály): A portyázó, avagy
a kisháború sikerrel való megvívásának
mestersége korunk géniusza szerint.
Hága, 1759. (Le partisan ou l'art de faire
la petite-guerre avec succès selon le génie
de nos jours. Vál., szerk., ford., bev.,
jegyz. Zachar József.) Bp. Magvető K.
(1986.) 293 p. Illusztr.
(Magyar Hírmondó.)
150. Erdősi Ferenc: Hadászati szempontok
érvényesítése a magyarországi vasútháló
zat tervezésekor. — H K , 1986. 3. sz.
571—589. p.
151. Bene J á n o s : Laktanyák Nyíregyházán az
első világháború előtt. —- SzabolcsSzatmári Szemle, 1986. 1. sz. 50—59. p.
152. Makkai
László: A miskolci Bocskai
(Rudolf) laktanya szerepe a hadtápbiz
tosításban. Történelmi áttekintés. —
Hadtápbiztosítás, 1986. 4. sz. 120—
126. p.

153. (Splényi Géza): Az utolsó magyar hu
szárok. (Adatgyűjtemény.) München?,
szerzői kiadás, 198? 388 p.
Magyar lovasság 1920—1945.
154. Szauter Lajos: A német ellátószolgálat
működésének néhány sajátossága a tör
ténelmi tapasztalatok tükrében. — Aka
démiai Közlemények, 119/1. sz. 1986.
143—158. p.
155. Lengyel Ferenc: A szovjet hadművészet
sajátosságai a balatoni védelmi hadmű
veletben. (1945. március 6—15.) — Aka
démiai Közlemónvek, 119/1. sz. 1986.
99—115. p.
15G. Nemere I s t v á n : A „mágusok bandája".
Az álcázás művészei. (Az angolok afrikai
álcázásai a második világháborúban.) —•
Mo, 1986. 17—18. sz. 18. p.
157. Döbrente Sándor: A Duna aknavédelme.
— HSz, 1986. 4. sz. 76—78. p.
158. Láng László: A Magyar Népköztársaság
területének megtisztítása a második vi
lágháborús aknáktól és lőszerektől. —
HSz, 1986. 4. sz. 80—84. p.
159. A váratlanság szerepe az USA fegyveres
erői hadműveleteiben. (Vnezapnoszť v
operacijah vooruzsennüh szil SzSA. Szerk.
M. M. Kirjan. Ford. Tölgyes Ernő.) Bp.
— Uzsgorod, Zrínyi K. — Kárpáti K.
1986. 408 p. 4 t .
Bibliogr. a lábjegyzetekben.
160. Csabai György: A jelenkori helyi háborúk
hadtápbiztosításának sajátos tapasztala
tai. (A koreai háború [1950—1953], a
vietnami háború [1964—1975] és az an
golai háború [1961—1976] hadtápta
pasztalatai.) — Hadtápbiztosítás, 1986.
2. sz. 15—23. p.
161. Kúti György: Az ötödik arab—izraeli
háború főbb hadművészeti tapasztalatai.
— H o , 1986. 4. sz. 108—111. p.
162. Szauter Lajos: Hadművészeti tapaszta
latok az 1980-as évek helyi háborúiban.
— Akadémiai Közlemények, 121. sz.
1986. 99—117. p .
163. Holder, L. D . : A hadműveleti művészet
új korszaka. (Röv. ford. Army 1985.
3. sz.-ból.) — H o , 1986. 3. sz. 28—
37. p.
164. A katonai fortély helye és szerepe a
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hadművészetben. — Ho, 1986. 6. sz.
43—47. p.
165. Deák Péter: A hadtudomány történeti
tapasztalati bázisáról. — Ho, 1986. 4.
sz. 41—50. p .

A hírszerzés és kémkedés története
166. Szalmási Pál: E g y hírszerző. (Johannes
Diodaio örmény hírszerző.) — História,
1986. 3—4. sz. 61—63. p.
167. Zachar József: Redl, Redl ... (Egy had
történész tűnődései.) — Valóság, 1986.
6. sz. 88—103. p.
168. Höhne, H . : Der Krieg im Dunkeln.
Macht und Einfluss des deutschen und
russischen Geheimdienstes. (München,)
Bertelsmann, (1985.) 608 p . 8 t .
Bibliogr. a jegyzetekben 565—598. p .
Névmutató.
Az Osztrák—Magyar Monarchia elleni
kémtevékenységről. Radó Sándor tevé
kenységéről.
169. Mad er, J . : Hitlers Spionagegenerale sa
gen aus. Ein Dokumentarbericht über
Aufbau, Struktur und Operationen des
OKW-Geheimdienstamtes Ausland-Ab
wehr mit einer Chronologie seiner Ein
sätze von 1933 bis 1944. (11. durchges.
erg. Aufl.) Berlin, Verl. der Nation,
(1983.) 480 p .
170. H a r c az erődért. (Német erődítményrend
szer felderítése Ukrajnában. 1943.) —
Belügyi Szemle, 1985'. 6. sz. 70—77. p.
171. Az A—2011-es ügynök. (Német kém az
USA-ban a második világháború idején.)
— Belügyi Szemle, 1986. 6. sz. 68—
74. p.
172. J a p á n kémek az Egyesült Államokban
(a második világháború folyamán.) —
Belügyi Szemle, 1986. 1. sz. 79—84.,
2. sz. 58—63. p .
173. Karpov, V.: A győzelem után. (Interjú
N . M. Truszovval, a szovjet felderítés
egyik irányítójával.) — Határőr, 1986.
19. sz. 14. p.
174. Gehlen-hírszerző a magyar elhárítás fog
ságában. — Belügyi Szemle, 1986. 11.
sz. 79—85. p.
175. Szabó Miklós: Csendes háború. 2. kiad.
(Előszó: Berecz János.) Bp. Zrínyi K.
1986. 422 p ,
176. A CIA az USA világuralmi törekvéseinek
szolgálatában. — Radar, 1986. 11—12.
sz. 26—28. p .
177. Izraeli titkosszolgálatok. — Radar, 1986.
10. sz. 25—28. p .
178. Biztonsági szolgálatok a ködös Albionban. — Radar, 1986. 9. sz. 19—20. p.
179. A „2. ügyosztály" — és társszervezetei.
(Franciaország titkosszolgálata.) — Ra
dar, 1986. 8. sz. 20—22. p.
180. Az NSZK titkosszolgálatai. — Radar,
1986. 7. sz. 19—23. p .

A haditechnika története
181. Foley, V.—Soedel, W . : Leonardo da
Vinci és a mechanika tudománya.
(A számszeríjjal kapcsolatos tanulmá
nyai.) — Tudomány, 1986. 11. sz. 82—
88. p.
182. Endrei Walter: Észrevételek Leonardo
szerepéhez az elméleti mechanikában. —
Tudomány, 1986. 11. sz. 88—89. p.
183. Halmágyi Szabolcs—Biedel L ó r á n t : Régi
fegyverekről. (Bp.) Műszaki K. 1986.
199 p . Illusztr.
Bibliogr. 197—198. p. Tárgymutató.
184. Siklósi Gyula: Török fegyverek. — Buda
pest, 1986. 8. sz. 40—42. p .
185. Domokos György: Ostromtechnika a 17.
században. — Várvédelem, erődítéstech
nika. — História, 1986. 3—4. sz. 14.,
28. p .
186. Domokos György: Ágyúk, mozsarak. —
Lőpor, gránát, akna. — História, 1986.
3—4. sz. 36., 48. p.
187. Pickl, O.: A magyar—török végvárak és
palánkok állapota a Budáról Belgrádba
vezető úton 1688-ban. (Sigmund Joachim
von Frautmannsdorff gróf naplója alap
ján.) — Világtörténet, 1986. 3—4. sz.
99—106. p .
188. Kováts Zoltán—Nagy I s t v á n : Kézi lő
fegyverek. Bp. Zrínyi K. 1986. 370 p.
Illusztr.
(Típuskönyv.)
189. Horváth Miklós: A ma és a holnap kézi
lőfegyvere. — Honvédelmi Sajtószolgá
lat, 1986. 6. sz. 14—15. p .
190. Szabó J e n ő : Pisztolyok. — MHSz Élet,
1986. 1. sz. 22—23."p191. Szabó J e n ő : Puskák. — MHSZ Élet,
1986. 5. sz. 22—23. p .
192. Szabó J e n ő : Géppuskák. — MHSZ Élet,
1986. 9. sz. 22—23. p.
193. Szabó J e n ő : Géppisztolyok. — MHSZ
Élet, 1986. 13. sz. 22—23. p.
194. Szabó J e n ő : Tüzérség. — MHSZ Élet,
1986. 17. sz. 22—23. p .
195. Amaczi Viktor: A Róka—Halász rend
szerű levegőnyomásos aknavetők az első
világháborúban. — Haditechnika, 1986.
3. sz. 33—36. p.
196. Pawlik, G.—Baumgartner, L. : S. M. Un
terseeboote. (Das k.u.k. Unterseeboots
wesen 1907—1918.) Graz, Weishaupt
Verl. (1986.) 127 p. Illusztr.
Bibliogr. 127. p.
197. Nagyváradi Sándor—Szabó Miklós, M.—
Winkler László: Fejezetek a magyar ka
tonai repülés történetéből. (Szerk. Nagy
váradi Sándor.) Bp. Műszaki K. 1986.
305 p . 8 mell. Illusztr.
Ism. Markó György. — H K , 1986. 4. sz.
802—803. p. — Vargyai Gyula. — Nép
szava, 1986. 218. sz. 5. p .
198. Flasch Dezső: A légi hajózás kezdetei
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199.
200.
201.
202.
203.

204.
205.
206.

207.
208.
209.

210.
211.

Magyarországon. — Magyar Nemzet,
1986. 206. sz. 4. p.
A helikopter magyar feltalálója. 95 éve
született Asbóth Oszkár. [ í r t a : ] Z. T.
— N, 1986. 13. sz. 6. p.
Winkler László: A WM—23 magyar
kísérleti vadászrepülőgép 1940—1942. —
Haditechnika, 1986. 3. sz. 36—40. p .
Vajda Ferenc Antal: A WM—14 repülő
gépmotor. — Haditechnika, 1986. 2. sz.
35—36. p.
Amaczi Viktor: Repülőgépek és harcko
csik a spanyol polgárháborúban. — Hadi
technika, 1986. 4. sz. 32—37. p .
Vörös Béla: A magyar katonai rádió
híradás fejlődése 1920—1944 időszaká
ban. — Haditechnika, 1986. 4. sz. 28—
32. p.
Bombay László: Első kísérlet magyar
tervezésű harckocsi kivitelezésére. —
Haditechnika, 1986. 4. sz. 24—25. p .
Bonhardt Attila: A Zrínyi—II. roham
tarack. — Haditechnika, 1986. 3. sz.
30—33. p.
Bonhardt Attila: A m. kir. honvédség
páncélos fegyvernemének gerince: a
„ T ú r á n " harckocsi család. — Haditech
nika, 1986. 1. sz. 34—37. p.
Matthaeidesz Konrád: A kezdet arzenál
ja. 1941. — Képes Hét, 1986. 12. sz.
12—13. p.
Spaics József: A Szovjetunió autógyár
tása 1941—1945. — Haditechnika, 1986.
1. sz. 30—33. p.
Horváth J á n o s : A magyarországi harcok
ban alkalmazott kumulatív páncéltörő
fegyverek 1944—1945. — Haditechnika,
1986. 2. sz. 32—35. p.
Simon Ákos: Gyújtófegyverek a helyi
háborúkban. (Korea, Vietnam, KözelKelet) — Ho, 1986. 5. sz. 32—39. p.
Sárhidai Gyula: Bobotrepülőgépek. (Bp.
Zrínyi K. 1986.) 63 p. 4. t . Illusztr.
(Haditechnika fiataloknak.)

218.
219.

220.
221.

222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

229.

230.

Vártörténet, helytörténet

231.

212. Illés György: Fel, fel, vitézek! A Rákóczi
szabadságharc és az 1848—1849-es sza
badságharc várai. (Fotó: Fürjes Valéria,
Kovács Sándor. Bp.) Móra K. (1986.)
107 p. Illusztr.
213. Szabó J e n ő : Várak a Bakonyban. (Veszp
rém, Palota, Pápa.) — MHSZ Élet, 1986.
2. sz. 22—23. p.
214. Tüskés Tibor: Várak Baranyában. — Új
Tükör, 1986. 13. sz. 12—13. p.
215. Kutas Péter: Végvártól a határőrközsé
gig. (Berzence.) — Határőr, 1986. 3. sz.
9. p.
216. Zolnay László: A budai vár. 2. kiad. Bp.
Gondolat, 1986. 125 p .
217. Perjés Géza: „Az iszlám erős védőgátja."

232.

Buda mint erőd. — Budapest, 1986. 8.
sz. 37—42. p.
Szabó J e n ő : A budai vár. — MHSZ Élet,
1986. 18. sz. 22—23. p.
Fekete Lajos—Nagy Lajos : Budapest tör
ténete a török korban. Bp. Akad K.
1986. 110 p. Illusztr.
Bibliogr. 108—110. p.
Klny. a Budapest története 2. kötetéből.
Zákonyi Ferenc: A csákányi végvár. —
É T , 1986. 31. sz. 978—980. p.
Debrecen története 1919—1944. 4. köt.
[ í r t á k : ] Bakó Endre, Bíró Lajos stb.
Szerk. Tokody Gyula. (Kiad. a Debrecen
Megyei Városi Tanács V B Műv. Oszt.)
Debrecen, (Alföldi ny.) 1986. 507 p. 2 t.
Illusztr.
Bibliogr. 493—501. p . és a jegyzetekben.
Epizódok Eger múltjából. — (1009—
1780.) — Hevesi Szemle, 1986. 1. sz.
32—35. p.
Szabó J e n ő : A gyulai vár. — MHSZ
Élet, 1986. 10. sz. 22—23. p.
Szabó J e n ő : Várak a Hegyalján. —
MHSZ Élet, 1986. 14. sz. 22—23. p.
Szabó J e n ő : A komáromi vár. — MHSZ
Élet, 1986. 6. sz. 22—23. p.
Holl I m r e : Kőszeg vára a 13. században.
Archaeológiai Értesítő, 1986. 1. sz. 50—
68. p .
Soós Péter: Erősség a Szigetközben. Mo
sonmagyaróvár. — Magyar Nemzet,
1986. 73. sz. 6. p.
Pálmány Béla: Végvárak Nógrád vár
megyében a török kiűzése és az újratele
pítés korszakában. (1663—1703.) (A Nóg
rád megyei múzeumok évkönyve. 12. köt.
Salgótarján, 1986.) 5—117. p.
Pálmány Béla: Végvárak Nógrád vár
megyében a török kiűzése és az újratele
pítés korszakában (1663—1703.) (Ma
gyarország társadalma a török kiűzésének
idején. Salgótarján, Nógrád Megyei Mú
zeumok Igazgatósága, 1984.) 91—97. p .
Bene J á n o s : Erődök, várak. (Közread, a
Szabolcs-Szatmár Megyei Pedagógiai In
tézet. Nyíregyháza, 1986. 42. p.)
Veress D. Csaba: A szegedi vár. Bp.
Zrínyi K. 1986. 194 p . 14 t. Illusztr.
Bibliogr. a jegyzetekben 187—194. p.
(Vártörténet.)
Veress D. Csaba: A veszprémi vár had
története. [Kiállításkatalógus.] Veszp
rém, Veszprém Megyei Múzeumok lg.
1986. 20 p. ill.

Hadijog, háborús bűnök
233. Szakály Sándor: Szombathelyi Ferenc
vezérezredes és társai a Honvéd Vezérkar
főnökének bírósága előtt. Budapest, 1944.
október 11—12. — H K , 1986. 1. sz.
182—202. p .
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234. Szita Szabolcs: Alpesi halálmenet. —
Mo, 1986. 29. sz. 25. p .
235. Hulesch E r n ő : Stációk. Szemtanúk az
erőltetett menetről. — Műhely (GyőrSopron Megyei Tanács), 1986. 3. sz. 6—
•
24. p .
236. Exenberger, H . : Antifaschistischer Stadt
führer. 2. Aufl. Hrsg. v. Wiener Bildungsausschuss der SPÖ. (Wien, Druck. Vor
wärts Ges. 1986.) 84 p . Illusztr.
i
Bibliogr. 82—84. p .
Táborok a magyar zsidók számára,
1944—1945. 79—81. p .
23t.lImre Gábor: A háború mint bűncselek
mény. A nürnbergi ítélet 40. évforduló
ján. — Magyar Hírlap, 1986. 228. sz.
mell. 2. p .
238. Oárdos Miklós: Tizenegy halál t ö b b tíz
millióért. Negyven éve hirdettek ítéletet
' Nürnbergben. — Képes H é t , 1986. 25.
sz. 10—11. p .
239. Márkus Gyula: E g y per különlegessége.
(Andrija Artukovic háborús bűnös pere.
— Mo, 1986. 17—18. sz. 12—13. p .
240. Akinek Göbbels v i t t e a táskáját. E g y
tömeggyilkos halálára. (Erich Koch.) —
' Képes H é t , 1986. 37. sz. 10—11. p .
241. Vajda P é t e r : Az egyetlen, akit kiadtak.
Szovjet bíróság előtt egy Amerikába me
nekült háborús bűnös tömeggyilkos.
(Fjodor Fedorenko.) — Népszabadság,
> 1986. 162. sz. 4. p .
242. Zinner Tibor—Bóna Péter: Szálasiék
bilincsben. 1. köt. A Hűség Házától az
Andrássy ú t 60-ig. 2. köt. A magyar nép
- • nevében. Bp. Lapkiadó V. (1986.) 2 db.
Illusztr.
Bibbogr. 2. köt. 307—[312]. p .
243. Almási Ferenc: Hogyan fejlődött a had
viselés nemzetközi joga Helsinki után ? —
. H o , 1986. 10. sz. 96—105. p .
244. Dunay Pál : A világűr katonai felhaszná
lása a nemzetközi jog tükrében. — Jog
tudományi Közlöny, 1986. 1. sz. 6—
12. p .

249.

250.
251.
252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

Életrajzok, emlékezések
245. Akiket visszavártak... Szovjet hősi ha
lottak Heves megyében. (Szerk. Kovács
Béla. összeáll, és bev. Csiffáry Gergely.)
Eger, Heves megyei Levéltár, 1985.
182. p .
246. „Neved ismerjük, t e t t e d nem felejt
j ü k . . . " A Belügyminisztérium hősi ha
lottai az 1956-os ellenforradalom elleni
küzdelemben, (összeáll. Tóth Judit.) Bp.
;
'
BM Kvk., 1986. 220 p . ill.
247. Rácz György: Abelovszkyék. (Ábelovszky
László.) New Yorkban született, szovjet
katonaként harcolt, alapító munkásőr. —
Munkásőr, 1986. 5. sz. 14—15. p .
248. Bartha Lajos: Albert Ferenc emlékezete.

261.
262.

263.
264.

265.
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(Csillagász, Buda ostromának résztvevő
je.) — É g és föld, 1986. 3. sz. 86—89. p .
Katonai attasé Prágában és Budapesten.
(1939—1940.) Tony Albord francia tábor
nok visszaemlékezése. — Revue Histo
rique des Armées, 1985. 4. sz. 51—69. p.
Várkonyi Ágnes, R.: Az erdélyi fejede
lem. (Apafi Mihály.) — História, 1986.
3—4. sz. 51—52. p*.
Regös László: K é t ország csataterein.
{Asbóth Sándor, 1811—1868.) — Határ
őr, 1986. 11. sz. 13. p .
Verbai Lajos: Esteban Balon Gomez
hazafisága. Balogh István születésének
80. évfordulójára. — Népszava, 1986.
78. sz. 7. p.
Rácz György: Ezüst oroszlán és vörös
csillag. Berlintől hetven kilométerre se
besült meg... (Bajcsy Endre.) — Mun
kásőr, 1986. 4. sz. 23. p .
Tilkovszky
Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky,
írások tőle és róla. (Bp.) Kossuth K.
1986. 252 p .
Bibliogr. a jegyzetekben a tanulmányok
végén.
Tilkovszky Lóránt: E g y életen túlmutató
pályaív. Bajcsy-Zsilinszky
Endre szüle
tésének századik évfordulóján. — Nép
szabadság, 1986. 133. sz. 13. p .
Sávoly Mária: í g y élt
Bajcsy-Zsilinszky
Endre. (Bp.) Móra K. (1986.) 258 p .
Illusztr.
(így élt.)
Sávoly Mária: „Megértette a történelem
igazságát. 2. Száz esztendeje született
Bajcsy-Zsilinszky
Endre. — É T , 1986.
23. sz. 725—726. p .
Talpassy Tibor: Baráti közelségben. Száz
éve született Bajcsy Endre. [Riporter:]
Földesi Margit. — Magyar Hírlap, 1986.
132. sz. 8. p .
Illés György: Kivégzés karácsonykor.
[Bp.] Ifj. Lap- és Könyvk. 1986. 117 p .
12 t .
Bibliogr. 117. p .
Vigh Károly: „ É n a magyar lelkiismere
t e t szólaltattam meg."
Bajcsy-Zsilinszky
Endre. — Budapest, 1986. 6. sz. 32—
34. p .
Vigh Károly: A mártír öröksége. — Ma
gyar Nemzet, 1986. 133. sz. 8. p .
Balogh László: Igazol a történelem — jó
ügyért halok meg...
Bajcsy-Zsilinszky
Endre életútja Szegedtől Sopronkőhi
dáig. — Esti Hírlap, 1986. 128. sz. 4. p .
Kíacsó] L[ajos]: Bajcsy-Zsilinszky.
—
N, 1986. 23. sz. 15. p .
Pintér I s t v á n : Bajcsy-Zsilinszky
Endre.
(1886—1944.) — Népfront, 1986. 6. sz.
11—14. p .
Qerő J á n o s : Száz éve született BajcsyZsilinszky
Endre. — Népszava, 1986.
132. sz. 5. p .

266. Ágoston László: Bajcsy-Zsilinszky
Endre.
(1886—1944.) — Honismeret, 1986. 3.
sz. 6—10. p .
267. Horváth László: Legendák nélkül. BajcsyZsilinszky
Endréről, születésének 100.
évfordulóján. — Képes H é t , 1986. 9. sz.
4—5. p .
268. Ács Zoltán: Nem volt eszközember.
Bajcsy-Zsilinszky
Endrére emlékezünk.
— Magyar Ifjúság, 1986. 23. sz. 16—17. p.
269. Benda K á l m á n : Erdély végzetes asszo
nya. Báthory
Zsigmondné Habsburg
Mária Krisztierna. [Bp.] Helikon K .
(1986.) 79 p. 4 t.
(Labirintus.)
Bibliogr. 79—[80.] p .
270. Botos J á n o s : „Testvér a harc jogán".
Nyolcvan éve született Boczor József. —
Népszabadság, 1986. 26. sz. 6. p.
271. Jászay Magda: Cavour. Bp. Akad. K .
1986. 304 p. Illusztr.
(Életek és korok.)
Bibliogr. 281—284. p .
272. Oárdos Miklós: A kivégzett vő. (Galeazzo
Ciano.) — Mo, 1986. 51—52. sz. 20—
21. p.
273. Kristó Gyula: Csák Máté. Bp. Gondolat
K. 1986. 207. p. Illusztr.
(Magyar história. Életrajzok.)
Bibliogr. 205—206. p.
274. Csuma J á n o s : Csákány és puska. Emlé
kezés Csizmazia Gyulára. Komló, MSZMP
Városi Biz. 1986. 78 p . ill.
276. Erényi Tibor—Petrák Katalin: Czőbel
Ernő. (1886—1953). — P K , 1986. 4. sz.
139—162. p .
276. Petrák Katalin: Czóbel Ernő. (1886—
1953.) — Pártélet, 1986. 10. sz. 86—
88. p .
277. Szyndler, B . : Henryk Dembinski 1790—
1864. (Warszawa,) WMON, (1984.) 348
p. 17 t.
Bibliogr. a jegyzetekben 316—327. p.
Névmutató.
A magyar szabadságharcban. 259—
296. p .
278. Dettre János haláláról. [ í r t a : ] R. J . —
Magyar Nemzet, 1986. 206. sz. 4. p .
279. Vonsik Ilona: Fazekas Sándor. (1896—
1978.) — Nógrádi Szemle, 1986. 1. sz.
87. p.
280. Fényes Sándor: A Károlyi-kormány had
ügyi államtitkára. (Fényes László.) —
Magyar Nemzet, 1986. 277. sz. 4. p.
281. Botos J á n o s : Fodor Zoltán. 1911—1983.
— Pártélet, 1986. 2. sz. 89—90. p.
282. Botos J á n o s : Fodor Zoltán. 1911—1983.
— Honismeret, 1986. 1. sz. 6—10. p .
283. Végh Oszkár: Vasas ifiből internaciona
lista hős. 75 éve született Fodor Zoltán.
— Népszava, 1986. 48. sz. 9. p .
284. Máté György: Emlékezés Fodor Zoltánra.
Születésének 75. évfordulóján. — Nép
szabadság, 1986. 47. sz. 6. p .

285. Láng György: A forradalom és a béke
katonája. Hetvenöt éve született Fodor
Zoltán. — Magyar Hírlap, 1986. 48. sz.
9.p.
286. Horváth J á n o s : Frommer Rudolf fegyver
tervező. (1868—1936.) — Haditechnika,
1986. 4. sz. 26—27. p .
287. Hermann R ó b e r t : Gondolatok egy katona
életrajzáról. (Görgey Artúr.) — H K ,
1986. 2. sz. 332—338. p.
288. Lőcsei Gabriella: Görgey Artúr visegrádi
emlékezete. — Magyar Nemzet, 1986.
177. sz. 4. p .
289. Bölöny József: Görgey. — Magyar Nem
zet, 1986. 194. sz. 4. p .
(Lőcsei Gabriella: Görgey Artúr visegrádi
emlékezete c. cikkéhez.)
290. Verbai Lajos: Adósai vagyunk még em
lékének. Guth Antal születésének 100.
évfordulójára. — Népszava, 1986. 75.
sz. 7. p.
291. Antalfy
I s t v á n : A branyiszkói hős.
(Quyon Richárd tábornok.) — Mo, 1986.
34. sz. 2 1 . p .
292. Botos J á n o s : Haász Árpád. 1896—1967.
— Pártélet, 1986. 7. sz. 88—90. p .
293. Ács I r é n : Hajdú Gyula. 1886—1973.
(Kaposvári 44. vörösdandár politikai
biztosa.) — Pártélet, 1986. 5. sz. 93—
94. p.
294. Szabó László: K é t élete volt. Száz éve
született Hajdú Gyula. — Népszabadság,
1986. 107. sz. 6. p.
295. Kacsó Lajos: Hajdú Gyula. — N, 1986.
19. sz. 15. p.
296. Kacsó Lajos: Zászlósként a forradalom
ban. Hajdú Pálra emlékezve. — N, 1986.
49. sz. 13. p.
297. Gárdos Miklós: (Rudolf) Hess. — Mo,
1986. 33. sz. 13. p .
298. Kfacsó]
L[ajos]: Vitézek példaképe.
(Hunyadi János.) — N, 1986. 32. «s.
16. p.
299. Bodrogi Dezső: Kossuth „páratlan hű
ségű barátja". Ihász Dániel ezredes.
(1813—1881.) — Magyar Nemzet, 1986.
105. sz. 4. p.
300. Spira György: E g y
Jellasics-önportré.
(Somogy megye múltjából. Levéltári év
könyv 16. Kaposvár, 1985.)
301. Dűmmerth Dezső: Magyarország védője.
Hatszáz éve született Kapisztrán János.
— Magyar Nemzet, 1986. 151. sz. 4. p.
302. Gyföri] L[ászló]: Egy harcos szerzetesre
emlékezve. (Kapisztrán
János.) — N f
1986. 26. sz. 10. p.
303. Papp Gábor: A nándorfehérvári barát.
Hatszáz éve született Kapisztrán Jánost.
— Népszabadság, 1986. 145. sz. 11. p .
304. Vándorfi László: Kapisztrán János és.
I I . Pius pápa. — Magyar Nemzet, 1986.
176. sz. 8. p .
305. H á n y Kapisztrán? — Élet és Irodalom,
1986. 28. sz. 2. p .
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306. Varga Győző Péter: Kapisztrán, az egy
házi ember. — Élet és Irodalom, 1986.
29. sz. 2. p .
307. Oláh András: Kapisztránról — túlzások
nélkül. — Élet és Irodalom, 1986. 32. sz.
2. p .
308. Ttácz György: A partizánorvos (Kaposi
Pál.) — Munkásőr, 1986. 9. sz. 27—
28. p .
309. Kardos É v a , D[ékán Istvánné]: Üzennek
az évek. [Visszaemlékezések.] (Bp.) Kos
suth K. 1986. 275 p. 8. t .
310. Pálffy
Györgyné: Koszorúm
Kardos
György sírjára. (In memoriam Kardos
György. B p . Magvető K. 1986.) 10—
12. p.
311. Berkesi András: Vérző emlékek. (In me
moriam Kardos György. Bp. Magvető
K. 1986.) 13—42. p.
312. Kfacsó] L[ajos]: Karikás Frigyes. — N,
1986. 44. sz. 15. p .
313. Kékesdi Gyula: Pártos életút. (Keleti
Ernő.) — Népszabadság, 1986. 169. sz.
4.p.
314. Kemény János önéletírása. (Jegyzetek
V. Windisch Éva.) (Bp.) Szépirodalmi
K. 1986. 393 p.
315. Vadász Ferenc: Ifjúként él az emlékezet
ben. Kilencven éve született Kerekes
Árpád. (1896—1919.) — Népszabadság,
1986. 273. sz. 6. p.
316. Ofosztonyi] P [éter]: Kéri Kálmán ezre
des 85 éves. — Bécsi Napló, 1986. 4. sz.
6.p.
317. Koltai J e n ő : Egy katonatiszt emlékei.
1929—1945. — Kortárs, 1986. 10. sz.
64—91. p .
318. Szabó Miklós, D . : Emlékoszlop a dísz
kertben. (I. T. Kononcsenko kapitány.)
— Ország-Világ, 1986. 47. sz. 7. p.
319. Kovács István : Recsk. Krónika (Toronto),
1983. 10. sz. 9—11. p.
320. Liptai Ervin: Kun Béla a Magyar Ta
nácsköztársaság vezéralakja. — H o ,
1986. 4. sz. 14—21. p .
321. Liptai Ervin: Kun Béla, az első magyar
munkáshatalom vezéralakja. — Pártélet,
1986. 2. sz. 43—48. p.
322. Balogh László: H i t t e , vallotta: lesz még
munkáshatalom Magyarországon.
Kun
Béla a politikus, a diplomata, a katona.
(Beszélgetés Liptai Ervin vezérőrnagygyal.) — Esti Hírlap, 1986. 35. sz. 4. p .
323. Árokay Lajos: Kun Béla. (Képeket vál.
Árokay Lajos, Kalavszky Györgyi, K u n
Miklós.) Bp. Zrínyi K. — Corvina K.
1986. 176 p . Illusztr.
Ism. Huszár István. — Népszabadság,
1986. 202. sz. 7. p.
324. (Árokay Lajos:) Száz éve született Kun
Béla. [Kiad. MN Politikai Nevelőmunka]
Anyagi és Módszertani Központ. [Bp.]
(MNMK ny.) 1986. 23 p.
(Időszerű politi 1 ai tájékoztató.)

325. Kun Béla a kortársak szemével. (Szerk.
biz. Erényi Tibor, Milei György, Szabó
Ágnes, vál. és szerk. Petrák Katalin.)
[Kiad. az] MSZMP K B Párttörténeti
Intézete. [Bp.] Kossuth K. 1986. 423 p.
Névmutató.
326. Szabó Miklós: Kun Béla forradalmár
életútja. — H o , 1986. 4. sz. 6—14. p.
327. Derzsaluk, N . : Kun Béla a Krímben. —
História, 1986. 1. sz. 24—26. p .
328. Derzsaluk, N. : Kun Béla Ukrajnában.
— História, 1986. 2. sz. 31—32. p.
329. Guszarov N. V.: Kun Béla internaciona
lista tevékenysége Szovjet-Oroszország
ban. — H o , 1986. 4. sz. 21—23. p .
330. Ouszev, K. : A lánglelkű forradalmár.
A Pravda cikke Kun Béláról. — Nép
szabadság, 1986. 45. sz. 13. p .
331. Hajdú Tibor: A forradalom volt az élete.
— Népszabadság, 1986. 39. sz. 6. p.
332. Hajdú Tibor: Kun Béla és a magyar
munkásság. — História, 1986. 6—6. sz.
60—62. p .
333. Kacsó Lajos: Kun Béla katonamúltja.
— N, 1986. 7. sz. 11. p .
334. Rostás I s t v á n : Igaz ember volt. Kun
Bélára emlékezve. — N , 1986. 5. sz.
12. p .
335. Kende J á n o s : A Tanácsköztársaság ve
zetője. — É T , 1986. 12. sz. 358—359. p.
336. Kende J á n o s : Kun Bélára emlékezve. —
Budapest, 1986. 3. sz. 26—28. p .
337. Erényi Tibor: Kun Béla igazsága.— Új
Tükör, 1986. 8. sz. 14—16. p .
338. Erényi Tibor: Kun Béla és életmüve.
— Kritika, 1986. 2. sz. 5—6. p .
339. Józsa Antal—Mucsi Ferenc: Kun Béla
pályakezdése. — Sz, 1986. 2. sz. 227—
258. p.
340. Zachar József: Megemlékezések
Kun
Béla születésének centenáriumáról. —
H K , 1986. 1. sz. 222—225. p.
341. Milei György: Kun Béla — a lenini
eszmék első magyarországi terjesztője, a
K M P megalakítója. — P K , 1986. 2. sz.
13—19. p .
342. Óvári Miklós: Kun Béla — a cselekvő
internacionalista és hazafi. — P K , 1986.
2. sz. 3—12. p .
343. Hidas Antal: Tomszk, 1916. Kun Béla
a hadifogságban. — Napjaink, 1986. 3.
sz. 10—12. p .
344. Vancza J á n o s : Kun Béla a forradalmár
politikus. — Napjaink, 1986. 3. sz. 4—
5.p.
345. Szabó J e n ő : A Tanácsköztársaság veze
tője. Száz éve született Kun Béla. —
MHSZ Élet, 1986. 4. sz. 8. p .
346. Botos J á n o s : Száz éve született Kun
Béla. — Magyar Rendőr, 1986. 7. sz.
3.p.
347. Szabó Ágnes: Kun Béla. — Magyar
Ifjúság, 1986. 8. sz. 9—11. p .
348. Demény P á l : Emlékeim a pártalapításról.
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349.
350.

351.

352.
353.

354.

355;

356.
357.
358.
359.
360.
361.

362.
363.

364.

365.

366.
.

Száz éve született Kun Béla. — Kritika,
1986. 2. sz. 3. p.
Petrák Katalin: László Aladár. (1896—
1981.) — Pártélet, 1986. 5. sz. 91—92. p.
Verbai Lajos: A történelem formálója
volt. László Aladár születésének 90. év
fordulójára, — Népszava, 1986. 102. sz.
10. p .
Bogáti Péter: A románc utóélete avagy:
ami László Károlyról még fennmaradt.
(Honvéd százados 1849.) — Magyar
Hírek, 1986. 5. sz. 18—19. p.
Andrássy
Antal: Száz éve született
Latinca Sándor. — Somogy, 1986. 2. sz.
69—79. p .
Andrássy Antal: Aradtól Kaposvárig.
Száz éve született Latinca Sándor, So
mogy megye kormányzótanácsi biztosa.
(Somogy megye múltjából. Levéltári év
k ö n y v / 1 9 8 6 . Kaposvár, 1986.) 343—
376. p .
Vida Sándor : Tiszta emberség, forradalmi
tettek. Száz éve született Latinca Sán
dor. — Magyar Hírlap, 1986. 80. sz.
6.p.
Verbai Lajos: A forradalom legendás
alakja. Latinca Sándor születésének 100.
évfordulójára. — Népszava, 1986. 80.
sz. 4. p .
K[acsó] L[ajos]: Somogy harcosa. (La
tinca Sándor.) — N, 1986. 14. sz. 15. p.
Molnár Margit: Latinca Sándor. (1886—
1919.) — Pártélet, 1986. 4. sz. 87—
89. p .
Kávássy Sándor: Latinca Sándor. (1886—
1919). — Útközben, 1986. 2. sz. 4—9. p .
Kacsó Lajos: A rendíthetetlen komisszár.
{Leél "Leó 1896—1919.) — N, 1986. 5. sz.
15. p .
Heckenast Gusztáv: A császár. (I. Lipót
1640—1705.) — História, 1986. 3—4. sz.
45—47. p .
Nik, L.: Egy régi hőstett jutalma.
(V. Luksin a magyar Szabadság Érdem
érem tulajdonosa.) — Fáklya, 1985. 11.
sz. 22—23. p .
Magyarosy Sándor: Emlékirataim. (Rész
letek.) — Krónika (Toronto), 1984. 12.
sz. 11—13. p .
Földesi Margit: Csepeltől Barcelonáig.
(Mályi Vilmos internacionalista életútja.)
— Magyar Hírlap, 1986. 169. sz. mell.
2.p.
Bartha Lajos, I . : Budavár ostromának
elfeledett hőse. (Luigi Ferdinando Marsigli.) — Esti Hírlap, 1986. 201. sz. 4. p.
Horváth Arpád: A tudós tábornok. (Luigi
Ferdinando Marsigli, tüzérségi és mű
szaki tábornok.) — ISz, 1986. 11. sz.
17. p.
Haláláig nem a d t a fel. E g y 1919-es vö
rösparancsnok emlékeiből. (Mayer Jó
zsef.) [Riporter:] Tóth Gyula. — Napjaink, 1986. 3. sz. 18—20. p.

367. Haraszti György: A „nagyvezir" szeme,
(Mehmed bég 1677—1705.) — História1986. 3—4. sz. 63—64. p.
368. Ács Tibor: Mészáros Lázár ifjúsága éa
szolgálata a 7. huszárezredben. 1796—
1837. — H K , 1986. 4. sz. 659—692. p.
369. Sallai József: Mező Imre arcképéhez. —
Szabolcs-Szatmári Szemle, 1986. 1. sz.
75—79. p.
370. Földesi József: Perben, hűségben. Tör
ténelmi riport Mező Imréről. — Új Tükör,
1986. 11. sz. 8—9. p.
371. Vajda Péter: A szemtanú 96 éve. (V. M.
Molotov.) — Mo, 1986. 47. sz. 8. p .
372. Ács Irén: Müller Ernő. (1886—1937.) —
Pártélet, 1986. 10. sz. 88—90. p .
373. Konczer I s t v á n : Münnich Ferenc (1888—
1967). — Belügyi Szemle, 1986. 12. sz.
3—8. p.
374. Székely András: Egy magyar forradalmár
a X X . századból. (Münnich Ferenc.) —
Budapest, 1986. 11. sz. 32—33. p .
375. Kovács J e n ő : Forradalmak katonája.
(Münnich Ferenc.) — Határőr, 1986. 47.
sz. 10. p.
376. Oyörkei J e n ő : A forradalom katonája.
100 éve született Münnich Ferenc. —
ISz, 1986. 11. sz. 8. p .
377. Botos J á n o s : Viharos életút. (Münnich
Ferenc.) — Magyar Rendőr, 1986. 46.
sz. 4. p .
378. Botos J á n o s : ö t háborúban harcolt. Száz
éve született Münnich Ferenc. — Ellen
állók, Antifasiszták, 1986. 4. sz. 13. p.
379. Emlékezések Münnich Ferencre. — Ma
gyar Rendőr, 1986. 47. sz. 7. p .
380. Benkö Károly: Az utolsó interjú. 100 éve
született Münnich Ferenc. — MHSZ Élet,
1986. 21. sz. 5. p.
381. Botos J á n o s : Négy háborúban harcolt.
Emlékezés Münnich Ferencre, születésé
nek centenáriumán. — Ország-Világ,
1986. 46. sz. 8—9. p.
382. Botos J á n o s : Münnich Ferenc. (1886—
1967.) — Pártélet, 1986. 11. sz. 87—
90. p.
383. A történelem sodrában. Münnich Ferenc,
(összeáll. Münnichné Berényi Etelka.
Bev. Árokay Lajos.) Bp. Reflektor, 1986.
139 p . ill.
Fotóalbum.
384. Münnich Ferencre emlékezünk. — Hon
védelmi Sajtószolgálat, 1986. 5. sz. 16—
17. p .
385. Mádlné Maár Hona : Münnich Ferenc szü
letésének 100. évfordulóján. — Propa
gandista, 1986. 7. sz. 87—94. p.
386. K[acsó] L[ajos]: Igaz ember, bátor ka
tona. Münnich Ferencre emlékezve. —
N, 1986. 46. sz. 12. p .
387. Kacsó Lajos: Három forradalom hőse.
(Münnich Ferenc.) — N, 1986. 45. sz.
12. p.
388. Hetes Tibor: E g y páratlan életút. Száz
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389.
390.
391.

392.
393.
394.
395.
396.
397.

398.
399.
400.
401.

402.
403.
404.
405.

406.

407.

éve született Münnich Ferenc. — Nép
szabadság, 1986. 269. sz. 5. p.
Münnich Ferenc: Viharos út. [Vissza
emlékezés.] 2. kiad. (Bp.) Kossuth K.
1986. 155 p. 4 t.
Vida Sándor: Nagy Pál. (1896—1938.)
— Pártélet, 1986. 9. sz. 141—142. p.
Verbai Lajos: Életét áldozta osztályos
társaiért. Nedermann Ferenc születésének
90. évfordulóján. -— Népszava, 1986.
204. sz. 4. p.
Hrenkó P á l : Neu András hadmérnök
altábornagy emlékezete. — Geodézia és
Kartográfia, 1986. 4. sz. 295. p .
Normái E r n ő : Beatrice apródja. (Vissza
emlékezések.) 1918—1923. — Kortárs,
1986. 1. sz. 101—115., 2. sz. 88—96. p.
Emléksorok egy példás életútról. 60 éve
született Oláh István hadseregtábornok.
— N, 1986. 50. sz. 9. p.
Pálffy Györgyné: özvegyek és árvák.
(Visszaemlékezés.) — Kortárs, 1986. 9.
sz. 79—93. p.
Vadász Ferenc: Papp Lajosra emlékezve.
Születésének 80. évfordulóján. — Nép
szabadság, 1986. 56. sz, 6. p.
Végh Oszkár: Magyar építőmunkás a
francia ellenállási mozgalomban. 80 éve
született Papp Lajos. — Népszava, 1986.
55. sz. 7. p.
Falus György — Dohány Zoltán: A megbizott. [Dokumentumregény.] (Pataki
Ferenc) Bp. Zrínyi K. 1986. 374 p.
Kfacsó] L[ajos]: Perczel Mór. — N,
1986. 21. sz. 15. p.
Barta János, ifj.: E g y csapattiszt. (Petneházy Dávid 1645—1687.) — História,
1986. 3—4. sz. 52—54. p.
Varga László: Vörös sasok az égen.
(Piantowszky István egykori hadipilóta
visszaemlékezése.) — Népsport, 1986.
68. sz. 7. p.
Szabó Agnes: Pogány József. (1886—
1938.) — Pártélet, 1986. 11. sz. 85—
87. p.
T[óth] Gyförgy]: Pogány József. — N,
1986. 45. sz. 15. p.
A légicsaták hőse. Emlékezés A. I.
Pokriskin repülőmarsallra. — Repülés,
1986. 1. sz. 4—5. p.
Kórász Mária: Adatok Pomutz György
életéhez. (Berényi Mária „Gyulai román
ból — magyar honvédtiszt, majd ameri
kai tábornok", c. cikkéhez.) — Békési
Élet, 1986. 2. sz. 219—220. p.
Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy em
lékiratai. (Memoirs of a Hungarian lady.
Ford. Hortobágyi Tibor. Sajtó alá rend.
utószót és a jegyz. í r t a : Egyed Hona.)
Bp. Magvető K. (1986.) 508 p.
(Magyar Hírmondó.)
Pintér I s t v á n : Egy bátor katonaember
emlékezetére. Hetvenöt éve született
Bévay Kálmán. — Népszabadság, 1986.
167. sz. 6. p.

408. Imre Gábor: A Ludovikától a Kossuth
Akadémiáig. 75 éve született Bévay Kál
mán. — Magyar Hírlap, 1986. 166. sz.
6.p.
409. Köves Rózsa: Bévay Kálmán emlékezete.
— Magyar Nemzet, 1986. 166. sz. 5. p.
410. Bévay Kálmán (vezérőrnagy. 1911—
1950.) — N, 1986. 29. sz. 15. p.
411. Pintér
I s t v á n : Építész forradalmár.
Nyolcvan éve született Bózsa Ferenc. —
Magyar Hírlap, 1986. 285. sz. 6. p.
412. (Hegedűs Sándor): A másik Rózsa fiú.
Bózsa Richárd élete. Bp. Zrínyi K. 1986.
48 p.
(A szabad Magyarországért.)
413. Bóka Mihály: Életemről, hivatásomról.
(Bp. Zrínyi K. 1986.) 271 p.
(Élmények és gondolatok.)
414. Bózsás J á n o s : Keserű ifjúság. Szovjet
fogságom naplója. (Bev. írta: Borbándi
Gyula.) München, (Borbándi Gy. K.)
1986. 303 p.
415. Józsa György Gábor: „A nemes lovag"
és a magyarok. (Savoyai Jenő.) Legenda
oszlató beszélgetés Zachar Józseffel. —
Magyar Nemzet, 1986. 157. sz. 8. p .
416. Terták Mária: Savoyai, ahogyan Bécsben
látják. — Magyar Hírlap, 1986. 198. sz.
melléklet 1., 4. p .
417. Györkéi J e n ő : Seidler Ernő. (A budapesti
Vörös őrség parancsnoka.) — N, 1986.
11. sz. 15. p.
418. Petrák Katalin: Seidler Ernő. (1886—
1940.) — Pártélet, 1986. 3. sz. S7—
89. p .
419. Vadász Ferenc: A Vörös őrség parancs
noka. Jegyzetek a száz éve született
Seidler Ernőről. — Munkásőr, 1986. 3.
sz. 29. p.
420. Kékesdi Gyula: Forradalmi életút. Seidler
Ernőről, születésének 100. évfordulóján.
— Népszabadság, 1986. 65. sz. 6. p .
421. Verbai Lajos: A forradalom igazságot
szolgáltat harcosainak. Seidler Ernő szü
letésének 100. évfordulóján. — Népszava,
1986. 65. sz. 11. p.
422. Vida Sándor: Sollner József. (1896—
1957.) — Pártélet, 1986. 1. sz. 93—
94. p.
423. Botos J á n o s : Somogyi Miklós. (1896—
1980.) — Pártélet, 1986. 8—9. sz. 137—
139. p.
424. Pljacsenko, P . F . : Emlékeim Steinmetz
kapitányról. — H K , 1986. 4. sz. 777—
795. p.
425. Hetes Tibor: Stromfeld Aurél. — N , 1986.
32. sz. 9. p.
426. Kovács J e n ő : Hős katona, egész és tiszta
ember. (Stromfeld Aurél, 1878—1927.) —
Határőr, 1986. 34. sz. 14. p.
427. A munkásmozgalom harcosa.
(Szabó
István altábornagy. 1906—1974.) — N ,
1986. 46. sz. 15. p.
428. Ács Tibor: Gróf Széchenyi István — a
katona. — HSz, 1986. 8. sz. 6—14. p .
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429. Ács Tibor: E g y nehéz döntés. Adatok
Széchenyi István katonai szolgálatának
történetéhez. — Magyar Tudomány,
1986. 8—9. sz. 719—727. p.
430. Kékesdi Gyula: Emlékezés Szíjártó Lajos
ra. Születésének 90. évfordulóján. —
Népszabadság, 1986. 9. sz. 6. p .
431. Sziklai Sándorné: Nem szabad felejteni.
Történelmi emlékezés. — Képes Hét,
1986. 33. sz. 26—28. p .
432. Sziklai Sándorné: Párbeszéd a múlttal.
I. r. — ISz, 1986. 12. sz. 28—29. p.
433. Szergej Szokolov marsall 75 éves. — N ,
1986. 26. sz. 2. p.
434. Harcban Magyarország felszabadításáért.
(Részletek Vaszilij Sztarcev ny. alezredes
visszaemlékezéséből.) (1944. október—
1945. február.) — Közalkalmazott, 1986.
szeptember, 5. p .
435. Ejtőernyőseink történetéből. Szügyi Zol
t á n vezérőrnagy. Tassonyi Edömér őr
nagy, [ í r t a : ] O. J . — Krónika (Toronto),
1983. 1. sz. 12—15. p .
436. Az ezredes naplójából. (M. V. Teodorovics
ezredes visszaemlékezései 1941—1945.)
— Határőr, 1986. 14. sz. 11. p.
437. T[óth] Gy[örgy]: Ernst Thälmann. — N,
1986. 15. sz. 15. p.
438. Halmai Róbert: Tóth Ágostonról — a
Magyar Néphadsereg Térképészeti Inté
zet jubileumán. — Ho, 1986. 10. sz.
111—115. p.
439. Harminchét szilánkot őrzök...
{Tóth
Lajos vezérőrnagy emlékezése.) [Ripor
t e r : ] Molnár István. — N, 1986. 11. sz.

II. p.
440. Tuza I s t v á n : Úszta Gyuláról és az igaz
szó erejéről. — Propagandista, 1986. 1.
sz. 196—200. p.
441. Verbai Lajos: Melegszívű, következetes
harcos volt. Vámos Ilona születésének
90. évfordulójára. — Népszava, 1986.
205. sz. 7. p .
442. Valkó Arisztid: Adalék Vécsey Károly
tábornok életéhez. — Magyar Nemzet,
1986. 17. sz. 4. p .
443. Végh Oszkár: E g y vasas harca a magyar
és a francia mozgalomért. 90 éve született
Venéczi János. — Népszava, 1986. 74.
sz. 5. p.
444. Ordas I v á n : Vas megye nemzetőr pa

rancsnoka. (Vidos József.) — Magyar
Hírek, 1986. 5. sz. 18. p.
445. Pintér I s t v á n : Weinberger Dezső. (1926—
1944.) — Pártélet, 1986. 10. sz. 92—
93. p.
446. Nagy László: Weinberger Dezső. — N ,
1986. 43. sz. 15. p.
447. Várnai
Ferenc: Vezérkari
főnökök.
(Werth Henrik, Szombathelyi
Ferenc,
Jány Gusztáv. ) — Mo, 1986. 17—18. sz.
38—39. p .
448. Molnár Margit: Zalka Máté. (1896—
1937.) — Pártélet, 1986. 4. sz. 92—
94. p.
449. Köves Rózsa: Akit három nép vall ma
gáénak. Zalka Máté emlékezete. — Ma
gyar Nemzet, 1986. 95. sz. 4. p .
450. Földeák I v á n : A bolygók visszatérnek.
(Zalka Máté.) — Magyar Nemzet, 1986.
95. sz. 4. p.
451. Papp Gábor: Három nemzet hőse. Ki
lencven éve született Zalka Máté. — Nép
szabadság, 1986. 95. sz. 4. p.
452. Végh Oszkár: Az orosz és a spanyol nép
szabadságáért harcolt. 90 éve született
Zalka Máté. — Népszava, 1986. 95. sz.
7.p.
453. Zalka András: Találkozásaim a tábor
nokkal. (Zalka Máté.) — Ország-Világ,
1986. 17. sz. 6—7. p .
454. Hahn Péter : Élő örökség. Moszkvai tudó
sítónktól. (Zalka Máté.) — Magyar Ifjú
ság, 1986. 45. sz. 3. p.
455. Kfacsó] L[ajos]: A forradalmár katona
tiszt. (Zay Dezső Elemér.) — N, 1986.
, 13. sz. 15. p .
456. Oellért Tibor: Száz éve született Zay
Dezső Elemér. — Magyar Nemzet, 1986.
77. sz. 5. p .
457. Rátkai János I s t v á n : Sortűz a Sió part
ján. Zay Dezső vezérőrnagy emlékére.
—Magyar Hírlap, 1986. 77. sz. 6. p.
458. Javorniczky I s t v á n : Recsk 1950—1953.
(Interjú Zimányi Tiborral.) — Mozgó
Világ, 1986. 10. sz. 39—44. p .
459. Szaniszló Ferenc: Ahol Zsukov jár... Egy
szovjet utász visszaemlékezése a legendás
marsallról. (Interjú Vaszilij Morozov
hadtörténész ezredessel.) — Magyar
Hírlap, 1986. 281. sz. mell. 2. p.
460. S[örös] L[ajos]: Zsukov marsall. 90 éve
született. — N, 1986. 48. sz. 5. p .

I I I . E G Y E T E M E S ÉS MAGYAR H A D T Ö R T É N E L E M AZ ÓKORTÓL N A P J A I N K I G
461. Egy ezredév. Magyarország rövid törté
nete. Szerk. Hanák Péter. í r t á k Benda
Kálmán, Hanák Péter stb. (Képeket
vál. Szvoboda D. Gabriella.) Bp. Gondo
lat K., 1986. 412 p. 8. t. Illusztr.
462. Magyarország története.
1918—1975.

Szöveggyűjtemény.
(összeáll. Balogh
Sándor és Föglein Gizella.) Bp. Tan
könyvkiadó, 1986. 369 p .
Bibliogr. a fejezetek végén.
463. Magyarország története 1918—1975. (ír
t á k : Balogh Sándor, Gergely Jenő stb.
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464.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

Szerk. Balogh Sándor.) Bp. Tankönyvk.
1986. 357 p .
Bibliogr. 351—354. p.
Magyarország hadtörténete két kötetben.
Főszerk. Liptai Ervin. Kiad. a Hadtör
téneti Intézet és Múzeum. Bp. Zrínyi
K . 1985. 2 db.
Ism. Józsa György Gábor. — Magyar
Nemzet, 1986. 34. sz. 6. p . — Gonda
András, Szauter Lajos. — Akadémiai
Közlemények, 127. sz. 1986. 287—303.,
— Rázsó Gyula. — Történelemtanítás,
1985. 5. sz. 27—28., — Zakar József. —
Kortárs, 1985. 4. sz. 39. p . (1. köt.) —
Deák Mihály. — H o , 1986. 1. sz. 1 l o 
l l ? . , — Fűzi Imre. — Akadémiai Közle
mények, 129. sz. 1986. 251—263. p.
(2. köt.)
Szakály Sándor : Század vagy ezred ?
Beszélgetés a „Magyarország hadtörténeté"-ről. [Riporter:] Zalán Tibor. —
Élet és Irodalom, 1986. 14. sz. 7. p.
Tóth Gyula: Hadak, hitek, históriák.
Történelmi, irodalmi, művelődéspolitikai
tanulmányok. (Bp. Magvető K. 1986.)
640 p .
(Elvek és utak.)
Erdély története három kötetben. Fő
szerk. Köpeczi Béla. Szerk. Makkai
László, Mócsy András, Szász Zoltán.
Közrem. Barta Gábor. Készült a MTA
Történettud. Int.-ben. Bp. Akadémiai
K. 1986. 1954 p . 242 t. 17 térk. Illusztr.
Bibliogr. a kötetek végén. Személynév
m u t a t ó , helységnévmutató.
Musat, M..—Ardeleanu, I . : From ancient
Dacia to modern Romania. (Transi. A.
Bantas, G. Bolomey etc.) Bucharest, Ed.
Stiintifica si Enciclopedica, 1985. 807 p .
Bibliogr. a jegyzetekben. Névmutató.
Szántó György Tibor: Anglia története.
(Bp.) Kozmosz K. (1986.) 226 p. Illusztr.
Bibliogr. [234—235.] p.
Időrendi mutató.
Röhl, K. R. : Az amazonok lázadása. E g y
legenda története. (Aufstand der Amazo
nen. Geschichte einer Legende. Ford.
Szilágyi Tibor, utószó Szuhay-Havas
Ervin. Bp.) Kossuth K. 1986. 171 pIllusztr.

Ókor
471. Schiller Vera: Valóban leverték a Spartacus-lázadást ? — Tudomány, 1986. 1. sz.
45—47. p.
472. Szirmai Krisztina: Kutatások a I I — I I I .
századi aquincumi légióstábor keleti védőműveinól. (1974—1980.) (Communicationes Archeologicae Hungáriáé. Bp.
1985.) 49—68. p .
473. Németh Margit: Az aquincumi légióstá
bor romjai Óbudán. Közread, a Budapesti
Történeti Múzeum. Bp. 1986. 21 p . ill.

474. Görömbölyi László: Az ördög árka. Fel
térképezték az alföldi sáncrendszerek ma
radványait. (A szarmaták szállásterületé
nek határai.) — Magyar Nemzet, 1986.
163. sz. 4. p .
475. Erdély története. 1. köt. A kezdetektől
1606-ig. Szerk. Makkai László és Mócsy
András. Bp. Akadémiai K. 1986. 611 p .
62 t. 7 térk. Illusztr.
Bibliogr. 547—611. p .
í r t á k : B a r t a Gábor, Bóna István, Makkai
László, Mócsy András, T ó t h Endre,
Vékony Gábor.

Középkor 1500-ig
476. Thuróczy J á n o s : A magyarok krónikája.
[1—2. köt.] (Bp.) Helikon, 1986. 2 d b
[közös tokban. ]
[1. köt. Chronica Hungarorum. Az
1488-as augsburgi kiad. hasonmása.] 344
sztl p.
[2. köt.] A magyarok krónikája. Ford.
H o r v á t h János. (Jegyz. H o r v á t h János,
Boronkai Iván.) + (Engel P á l :
és
Krónikája. Soltész Zoltánné: A Thuróczykrónika kiadásai.) 445 p .
477. Vékony Gábor: A morvák „birodalma".
— História, 1986. 1. sz. 12—13. p .
478. Györffy György: A honfoglalás vitás kér
dései. [Riporter:] Pótó János. — Histó
ria, 1986. 1. sz. 7—10. p .
479. Kristó Gyula: A magyar kalandozások.
— História, 1986. 1. sz. 5—6. p .
480. Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Bp.
Zrínyi K. 1986. 326 p . 12 t.
Bibliogr. a jegyzetekben 287—313. p .
Kovács László: Viselet, fegyverek. 216—
281. p .
481. Kosa Csaba: Veres mezőben zöld orosz
lán. (Arcok, képek az Árpád-házi királyok
korából.) 1100—1301. — Magyar Ifjúság,
1. sz. 28—29., 2. sz. 30—31., 3. sz. 32—
33., 4. sz. 32—33., 5. sz. 48—49., 6. sz.
30—31., 7. sz. 32—33., 8. sz. 34—35. p.
482. László Gyula: Szent István és Árpád
népe. — Életünk, 1986. 11. sz. 1017—
1021. p.
483. Bor osy András: Perdöntő párviadalok
Magyarországon. — H K , 1986. 2. sz.
231—251. p .
484. Makk Ferenc: Magyarország a 12. szá
zadban. Bp. Gondolat K. 1986. 231 p.
Illusztr.
(Magyar história.)
485. Der Mongolensturm. Berichte von Augen
zeugen und Zeitgenossen, 1235—1250.
Übers, eingel. u. erl. v. H . Göckenjan,
J . R. Sweeney. Graz—Wien—Köln,
Verl. Štyria, (1985.) 335 p.
(Ungarns Geschichtsscheiber. Bd. 3.)
Bibliogr. 11—19. p. és a tanulmányok
végén a jegyzetekben. Tárgymutató.
486. Julianus barát és Napkelet fölfedezése.
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(Vál., a bev. tanulmányt és a jegyz. írta
Györffy György. Ford. Györffy György,
Gy. Ruitz Izabella.) [Bp.] Szépirod. K.
1986. 493 p.
(Magyar ritkaságok.)
487. Vásáry I s t v á n : Az Arany Horda. (Bp.)
Kossuth K. 1986. 314 p. Illusztr.
Bibliogr. 314—[315.] p .
488. Howarth, S.: A templomosok titka.
(The knights templar. Ford. Pálvölgyi
Endre.) [Bp.] Kossuth K. 1986. 337 p .
Illusztr.
489. Erdődy J á n o s : Keresztes lobogók alatt.
(Bp.) Móra K. (1986.) 251 p. Illusztr.
Kronológia 251—253. p.
490. Better Béla: Magyarok Nápolyban. (Bp.)
Móra K. (1986.) 229 p. Illusztr.
Bibliogr. 229—[230.] p .
491. Miksch, H . : Der Kamf der Kaiser und
Kalifen. Bd. 1. Wir sehen uns beim
Goldenen Apfel. Voraussetzungen, Grund
lagen und frühe Entwicklung des Osmanischen Reiches. (Koblenz,) Bernard u.
Graefe, (1986.) 408 p.
Bibliogr. 383—390. p. Földrajzi és név
mutató.
492. Qy[őri] L[ászló]: A hosszú hadjárat.
(1443. október—1444. január.) — N,
1986. 4. sz. 13. p .
493. Ágoston Gábor: Az 1444. évi török követ
járás. (Adalékok az 1444. évi török—
magyar békekötés történetéhez.) — TSz,
1986. 2. sz. 261—276. p .
494. Petrovics I s t v á n : Győzelem -— baljós
jelekkel. Nándorfehérvár, 1456. — É T ,
1986. 33. sz. 1045—1046. p.
495. Gy[őri] Lfászló]: A „boroszlói hadjárat.
(1474.) — N, 1986. 49. sz. 13. p .
496. Juhász László: Mátyás király Bécsben.
München, Nemzetőr, 1985. 168 p. Illusztr.
Bibliogr. 147—149. p. Névmutató.
497. Fenyvesi László: „Vuk despota dárdájá
val segítségül gyakran o t t volt." Mátyás
király törökverő szerb hadvezérének em
lékezete. — Honismeret, 1986. 6. sz.
30—32. p.
498. Márkus I s t v á n : Európa élretör. Európa
fejlődése a X V — X V I I . században. (Ké
peket vál. Vekerdi László.) (Bp.) Móra
K. (1986.) 163 p . 2 t. Illusztr. 1 mell.
(Képes történelem.)

16—17. század
499. Hegyi Klára—Zimányi Vera: Az oszmán
birodalom Európában. (Bp.) Corvina K.,
(1986.) 164 p. 42 t. Illusztr.
Bibliogr. 157—159. p .
Az oszmán birodalom hadserege. 52—
74. p .
500. Pach Zsigmond P á l : Mohácstól Buda
visszafoglalásáig. Magyarország történeti
útjának nemzetközi háttere. — Világos
ság, 1986. 12. sz. 751—757. p .

501. Szabó László: Másfél évszázad fegyver
zajban. Habsburg—oszmán küzdelmek
Magyarországon. — É T , 1986. 34. sz.
1066—1068. p .
502. Szakoly Ferenc: A hódoltság. (Végvári
harcok.) —• História, 1986. 3—4. sz.
10—13. p.
503. Matuz József: A magyarországi török
hódoltság néhány főbb sajátosságáról.
(Gesta Hungarorum. 2. köt. Zürich,
SMIKK, 1985.) 23—56. p .
504. Lexikon a magyarországi török hódolt
sághoz. — História, 1986. 3—4. sz.
28. p .
505. Mohács. Tanulmányok a mohácsi csata
450. évfordulója alkalmából. Szerk. Rúzsás Lajos, Szakály Ferenc. Bp. Akad.
K. 1986. 369 p.
Bibliogr. a lábjegyzetekben,
í r t á k : Szakály Ferenc, Kubinyi Miklós,
Kosáry Domokos, Rázsó Gyula, KáldyNagy Gyula, Perjés Géza, Tardy Lajos,
B a r t a Gábor, Rúzsás Lajos, Marosi
Endre, Vass Előd.
506. Gyfóri] L[ászló]: Mohács, 1526. — N ,
1986. 36. sz. 13. p .
507. Qrandpierre K. E n d r e : I I . Lajos király
három halálának négy színtere, négy vagy
öt holtteste és öt temetése. — Somogy,
1986. 1. sz. 45—57. p .
508. Szakály Ferenc: Vesztőhely az ú t porá
ban. Gritti Magyarországon, 1529—1534.
[Bp.] Helikon K. (1986.) 149 p . 8 t .
(Labirintus.)
Bibliogr. 148—149. p .
509. Nemeskürty I s t v á n : Az utolsó tíz eszten
dő. (1531—1541.) — Budapest, 1986.
1—2. sz. 54—57. p .
510. Bessenyei József: A Héttorony foglva.
Török Bálint. [Bp.] Helikon K. (1986.)
;
114 p. 8. t .
:
(Labirintus.)
Bibliogr. a jegyzetekben 112—[115.] p.
511. Bernardo de Áldana magyarországi had
járata (1548—1552.) (Expedíción del
maestre de campo Bernardo de Áldana
a Hungária en 1548.) [Bev.] Szakály
Ferenc, ford. Scholz László. Bp. Európa
K . 1986. 330 p .
(Bibliotheca Historica.)
Bibliogr. 49—55. p.
512. B[attagó] L[ászló]: Szigetvár, 1566. —
N , 1986. 36. sz. 13. p .
513. Balogh I s t v á n : A hajdúk és a hajdúság.
— Magyar Ifjúság, 1986. 44. sz. 34—
35. p .
514. Molnár, Andrea: Fürst Stefan Bocskay
als Staatsmann und Persönlichkeit im
Spiegel seiner Briefe, 1598—1606. Mün
chen, Rudolf Trofenik, 1983. 417 p . 2 t.
Illusztr.
(Studia Hungarica. Schriften des Unga
rischen Instituts München, Bd. 23.)
Bibliogr. 373—389. p .
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515. Balcescu, N . : Romanii supt Mihai-Voievod Viteazul. Bucuresti, Ed. Militara,
1984. 236 p .
Bibliogr. a lábjegyzetekben.
516. Tóth Sándor László: A kanizsai csata,
1600. október 7—13. — H K , 1986. 2. sz.
253—270. p .
517. Nehring, K . : Magyarország és a zsitvatoroki szerződés (1605—1609). — Sz,
1986. 1. sz. 3—49. p.
518. Erdély története. 2. köt. 1606-tól 1830-ig.
Szerk. Makkai László és Szász Zoltán.
B p . Akadémiai K. 1986. 617—1185. p .
78 t . 4 térk. Illusztr.
Bibliogr. 1149—1185. p .
í r t á k : Péter Katalin, Trócsányi Zsolt,
R. Várkonyi Ágnes.
519. Péter K a t a l i n : Erdély az európai politi
kában. — História, 1986. 2. sz. 8—10. p .
520. Fenesan, C : Die Pforte und das Ein
greifen Siebenbürgen in den dreissigjährigen Krieg. — Revue des É t u d e s
Sud-Est Européennes, 1986. 1. sz. 6 1 —
69. p .
521. Qy[őri] L[ászló]: Az eszéki hadjárat.
(1664.) — N, 1986. 9. sz. 10. p .
522. Barta J á n o s : Miért halt meg Zrínyi
Péter? A Wesselényi-összeesküvés törté
nete. (Bp.) Móra K. (1986.) 253 p .
Illusztr.
523. Nagy László: Munkács várába szorult a
szabadság. Emlékezés háromszáz év tá
volából. — Magyar Ifjúság, 1986. 26. sz.
24—26. p .
524. Benczédi László: Akinek a sors vakot
vetett. Thököly Imre 1686-ban. — Histó
ria, 1986. 3—4. sz. 30—32. p .

A török uralom felszámolása
525. Nagy László: A török világ végnapjai
Magyarországon. (Históriai mozaikok.)
Bp. Zrínyi K. 1986. 412 p.
Kronológia.
526. Daniss Győző: Magyarország fegyveres
békében. Beszélgetés Szakály Ferenc
történésszel. — É T , 1986. 35. sz. 1094—
1095. p .
527. Oyföry] L[ászló]: Az oszmán birodalom
válsága. — N, 1986. 30. sz. 13. p .
528. Török Attila: Az oszmán hatalom ha
nyatlása. Megbicsakló reformok. — É T ,
1986. 37. sz. 1160—1161. p .
529. Magyarország társadalma a török kiűzé
sének idején. Tudományos ülés. Szécsény,
1983. április 6—8. Salgótarján, Nógrád
megyei Múzeumok Igazgatósága, 1984.
131 p .
(Discussiones Neogradienses 1.)
530. Varga J . J á n o s : A földesúri magánkato
naság társadalmi rétegződése a X V I I .
században. (Magyarország társadalma a
török kiűzésének idején. Salgótarján,

Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága,
1984.) 82—90. p.
531. Varga J . J á n o s : Magyarország a török
világban. 1. A két birodalom igájában. 2.
Tervek, lehetőségek és kudarcok. 3. Le
hanyatlik a félhold. — Népszabadság,
1986. 202—204. sz. 6. p .
532. Varga J . J á n o s : A vármegyei nemesség
és a végvári katonaság a felszabadító
háború első szakaszában. — Levéltári
Szemle, 1986. 4. sz. 30—39. p .
533. Wolinski, J . : Z dziejów wojen polskotureckich. (1672—1683.) (Warszawa,)
WMON, (1983.) 233 p . 2 t.
Bibliogr. a lábjegyzetekben. Név- és föld
rajzi mutatóval.
534. Kopcan, V. : Nové Zámky (Érsekújvár)
visszavívása a szlovákiai oszmán biroda
lom utolsó éveiben. (1683—1686.) —
Historicky Časopis, 1985. 5. sz. 664—
676. p .
535. Hegyi Klára: A török birodalom. (Bécs
ostroma.) — História, 1986. 3—4. sz.
7—10. p .
536. Prickler, H . : Das Burgenland während
der Periode der Türkenkriege. — Burgenländische Heimatblätter, 1986. 1. sz.
1—23. p .
537. Perjés Géza: Mi indította K a r a Musztafát
Bécs ostromára? Bécs 1683. évi ostromá
nak előzményei. — Katolikus Szemle
(Róma), 1983. 3. sz. 243—260. p .
538. Benda K á l m á n : Buda vára 1686. évi
visszavívásának európai jelentősége. —
Confessio, 1986. 4. sz. 73—78. p .
539. Benda K á l m á n : 1686 európai jelentősége.
Buda vára visszafoglalásának 400. évfor
dulójára. — Nyelvünk és Kultúránk»
1986. 17—22. p .
540. Várkonyi Ágnes, R. : A Szent Liga Euró
pája. Az 1686. év. — História, 1986. 3—4.
sz. 65—67. p .
541. Bessenyei József: „ J ö t t , látott, megvett
im, téged a hetyke törökség". Buda
elestének nemzetközi visszhangja. — Bu
dapest, 1986. 1—2. sz. 60—63. p .
542. Péter Katalin: A győzelem híre Európá
ban. Buda visszavívásának nemzetközi
visszhangja. —• Budapest, 1986. 9. sz.
38—42. p .
543. Péter Katalin: Erdély a török felszaba
dító háborúk idején. — Magyar Nemzet,
1986. 204. sz. 10. p .
544. Tóth Péter: E g y németalföldi utazó a
visszafoglalt Budán. (1687.) (Somogy
megye múltjából. Levéltári évkönyv. 17.
köt. Kaposvár, 1986.)
545. Kronstein
Gábor: Ismeretlen kortárs
Buda ostromáról. — Magyar Hírlap,
1986. 204. sz. mell. 6. p .
546. Budavára visszavétele 1686-ban. E g y
ismeretlen angol kortárs beszámolója.
(Deák Farkas 1886-ban megjelent fordí-
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tásának hasonmás kiadása. S zerk. Faragó
Tamás, utószó Szakály Ferenc.) B p .
FSZEK, 1986. 108, X L V I I I p.
(Fejezetek Budapest múltjából. 4.)
•547. Gömöri György: Buda ostroma angol
szemmel. — Új Tükör, 1986. 38. sz.
18—19. p .
548. Hankó Ildikó : Előkerült D'Aste alezredes
naplója. — Magyar Nemzet, 1986. 204.
sz. 10. p .
•549. Lotharingiai Károly hadinaplója Buda
visszafoglalásáról. 1686. — Kriegstygebuch Karls von Lotharingen über die
Rückeroberung von Ofen 1686. (Sajtó alá
rend., ford., a szójegyz. és a m u t a t ó k a t
készítette Mollay Károly. Bev. Nagy
László. Szerk. Kun József.) [Kiad. a]
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum.) (Bp.
Zrínyi K . 1986.) 529 p . Illusztr.
Bibliogr. a jegyzetekben 465—471. p .
Név- és tárgymutató.
Ism. N[agy] L[ászló.] — N, 1986. 24. sz.
10. p.
550. Bél Mátyás: Buda visszavívásáról. (A for
dítás Notitia Hungáriáé novae historico
geographica c. művéből készült. Ford. a
bev., jegyz. írta, a glosszáriumot készí
t e t t e Déri Balázs.) Bp. Zrínyi K. 1986.
136 p .
551. Szakoly Ferenc : Hungária eliberata. Buda
visszavétele és Magyarország felszabadí
tása a török uralom alól, 1683—1718.
(Képeket vál. Rózsa György. Bp.) Cor
vina K. (1986.) 186 p. 2 t . illusztr.
Bibliogr. 176—179. p .
Időrendi áttekintés. Hely- és személynév
mutató.
552. Buda
visszafoglalásának
emlékezete,
1686. összeáll. Szakály Ferenc. (Kép
anyagot vál. Rózsa György.) [111.] (So
mogyi Győző,)
[Fotó]
(Gyarmathy
László.) Bp. Európa K. 1986. 607 p.
50 t. Illusztr.
(Bibliotheca historica.)
553. Buda ostroma, 1686. (Vál., szöv. gond.
a bev. tanulmányt és jegyz. írta: Péter
Katalin. Ford. Péter Katalin, Teke Zsu
zsa.) Bp. Szépirod. K. (1986.) 264 p .
Illusztr.
(Magyar Levelestár.)
554. Csizmadia György: Budavár újra szabad
— Magyar Rendőr, 1986. 36. sz. 16. p.
555. Dávid Csaba: Anno 1686. — Interpress
Magazin, 1986. 8. sz. 46—57. p.
556. Kacsó Lajos: Buda visszavétele — 1686.
— N, 1986. 35. sz. 11. p .
557. Rajcsányi I v á n : Buda visszavétele. —
Határőr, 1986. 35. sz. 14. p .
558. Voss Előd : A félhold végnapjai. (Budavár
felszabadításáról.) — Mo, 1986. 17—18.
sz. 47. p .
559. Verebics J á n o s : Budavári ostromlók. —
ISz, 1986. 8. sz. 6. p.

560. Wellmann I m r e : Buda visszafoglalása
1686-ban. — Bécsi Napló, 1986. 5. sz.
5.p.
561. Wellmann I m r e : A sok ostromot meg
szenvedett város. Visszafoglalási kísérle
tek, a nemzetközi helyzet és a felszabadí
tás. — Budapest, 1986. 9. sz. 30—37. p .
562. Török világ Budán. — Budapest, 1986.
1—2. sz. 48—63., 3. sz. 32—38., 4. sz.
34—40., 5. sz. 33—39., 6. sz. 35—39.,
7. sz. 35—41., 8. sz. 37—47., 9. az.
30—42. p .
563. Buda 1686. Egy korszakváltás évfordu
lójára, [ í r t a ] : H . J . J . — Ország-Világ,
1986. 35. sz. 8—9. p .
564. Gróh Gáspár: Buda visszavívása. —
Múzsák, 1986. 3. sz. 14—15. p.
565. Buda visszafoglalásának történelmi kö
rülményei. — Honismeret, 1986. 4. ss.
3—5. p.
566. Varga J . J á n o s : Buda visszavétele 1686.
június 17—szeptember 6. (Krónika.) —
História, 1986. 3—4. sz. 3—59. p .
567. Fodor P á i : A török sereg. — História,
1986. 3—4. sz. 23—27. p .
568. Fodor P á l : Muzulmán hadvezérek. (Sejtán
Ibrahim, Abdurrahman.) — História,
1986. 3—4. sz. 55—59. p.
569. Rázsó Gyula: Keresztény hadvezérek.
(Lotharingiai Károly, Miksa Emánuel,
Lajos Vilmos.) — História, 1986. 3—4.
sz. 38—43. p.
570. Broucek, P.—Hillbrand, B.— Wesely, F . :
Prinz Eugen. Feldzüge und Heerwesen.
(Wien,) Deuticke, (1986.) 90 p . 4 t .
Illusztr.
571. Nagy László: K e t t e n Budáért. (Lotharin
giai Károly, Arnót Abdurrahman.) — N,
1986. 34. sz. 11. p .
572. Nagy László: Magyarok Budavár felsza
badításánál. 1686. — Képes Hét, 1986.
21. sz. 36—37. sz.
573. Czigány I s t v á n : Buda visszavétele 1686ban. — Ho, 1986. 11. sz. 76—82. p.
574. (Czigány István): Buda visszafoglalása
1686-ban. [Kiad. az] MN Politikai Neve
lőmunka Anyagi és Módszertani Köz
pont. [Bp.] (MNMK ny.) 1986. 19 p .
(Időszerű politikai tájékoztató.)
575. Czigány István: Magyarok a felszabadító
harcokban. — N, 1986. 35. sz. 11. p.
576. Czigány
I s t v á n : A „legyőzhetetlen"
Lotharingiai Károly. — Magyar Ifjúság,
1986. 35. sz. 26—27. p .
577. Czigány István: Buda visszavívása. Had
mérnökök, térképészek Buda alatt. Bp.
MN Térképészeti Intézet, 1986. 10 lap, ill.
578. Generál Tibor: Buda katonai helyzete a
hanyatló oszmán birodalomban és védel
mének körülményei az 1686-os ostrom
során. — H K , 1986. 3. sz. 403—436. p .
579. Generál Tibor—Varga Kálmán: Buda
visszafoglalásának műszaki kérdései. —
Akadémiai Közlemények, 127. sz. 1986.
269—286. p.
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680. Generál Tibor: Magyarok Buda vissza
foglalásánál 1686-ban. — HSz, 1986. 6.
sz. 87—92. p .
681. Domokos György: Császári muskétások,
pikások. — Janicsárok, szpáhik. —
Könnyű- és nehézlovasság. — História,
1986. 3—4. sz. 18., 25., 44. p .
682. Kapronczay Károly: Katonaegészségügy
Buda visszavétele idején. — Magyar
Nemzet, 1986. 176. sz. 6. p .
683. Haraszti György: E g y budai zsidó ki
hallgatási jegyzőkönyve a török kori
Budáról és a város felszabadulásáról.
1686. — Levéltári Szemle, 1986. 2. sz.
71—79. p .
684. Szakály Ferenc: A menekülők. Gyimóti
István vörösmarti lelkész viszontagságai.
— História, 1986. 3—4. sz. 60—61. p .
685. Vajon s mikor lészön jó Budában laká
som! Kortárs szemtanúk nyomában. —
Budapest, 1986. 3. sz. 32—35. p .
686. Kurbuly Domokos—Záven, Simon J . :
örmények Buda ostromában. — Magyar
Ifjúság, 1986. 35. sz. 30. p .
587. Barta László: Spanyol önkéntesek Buda
ostromában, 1686-ban. — Békési Élet,
1986. 4. sz. 531—632. p.
688. T[óth] A[nikó]: Spanyolok a Várban.
— N , 1986. 36. sz. 13. p.
689. Palásti László : Franciák Szeged 1688. évi
visszafoglalásában. — Szegedi Könyvtári
Műhely, 1986. 1—2. sz. 49—56. p .

18. század
690. Qömöri György: Korabeli angol könyv a
Rákóczi-szabadságharcról. — Magyar
Nemzet, 1986. 27. sz. 8. p .
691. Bárczy I s t v á n : A holland—magyar dip
lomáciai érintkezés főbb eseményei a

592.

593.

694.

595.

596.

597.
598.
599.
600.

Rákóczi-szabadságharc idején. (Holland
ból magyarra... Bp. Holland Királyság
Budapesti Nagykövetsége, 1986.) 101—
115. p .
Lukács Zs. Tibor: Az 1707. évi orosz—
magyar szövetség létrejöttének vizsgálata
orosz diplomáciai iratok és levelek alap
ján. — H K , 1986. 3. sz. 590—609. p .
Czigány I s t v á n : A Rákóczi-szabadság
harc hadserege a mustrák tükrében. E g y
hadügyi fáziskésés sajátosságai. — H K ,
1986. 1. sz. 111—152. p .
Csorba Csaba: I I . Rákóczi Ferenc és a
kuruc szabadságharc. 2. kiad. Sárospatak,
Comenius Tanítóképző Főisk. [Miskolc],
1986. 25 p . X V I . t.
(Sárospataki művelődéstörténeti füzetek.)
Csernohorszky Vilmos: Cum deo pro
patria et libertate. I I . Rákóczi Ferenc és
kora. (Gesta Hungarorum. 2. köt. Zürich,
SMIKK, 1985.) 124—201. p.
Zachar József: Mi t ö r t é n t Győrvárott?
E g y elfelejtett ütközetről. T ó t h Gyula
munkájának margójára. — Magyar Nem
zet, 1986. 223. sz. 6. p .
T[óth]
Gyförgy]: A szatmári béke.
(1711. április 30.) — N, 1986. 17. sz.
15. p .
Trócsányi Zsolt: Erdély a Habsburg bi
rodalomban. — História, 1986. 2. sz.
15—17. p .
Kiss József: Hadkötelezettség és hadiadó
egy koronabirtokon 1731-től 1745-ig. —
H K , 1986. 2. sz. 272—297. p .
Zachar József: „ J ó erkölcsöt és becsü
letet." Hadik Andrásról — keresztlevél
hiányában. — Magyar Nemzet, 1986.
246. sz. 10. p .
összeállította :
Damó Csilla
Viniczai István

TARTALOM

TANULMÁNYOK
HERMANN RÓBERT

Görgei Artúr váci nyilatkozata

247

DIÓSZEGI ISTVÁN

A véderő problémái
1883—1895

29$

a közös minisztertanács előtt,

KÖZLEMÉNYEK
I C S TIBOR

Gondolatok az 1848—1849. évi magyar hadügyről és há
borúról

336'

RABÁR FERENC

Lipótvár ostroma 1848—1849-ben

362

MŰHELY
BENCZE LÁSZLÓ

Wolfram
graphie

Wette:

Gustav

Noske. Eine politische Bio
384

FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
MOLNÁR ANDRÁS

,,A magyar honvédelemről..." H o r v á t h Mihály kiadatlan írása 1846-ból

:,
390

VITA
LAKATOS E M I L

Csatári Józsefről. Hozzászólás a Hadtörténelmi Közlemé
nyek 1987/3. számában megjelent „Rajk és a Rajk-ügy
a spanyol polgárháborúban" című íráshoz

398

SZEMLE
GERICS J Ó Z S E F

A korai rendiség Európában és Magyarországon
rémy László)
—

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN
(szerk.)

Angol életrajz Zrínyi Miklósról. London, 1664.
zinczy Andrea)

(Ka

H E R C Z E G H GÉZA

Magyarország külpolitikája, 896—1919 (Hermann
hért)

Hó

VARGA DEZSŐ (szerk.)

Küzdtünk híven... A baranyai—pécsi ellenállók, anti
fasiszták, internacionalisták életrajzi kötete (Gazsi Jó
zsef)

309

A nagy októberi forradalomban született fegyverbarát
ság (Bálló István)

410

— 440 —

(Veszp399
401
402

KRÓNIKA
ZACHAR J Ó Z S E F

»
* * *

7. Schlaininger Gespräche /Szalónaki
1987. október 1—4.

beszélgetések.
•

413

Clausewitz, Jomini, Károly főherceg és gondolataik há
borúról és békéről. A X I X . század szellemi hármasa és
a jelenkorra gyakorolt hatásuk. Nemzetközi tudomá
nyos ülésszak, Bécs, 1987. október 12—15.

417

BIBLIOGRÁFIA
Az 1986. évi Magyarországon megjelent hadtörténelmi
irodalom bibliográfiája. I . rész (Viniczai
István—Damó
Csilla)
420

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ
РОБЕРТ ХЕРМАНН
ИШТВАН ДИОСЕГИ

Заявление Артура Гёргеи при Ваце — — — — — 247
Проблематика оборонной силы перед совместным со
ветом министров, 1883—1895 — — — — — — 295
СООБЩЕНИЯ

ТИБОР АЧ
ФЕРЕНЦ РАБАР

Мысли о венгерском военном деле и войне в 1848—49
гг. — _
— — — — _- — _ — — _ 336
Осада Липотвара в 1848—49 гг.
— — — — — 362
МАСТЕРСКАЯ

ЛАСЛО БЕНЦЕ

\Уо1/гат №еие: СпШау N08146. Е т е роИйзспе ВювгарЫе 384
СООБЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ

АНДРАШ МОЛНАР

«О венгерской обороне...» Неизданное письмо Михайа Хорвата от 1846 г. — — — — — — _ — 390
ДИСКУССИЯ

ЭМИЛ ЛАКАТОШ

О Йожефе Чатари. Высказывание к статью выходящему
в НааЧбПёпеЬш Кбг1етёпуек в 3-ем номере 1987. г.
«Ласло Райк и дело Райка в гражданской войне в Ис
пании» — — — — — — — — — — — 398
ОБЗОР

ИОЖЕФ ГЕРИЧ
ШАНДОР ИВАН КОВАЧ
(ред.)
ГЕЗА ХЕРЦЕГ
ДЕЖЁ ВАРГА (ред.)

Ранний сословный строй в Европе и Венгрии (Ласло
Веспреми)
— — — — — — — — — —
Английская биография Миклоша Зрини. Лондон, 1664.
(Андреа Казинци) — — — — — — — — —
Внешняя политика Венгрии, 896—1919. (Роберт Херманн)
— — — — — — — — — — —
Между нами, верно .. .Биографическое создание участ
ников сопротивления, антифашистов, интернационали
стов в комитате Баранья, в городе Печ (Йожеф Гажи)
Братство по оружию, раждённое в Великом Октябрь
ском революции (Иштван Балло) — — — — —
— 442 —

399
401
402
409
410

XPOHHKA
M05KEO 3AXAP

7. Schlaininger Gespräche/Pa3roBopw B ropOÄe CajioHaic
1—4. OKTít6pa 1987. r. — — — — — — — —

415

Kjiay3eBHU, >KOMHHH, apujepnor Kapjib H HX MBICJIH O
BOHHe H MHpe. JlyxoBHaa Tpoibca 19-oro BeKa H eë BJIHHHHC
Ha coBpeMeHHOCTb. MeayxyHapoflHaa Haymaji ceccH»,
BeHa, 12—15. OKTÄ6P« 1987. r. — — — — — — 416
BHBJIHOrPAOHÄ
* * *

EHÔJiHorpa^Hfl BeHrepcKOH Boeimo-HCTopHiecKOH JíHTepaTypbi 3a 1986. r. I. nacTb. (Hiumean
Bumnfau—Hmm

JfaMo)

— — — — — — — — — — — 420

INHALT
STUDIEN
RÓBERT HERMANN

Das Waitzener Manifest von Artúr Görgei

—

247

ISTVÁN DIÓSZEGI

Das Problem der Wehrmacht vor dem gemeinsamen
Ministerrat, 1883—1895 _ _
— _
— _ —

—

—

295

MITTEILUNGEN
T I B O R ÁCS

Gedanken über das ungarische Kriegswesen und den
Krieg von 1848—49 _ _ _ _ _
— _
—

336

F E R E N C RABÁR

Die Belagerung von Li pót vár in den Jahren 1848—49

362

WERKSTATT
LÁSZLÓ BENCZE

Wolfram Wette: Gustav Noske. Eine politische Bio
graphie — — — — — — — — — — —

384

QUELLENPUBLIKATIONEN
ANDRÁS MOLNÁR

„Über die ungarische Landesverteidigung...". Eine un
veröffentlichte Schrift von Mihály H o r v á t h aus dem J a h r
1846
— — _ _ _ _ _ _ _ _ _

390

DISKUSSION
E M I L LAKATOS

József Csatári. Beitrag zu der in der Nr. 1987/3 d e r
Hadtörténelmi Közlemények erschienenen Abhand
lung „Rajk und der Fall Rajk im spanischen Bür
gerkrieg"
— — — — — — — — — —

398

RUNDSCHAU
Die frühe Ständeordnung in Europa und Ungarn (László
Veszprémy) — —- — — — — —• — — —

399

SÁNDOR IVÁN KOVÁCS
(Hrsg.)

Eine englische Biographie über Miklós Zrínyi. London,
1664 (Andrea Kazinczy)
— — — — — — —

401

GÉZA H E R C Z E G H

Ungarns Außenpolitik, 896—1919 (Róbert Hermann)

—

402

DEZSŐ VARGA (Hrsg.)

Wir kämpften treu... Biographieband der BranauerFünfkirchener Widerstandskämpfer, Antifaschisten und
Internationalisten (József Gazsi)
— — — — —

409

Die in der Großen Oktoberrevolution entstandene Waf
fenbrüderschaft (István Balló) — — — — — —

410

J Ó Z S E F GERICS

— 444 —

CHRONIK
J Ó Z S E F ZACHAR

7. Schlaininger Gesprache/Szalónaki beszélgetések. 1—4.
Oktober 1987
_ _ _ _ _ _ _ _ _

413

Clausewitz, Jomini, Erzherzog Karl und ihre Gedanken
über Krieg und Frieden. Die geistige Trias des 19. Jahrhunderts und ihre Wirkung auf die Gegenwart. Internationale wissenschaftliche Tagung, Wien, 12—15. Oktober 1987 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

416

BIBLIOGRAPHIE
***

Bibliographie der in Ungarn im Jahre 1986 erschienenen
Literatur für Kriegsgeschichte. I . Teil (István Viniczai—
Csilla Damó)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

420

Ára: 16,- Ft

HADTÖRTÉNELMI
KÖZLEMÉNYEK
A TARTALOMBÓL:
SZENT ISTVÁN KIRÁLY HALÁLÁNAK
950. ÉVFORDULÓJÁRA
Borosy A n d r á s
A HONVÉDŐ SZENT ISTVÁN
Tóth Z o l t á n
A BOTOND-MONDA EREDETE,
S AZ ANONYMUSI BOTOND-HAGYOMÁNY
K e l e n i k József
SZAKÁLLAS PUSKÁK XVI. SZÁZADI
MAGYARORSZÁGI INVENTÁRIUMOKBAN.
A TERMINOLÓGIA PROBLÉMÁI

3

XXXV. ÉVFOLYAM

• BUDAPEST,

1988

HADTÖRTÉNELMI
KÖZLEMÉNYEK
3

1988
ÚJ

FOLYAM

• BUDAPEST

A HADTÖRTÉNELMI

• XXXV.

I N T É Z E T ÉS MÚZEUM

ÉVFOLYAM
FOLYÓIRATA

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Dr. Bessenyei József, tudományos munkatárs, MTA Történettudományi Intézet (Budapest),
Borosy András, a történelemtudományok kandidátusa, főlevéltáros, Pest Megyei Levéltár (Buda
pest), Fodor Vera középiskolai tanár (Balatonalmádi), Dr. Tóth Sándor László, tudományos
munkatárs, József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Segédtu
dományi Tanszék (Szeged), Tóth Zoltán (1888—1958); valamint Damó Csilla, Domokos György,
Hermann Róbert, Kelenik József, dr. Veszprémy László és Viniczai István, a Hadtörténelmi Inté
zet és Múzeum tudományos munkatársai.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK
A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata
Szerkesztő bizottság:
Benda Kálmán, Bona Gábor, Farkas Márton, Godó Ágnes, Hetes Tibor, Liptai Ervin (a szer
kesztő bizottság elnöke), Mues Sándor, | N a g y Gábor |, ölvedi Ignác, Szabó Miklós, Tóth Sándor,
Urban Aladár, Zachar József
Szerkesztő :
Csákvári Ferenc
Szerkesztőség :
Budapest I., Kapisztrán tér 2—4. Postacím: Budapest, Pf. 7. 1250. Telefon: 569-522
A kiadásért felel a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó igazgatója
Kiadja:
a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest VIII., Kerepesi ú t 29/b.
Postacím: Budapest, Pf. 22. 1440. Telefon: 331-170
Megjelenik negyedévenként. Előfizetési díj : 1 évre 64,— F t , negyedévre 16,— F t
Terjeszti :
a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben
és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál ( H E L I R ) Budapest X I I I . , Lehel u. 10/a. — 1900 —,
közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a H E L I R 215—96162 pénzforgalmi
jelzőszámra.
Index: 25 371

H U ISSN 0017—6540

88.2707/03-66-21 Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató

SZENT ISTVÄN KIRÁLY HALÁLÁNAK
950. ÉVFORDULÓJÁRA

BOROSY ANDRÁS

A HONVÉDŐ SZENT ISTVÁN

I.

A X. század második felében a magyar törzsszövetség politikai-katonai helyzete
egyre romlott, mindinkább veszedelmessé vált.
A korábban sok zsákmányt hozó, sok hadisikert eredményező kalandozó had
járatok megszűntek. Nem véletlenül. E hadjáratok sikereit a frank birodalom utód
államainak gyengesége, szervezetlensége, valamint a lovasnomád taktika váratlan
sága magyarázza. Németország fokozatos megszilárdulása, hatalmának kiépülése
I. (Madarász) Henrik (919—936), majd I. (Nagy) Ottó (936—973) idején alapvetően
megváltoztatta a magyar-német erőviszonyokat, a lovasnomád harceljárást pedig
lassanként megismerték, s az ellene alkalmazható ellenintézkedéseket is sikeresen
megszervezték: várakat építettek, nehezebb lovasseregeket állítottak ki. Már a 933.
évi merseburgi csatavesztés jelezte a fordulatot, a 955-ös augsburgi vereség pedig
olyan egyértelmű és súlyos volt, hogy a nyugat felé irányuló kalandozó hadjáratok
egyszer s mindenkorra megszűntek.1
Az egyelőre gyengébbnek tűnő Bizánc elleni hadjáratok még folytatódtak. Az erő
viszonyok megváltozását VII. (Bíborbanszületett) Konstantin (945—959) bizánci
császár azonnal észlelte, s miután 957-ben követet küldött a magyarokat legyőző
német királyhoz, beszüntette az adófizetést a magyar törzsszövetségnek. 958 áprili
sában a Balkán félszigetre behatoló magyar csapatok Bizánc városáig is eljutnak,
de hiába követelik a megszokott adót, azt nem kapják meg. Hiába győzi le Botond
vezér párviadalban görög ellenfelét — ez sem sokat ér. A hazafelé tartó magyar
seregre a bizánci haderő vereséget mér.
Ennek ellenére 961-ben és 962-ben is betörnek magyar „seregek" a bizánci biro
dalom területére. Nem valami nagy a létszámuk. 963 táján egy 300 főnyi magyar
csapat fog el Thesszaloniké közelében 500 görögöt. Ezután egy 200 főnyi csapat
Macedónia területére hatol be. Negyvenen közülük a bizánci hadsereg fogságába
esnek, s később a császári testőrség tagjai lesznek. A kalandozó magyarok miatt
nem tud 968-ban Liutprand cremonai püspök I. Ottó német-római császár követe
Bizáncból hazatérni.
1 A jegyzetekben használt rövidítések feloldását 1. a Mellékletben! A magyar kalandozó hadjáratokról: Rudolf
Lüttich: Ungarnzüge in Europa im X. Jahrhundert. Berlin, 1910. -— Deér József: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája. Kaposvár, 1928. — Gina Fasoli: Le incursioni ungare in Europa nal secolo X. Firenze,
1945. — Uő. : Points de vue sur les incursions hongroises en Europe au X-e siècle. Cahiers de Civilisation Médiévale,
1959. — Thomas von Bogyay: Lechfeld, München, 1955. — Szabolcs de Vajay: Der Eintritt des ungarischen Stammebundes in die europäische Geschichte 862—933. Mainz, 1968. — K. Leyser: The Battle at the Lech, 955. A Study in
Tenth Century Warfare. History, 1965. 1—25. o. — Györffy György: (in:) Magyarország története, I. k., Budapest,
1984. 651—716. o. — Uő.: Landnahme, Ansiedlung und Streifzüge der Ungarn. Acta Hist. Hung. 31. (1985) 3—4.
231—270. o. — Kristó Gyula: Magyar kalandozások — kalandozó magyarok. In : Fejezetek a régebbi magyar történe
lemből. I. k. (Szerk. : Makk Ferenc) Budapest, 1981. 37—53. o. — Uő. : Az Árpád-kor háborúi. Budapest, 1986. 21—45.,
181—182. o.
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970-ben a déli irányba vezetett magyar kalandozó hadjáratoknak is vége szakad.
Szvjatoszlav Igorjevics kijevi fejedelem hadjáratot vezet Bizánc ellen, s ebben a had
járatban magyar, bolgár és besenyő szövetségesei is részt vesznek. A szövetséges
sereget a bizánciak Arkadiopolisz mellett megverik. Ezzel végérvényesen megszűn
tek a magyar kalandozó hadjáratok.
A német királyság, illetőleg (962-től) német-római császárság feltehetőleg nem
érzett magában elegendő erőt, hogy egy Nagy Károly avar hadjárataihoz hasonló
megsemmisítő akciót kezdjen a magyar törzsszövetség ellen, s terjeszkedésének fő
iránya sem a Kárpát-medence irányába mutatott. Az erőviszonyok változását mu
tatja azonban, hogy II. (Civakodó) Henrik bajor herceg (955—976) még 970 előtt
megszervezi országa keleti határán az osztrák és a karantán őrgrófságot, a magyarok
pedig kiürítik a Mura völgyét.
A magyar törzsszövetséget 972. április 7-e óta már a két császárság szövetsége
fenyegeti. Ottó német trónörökös feleségül veszi Theophanu bizánci hercegnőt.
Ugyanebben az évben meghal Taksony fejedelem, s utóda, Géza uralkodása idején
(972—997) a magyar történelem sorsdöntő fordulata veszi kezdetét. Géza fejede
lem nyilvánvalóan felismerte, hogy az adott helyzetben a magyar törzsszövetséget
a megsemmisülés fenyegeti. Meg kellett erősítenie a fejedelmi hatalmat, le kellett tör
nie a fejedelmi hatalomtól egyre függetlenebbé váló törzsi-nemzetségi erőket. Ez
— tudnia kellett — nem valósulhat meg vérontás, belső háborúk nélkül. E tervbe
vett belháborúhoz pedig külső békére volt szüksége — elsősorban legerősebb
szomszédjával: Németországgal. Ennek jele és kezdete: 973 húsvétján (március 23.)
I. Ottó császár Quedlinburgban tartózkodik. Udvarában a szomszédos országok fe
jedelmein kívül Géza fejedelem 12 tagú követsége is megjelenik. Ezzel megkezdődik
a kereszténység terjeszkedése Magyarországon. Maga Géza s vele 500 előkelő magyar
felveszi a keresztségét.
Magyar-német viszonylatban ezután sem lehet teljes békéről beszélni. A kisebb
háborúskodások a német erőfölény további növekedését jelzik. 983-ban Géza elfog
lalja Melk várát, de I. (Babenberg) Liutpold (Lipót) (976—994) osztrák őrgróf már
985-ben visszafoglalja. 991-ben, mikor II. Henrik bajor herceg serege benyomul
a bécsi medencébe, a magyarok kivonják erőiket a Lajtán túl első területekről és
998-ban a korábbi gyepüelve már a német birodalom területének része.
Géza aligha fordíthatott nagyobb erőket külső vállalkozásokra — a belső átszer
vezés, magyarán a belháború minden erejét igénybe vette. Sikerét, mely semmi eset
re sem lehetett könnyű, az tette lehetővé, hogy a kalandozó hadjáratok során az
e hadjáratokban részt vevő törzsek harcias vezetőrétege megritkult, a fejedelem tör
zse viszont nem vett részt a kalandozásokban, így ereje épen maradt. Már a honfog
lalás idején a fejedelmi törzs kezére kerültek az itt talált — részben földvárakba
húzódott — népelemek s a gazdátlan földterületek. Az „átszervezés" során a feje
delem nem zárta el más törzsek-nemzetségek előkelői előtt az emelkedés útját; ha mellé
álltak, vagyonukat gyarapíthatták, a legmagasabb tisztségeket is elérhették. Az el
szegényedő kisebb vagyonú harcosok a fejedelem szolgálatába állva biztosíthatták
harcos életformájuk fenntartását, s menekülhettek meg a kevésbé becsült, alacso
nyabb társadalmi helyzetet jelentő termelő munkától.
Az átalakulást — a fejedelem újonnan szervezett hadeieje mellett — megkönnyí
tette a külföldről bejövő, főként német feudális urak és kíséretük fegyveres ereje,
mely a lovasnomád harceljárásnál hatékonyabbnak bizonyult nehéz lovas harcel
járást képviselte, továbbá a keresztény vallás elterjedése, melynek társadalomfor
máló szerepét nehéz lenne túlbecsülni.2
2 Géza fejedelemről és tevékenységéről: Hóman Bálint: Szent István. Budapest. 1938. 91—114. o. — Bónis György:
István király. Budapest, 1956. 23—28. o. — Györffy György: István király és műve. Budapest, 1977. 67—109. o. —
Bahay Kornél: A magyar államalapítás. Budapest, 1978. 35—58. o.
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Az átszervezés és országegyesítés kemény és véres munkája nem fejeződött be
Géza életében, ki haláláig nem volt képes leszámolni minden önálló hatalommal ren
delkező törzs- és nemzetségfővel. A fejedelmi h a t a l m a t 997-ben öröklő I s t v á n n a k
még ez évben élethalálharcot kellett vívnia Zerind fia Koppánnyal. K o p p á n y nem
volt idegen törzsfő. A jelek szerint a fejedelmi törzs legidősebb tagja volt Géza ha
lála után, és a későbbi latin nyelvű jogi meghatározás szerint a „senioratus", a leg
idősebb férfi rokon jogán követelte magának a h a t a l m a t , a fejedelmi címet, s ezzel
együtt a fejedelem özvegye, Sarolt kezét a levirátus jogszokása alapján. Géza feje
delem h a t a l m a nem terjedt ki a D u n á n t ú l déli részeire. E területen, mely a későbbi
Somogy vármegyénél jóval nagyobb kiterjedésű volt, K o p p á n y volt az úr s e terü
letet Györffy György „somogyi ducatus"-nak nevezi. Nem lehetetlen, hogy K o p p á n y
meg volt keresztelve, de céljain, m a g a t a r t á s á n ez nem volt látható. K o p p á n y
körül feltehetőleg nemcsak a „somogyi d u c a t u s " népei csoportosulhattak, hanem
a Dunántúlon, főként a későbbi Zala megye területén lakó más elemek is, kik ellene
voltak a kereszténység terjesztésének, ami a dolgok természete szerint nem ment erő
szak nélkül; a pogányság visszaszorításának, a n y u g a t b a r á t , elsősorban n é m e t b a r á t
orientációnak. Hogy K o p p á n y seregét végül is kik alkották, nem tudjuk.
Valamivel többet t u d u n k I s t v á n fejedelem seregéről. A főhatalom megszerzésére,
Sarolt fejedelemné kezére és nyilvánvalóan I s t v á n életére törő K o p p á n y a Balatont
megkerülve először Veszprém várát vette ostrom alá.
I s t v á n már Géza halálakor egybehívta híveit Esztergomba, s m i u t á n hírét vette
K o p p á n y támadásának, fegyveres erejét összevonva ő maga is oda vonult. I t t , az
esztergomi várban (és nem a Garam folyóban, mint a későbbi krónikások a „ G r a n "
szóból torzítva írták) övezték fel karddal a fiatal I s t v á n t . E szertartás feltehetőleg
a fejedelemavatás része volt. (Aligha a fenőtté avatásé, mert I s t v á n ekkor már nős
volt, még kevésbé a lovaggá avatásé, m e r t a lovaggá a v a t á s szertartása jóval később
alakult ki.)
I s t v á n hadseregének vezetői közül négy személyt ismerünk : H o n t o t és P á z m á n y t
(Paznan) a „fejedelmi sereg" vezetőit, a Wasserburgból jött Vecelint, kit a krónika
az egész sereg vezérének mond, és Őreit. Az első háromról a források kifejezetten
megmondják, hogy németek, a negyedik is német nevű. Kétségtelen, hogy a német
elem, mely a korszerű harceljárást képviselte, igen fontos, sőt döntő jelentőségű volt
I s t v á n seregében. Mégis túlzásnak kell t a r t a n u n k annak a forrásnak az állítását,
mely „ n é m e t e k " és „ m a g y a r o k " közti csataként említi az I s t v á n és K o p p á n y kö
zött lezajlott döntő csatát, mely I s t v á n győzelmével és K o p p á n y halálával végző
dött. A krónikás szerint K o p p á n y t a fejedelmi sereg vezére Vecelin személyesen ölte
meg. Holttestét négy felé vágták, majd a négy részt kitűzték Székesfehérvár, Veszp
rém, Győr és Gyulafehérvár kapujára elrettentés, újabb nézet szerint megnyugtatás
céljából.
Nem kétséges, hogy I s t v á n győzelmében döntő szerepe volt a német nehéz lovas
ságnak. Ez volt István seregében az a korszerű seregrész, amilyennel K o p p á n y két
ségkívül nem rendelkezett. A felsorolt német urak és nehéz lovas kíséretük létszáma
azonban nem lehetett valami nagy, legjobb esetben pár száz főnyi. Természetesen
a nehéz lovasságból néhány száz fő is nagy erőt jelentett. (II. István 700 „frank"
zsoldos lovasával hadjáratokat vezetett, a középkori Európa nem egy csatájában is
néhány száz lovag vett csak részt — így a keresztes háborúk legtöbb ütközetében is.)
Mégsem valószínű, hogy I s t v á n serege kizárólag német nehéz lovasokból állt volna.
A fejedelmi törzs harcosainak többsége minden bizonnyal István mellett volt, de se
regében más törzsek harcosai is ott lehettek. Teljesen kizártnak kell t a r t a n u n k , hogy
István mellett magyarok rie fogtak volna fegyvert, bár az könnyen lehetséges, hogy
a döntő csapást a német nehéz lovasság mérte K o p p á n y seregére.
Györffy György a Somogy megyét körülvevő törzsi helynevekből kiindulva igye— 453 —

kezett megállapítani, hogy milyen magyar és kabar elemek harcoltak István seregé
ben. Eszerint a magyar Kér és Keszi törzsből, valamint a segédnépi Kozár, Örs,
Berény, Kálóz, Ladány, Ság, Székely, Besenyő, Tolmács törzsekből származó harco
sok települései vették körül K o p p á n y territóriumát, s e harcosok vettek részt a Kop
pány elleni csatában is. Annyit mindenesetre biztosnak kell t a r t a n u n k , hogy István
a vendégek nehéz lovasságán kívül minden rendelkezésié álló hazai erőt is igénybe
vett élete első, hatalmát, sőt életben maradását eldöntő csatájában. 3
K o p p á n y leverése és megölése u t á n István még nem volt az egész ország ura. H a t 
éves szünet után, miközben I I . Szilveszter pápától (999—1003) koronát kapott, s így
Magyarország első királya lett, I s t v á n új ,,országegyesítő" hadjáratra határozta el
m a g á t . Nagybátyja, Gyula ellen indult, ki a Maros és a Kis-Küküllő mentén volt a ha
talom birtokosa. Györffy szerint 997 előtt Erdély nem volt a gyulák territóriuma,
hanem I s t v á n újítása volt, hogy egész Erdélyt nagybátyjára bízta. A X. század dere
k á n Váczy Péter szerint a gyulák territóriuma a Maros mindkét oldalán terült el a Ti
sza és az Erdélyi Középhegység között, a X I . század elején már Erdélyben. Akár „tör
zsi h a d n a g y n a k " gondoljuk Gyulát, akár ,,dux"-nak, sőt ,,rex"-nek, hatalma nem
volt összeegyeztethető István céljaival, oiszágegyesítő törekvéseivel, nem ismerte el
Gyula territóriumának önállóságát, s azokon a regáléjogok gyakorlását. K o p p á n y
mozgalma, ha ő maga esetleg részesült is a kereszténység szentségében, kifejezetten
„ p o g á n y " jellegűnek mondható. I s t v á n anyai nagybátyja esetében más volt a helyzet.
A gyulák közeledtek a bizánci egyházhoz, s maga Gyula már keresztény volt. De kele
ti keresztény, ami feltehetőleg még fokozta I s t v á n ellenérzését, ki maga vezette sere
gét 1003-ban nagybátyja ellen. A királyi sereg valószínűleg a Maros völgyében nyo
mult be Erdélybe, de elképzelhető, hogy a Meszes szoroson keresztül is behatolt egy
másik sereg. A királyi sereg (seregek) összetételét nem ismerjük. Gyula nem várta be a
számára nyilvánvalóan kevés sikerrel kecsegtető összecsapást, hanem megadta magát,
s ennek következtében rendkívül enyhe bánásmódban részesült. Téves a krónikának
az az állítása, hogy I s t v á n nagybátj^ját holtig börtönben t a r t o t t a . Gyula, kit len
gyel krónikások „ P r o k u j " néven is neveznek, a királyi udvarba került, talán részt
vett az Ajtony elleni hadjáratban, majd az Istvánnal ellenséges Vitéz (Chrobry)
Boleszláv (992—1025) lengyel nagyfejedelemhez szökött, aki az egyik határvár
(talán a magyar királyságtól átmenetileg elfoglalt Trencsén vára) parancsnokságával
bízta meg. I s t v á n — valóban rendkívüli nagylelkűséggel, amit Thietmar német
krónikás nem győz csodálni — a szökevény Gyula u t á n küldte feleségét, mégpe
dig úgy, hogy semmilyen váltságdíjat sem követelt érte. Gyuláról a továbbiakban
nem hallunk. I s t v á n nagybátyja „egész tágas és igen gazdag országát a magyar
monarchiához csatolta", s ezen, a királyság központjától távol eső terület kormány
zását „Erdőelvi" Zoltánra bízta, ki talán az első erdélyi vajdának tekinthető.
Fő feladata a keresztény hit terjesztése s a királyi sóbányákból származó só szállí
t á s á n a k biztosítása volt. 4
Szent I s t v á n harmadik „országegyesítő" hadjárata, melyet Ajtony ellen vívott,
a történetírást nehéz feladat elé állította. Keveset t u d u n k Ajtony személyéről, sőt
„országa" népéről is, s az sem bizonyos, hogy melyik évben zajlott le István
3 A Koppány elleni csatáról L: SB.H I. 189., 312—314.. 296—297. o.; II. 395. o. — PK I. 589. o. — Pauler Gy.:
MNT Árp. Budapest, 1899. 26—27. o. — Marczali Henrik: MKT I. 234—236. o. — Balogh Albin: Egy két szó a Kop
pány lázadásról. Katholikus Szemle, 27 (1 913) 844-—850. o. •— Ferdinandy Mihály : A lázadó Koppány mítosza. Magyar
Szemle, 32 (1938) 244—253. o. — Györffy György: Koppány lázadása. In: Somogy megye múltjából. Kaposvár, 1970
5—30. o. — Uő.: i. m. (1977) 110—121. o. — Kristó Gyula: i. m. (1986) 49—50. o. — Koppány testrészeinek szét
küldéséről a hagyományos „elrettentó" céllal szemben, a „megnyugtatás" célját vallja: Kristó Gy.: Koppány felnégvelése. Sz. 1982. 959—968. o.
4 A Gyula elleni hadjáratról: Gombos 141. o., Gombos 92., 2203—04. o. — SRH I. 41., 61., 68—69., 172., 291., 316
o.; II. 492. o. — Váczy Peter: Gyula és Ajtony. In: Szentpéterv Emi. 475—506. o. —Györffy Gy.: i. m. (1977) 163—
171. o. — Kristó Gy.: i. m. (1986) 51—52. o.

— 454 —

Ajtony ellen indított hadjárata. Történetíróink álláspontja e kérdésben igen sokféle.
A krónikákban szereplő Gyula, Ajtony és Keán személyéről, illetőleg e személyek
létéről is megoszlanak a vélemények. Pauler Gyula szerint Ajtony és a bolgár Keán
ugyanaz a személy, de olyan nézet is felmerült, hogy Gyula talán nem is létezett,
hanem Ajtony volt az utolsó gyula (Pauler az Ajtony elleni háborút 1019 utánra
teszi). Hóman Bálint azt állítja, hogy Ajtony a gyulák érdekköréhez és valószínűleg
rokonságához tartozott. A tiszántúli törzsek hadnagyai nem ismerték el Istvánt
uruknak, s a Bizánccal utolsó harcait vívó Sámuel bolgár fejedelem segítségével igye
keztek függetlenségüket megvédeni. Az Ajtony ellen indított sereg élére István uno
kafivérét, Csanádot állította, s ugyanekkor szövetségre lépett II. Bazileiosz bizánci
császárral (976—1025). Csanád hadai Szeged mellett keltek át a Tiszán és Szőreg,
Oroszlámos, Nagyősz vidékén vívtak csatát Ajtony marosvári hadnagy seregével.
Csanád győzött, Ajtony a csatában elesett. Hóman úgy véli, hogy az Ajtony ellen
vívott csata után, vagy azzal egyidejűleg nyomultak be István csapatai Erdélybe és
számolták fel a gyula hatalmát. Váczy Péter szerint kétségtelen, hogy Gyula, Ajtony
és Keán három különböző személy. Ajtony territóriuma a Köröstől az Al-Dunáig
terjedt, Erdélyre nem terjedt ki. Ajtony a két részre szakadt, gyula méltóságot vi
selő család tagja, s a törzs azon részének feje, mely nem nyomult be Erdélybe, ha
nem régi szállásán maradt, míg a család uralkodó ága Erdélybe ment. Maros vár,
Ajtony udvara, görög keresztény volt. A Prokujnak is nevezett Gyula még az Ajtony
elleni királyi hadjárat előtt behódolt és valószínűleg maga is részt vett az Ajtony
elleni harcokban. Mivel Gyula legkésőbb 1004-ben már Vitéz Boleszláv lengyel ki
rály környezetében van, s a hozzá átszökött magyar vezérre Boleszláv egy határvár
őrizetét bízza, Ajtonynak már 1003-ban, Gyula után közvetlenül buknia kellett.
Ajtony magyar alattvalók felett uralkodik, Keán idegen népek idegen fejedelme;
Váczy szerint Sámuel bolgár cárral (997—1004) azonos. Vele szemben István király
1001 és 1005 között volt a bizánci császár szövetségese. 1004-ben vitézei már bolgár
területen harcolnak, ezután rögtön északra kellett vonulniuk, hogy a lengyelek
ellen hadakozzanak.
Bónis György szerint Gyula törzsének egyik része régi szálláshelyén maradt és
István király idején egy Ajtony nevű hatalmas nemzetségfő kormányozta. Ennek ha
talma talán Dél-Erdélyre is kiterjedt. Ajtony pogány volt, hét feleségéről szól a kró
nika, de politikai számításból felvette a kereszténységet és Sámuel bolgár cárral
lépett szövetségre. Görög szerzeteseket telepített Maros várra. Ajtony bukása Bónis
szerint összefügg Bulgária Bizánc által történt leigázásával. Két évtizedig tartot
tak a bolgár állam megsemmisítésével végződő harcok. Gyula leverése még 1002-ben
történt, Ajtonyé a következő évben, 1003-ban.
Kulcsár Péter úgy gondolja, hogy Ajtony magyar, vagy germán, de semmi esetre
sem szláv származású, Istvánnal egyenrangú, sőt katonailag erősebb feudális ural
kodó, bár szövetségesei a bukott törzsi-nemzetségi rend hívei. Leverése 1003-ban
vagy 1004-ben történt. Kristó Gyula szerint viszont Ajtony nem feudális uralkodó,
hanem lázadó vezér, a régi pásztorkodó törzsfők egyike. Leverése nem sokkal
1030 előtt történhetett, mert 1030-ban alapították a csanádi püspökséget. István
seregének vezére, Csanád, előbb Ajtony közvetlen munkatársa volt, s az udvari
intrikák következtében átszökött Istvánhoz. A források szerint Csanád serege elő
ször megfutott Ajtony előtt, s a Tiszáig vonult vissza. Ezt Kristó az ősi magyar
taktika alkalmazásának véli. Lehetségesnek tart olyan eseménysort is, hogy nem
Csanád volt a királyi sereg vezére, hanem Marosvárott maradva ő ölte meg orvul
Ajtonyt, s levágott fejével Istvánhoz szökött, minek következtében Ajtony seregé
ben zavar támadt. Ez utóbbi nézetet Szegfű László határozottan vallja. Szerinte
Ajtony nagy hadserege kíséretén kívül szabad pásztorokból, a törzsi-nemzetségi
rend híveiből állt. István seregének vezére nem a Marosvárott tartózkodó s ott
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Ajtonyt orvul megölő Csanád volt, hanem a 16—17 éves Imre herceg, aki talán az
1030-as, II. Konrád ellen vívott háborúban is a magyar haderő vezére volt. Az Aj
tony elleni háború időpontját Szegfű is 1028-ra teszi.
Györffy György leírása szerint Ajtony territóriuma úgy jöhetett létre, hogy Ist
ván király bízta rá e terület kormányzását, kötelezve őt a só- és vámjövedelmek
— bizonyára egy rész levonása után — történő beszállítására. Nem tudjuk, hogy Aj
tony helyi magyar, vagy kabar törzs- vagy nemzetségfő leszármazottja-e, vagy Géza
fejedelem az ország más részéről helyezte oda. Gyula leverése megfosztotta Ajtonyt
a fejedelmi sóból addig élvezett részesedéstől, s ebbe nem akart belenyugodni. Leg
később 1002-től kapcsolatban volt a Vidint elfoglaló bizánci császárral. Felvette a
bizánci kereszténységet. Néhány év alatt kíséretét és fekete magyarokból álló
seregét kellőképpen felfegyverezte, s eljutott oda, hogy „István királynak nem adta
meg a kellő tiszteletet" bízva vitézei és nemesei sokaságában. Györffy valószínűnek
tartja, hogy István király Ajtony elleni hadjáratára 1008-ban került sor.
A nagyobbik Gellért legenda leírása szerint az Ajtony elleni hadjáratban alvezérként a korábban legyőzött Gyula is részt vett és csak az Ajtony elleni hadjárat,
a Csanád vezérrel való vetélkedés után hagyta el a magyar udvart, s ment Lengyel
országba. Csanád Ajtonytól szökött át Istvánhoz, s annak udvarában keresztelke
dett meg. A legenda leírása az Ajtony elleni csatáról sok legendás, nehezen hihető
elemet tartalmaz. Valószínű, hogy a győzelem után Csanád megkapta Istvántól
Ajtony egész territóriumát, Marosvár ispánsággal. A tartományi berendezés felszá
molása után Csanád uralma a vármegyére korlátozódott s ezzel egy időben nyerte
el a nádori tisztséget. István, aki már Gyulával szemben is igen nagylelkűnek mu
tatkozott, Ajtony családját nem irtatta ki. Leszármazottai a XIV. században is
Maros menti birtokosok.
Az eddig említett dátumokat (1003, 1004, 1008, 1019 után, 1028) kiegészíti Bakay
Kornél. Szerinte Ajtonyt nevezhetjük fejedelemnek is, mert van állandó székhelye,
kőegyházzal, önállóan tárgyal külföldi uralkodókkal. Nem tartja valószínűnek, hogy
a Gyulát leverő István rögtön újra hadba vonult volna a Gyulánál sokkal erősebb
Ajtony ellen. Ő 1018 tájára teszi az Ajtony elleni hadjáratot, mikor István király
szövetségese lett a bolgárok ellen harcoló bizánci császárnak, s befejezte a lengyelek
elleni háborút. Bakay szerint külföldi erők is részt vettek az Ajtony elleni háboníban, s ezt viszonozta István, mikor csapatokat küldött Ohrida ostromához. Gellért
1018 körül érkezett Magyarországra s ekkor Ajtony uralma még sértetlen volt.
E sokféle nézetet a források szűkszavúsága és hiányos volta teszi lehetővé. A lé
nyeges az, hogy István leverte a jelentős territóriummal és hadsereggel bíró, bizánci
keresztény hitű, minden bizonnyal magyar Ajtonyt, s ezzel egyesítette az országot.
Ami a dátumokat illeti, nézetünk szerint az 1008-as a legvalószínűbb. A közvetle
nül a Gyula elleni hadjárat utáni, vagy éppen az azt megelőző időpontot nagyon
korainak tartjuk. Az erős Ajtony legyőzése — úgy véljük — nagyobb felkészülést
igényelt. S nem tartjuk valószínűnek, hogy István külföldi katonai akciókra vállal
kozott volna az ország egyesítésének befejezése előtt. 5
Mivel Szent István erejét igen nagy részben lekötötte országszervező munkája
s ezen belül az erőszakos országegyesítés, külső ellenséggel viszonylag keveset hada
kozott. Vagy kifejezetten védekező háborúkat vív, vagy mint szövetséges vesz részt
olyan külső háborúban, melyek az országot veszélyeztető szomszédok ellen irányul
nak.
5 Az Ajtony elleni hadjáratról: SRH I., 50., 89—90. o.; II. 487—492., 505. és 381. o. — Panier Gy.: i. ni. I. k.
43—44. o. — Hóman B.: i. m. 116—117. o. — Váczy P.: i. m. —Bonis Gy.: i. m. 43—45. o. — Kulcsár P.: Amagyar
államszervezés néhány problémája. István és Ajtony harca. Acta Hist. Szeged, 1958. — Kristó Gy.: Megjegyzések
az űn. „pogánylázadások" kora történetéhez. Acta Hist. Szeged, 1965. — Uő.: i. m. (1986) 52—54. o. — Szegfű László:
Az Ajtony monda. Acta Hist. Szeged, 1972. — Györffy Gy.: i. m. (1977) 163—176. o. — Bakay K.: i. m. 51—56. o

— 456 —

A szövetségesként vívott háborúkra jellemző, hogy ezekben Szent István Magyar
országa éppen azon hatalmak szövetségese, melyek összefogásától a magyar törzs
szövetségnek 970 táján félnie kellett. Ezek az akkori Európa két „nagyhatalma,"
a két császárság: Bizánc és Németország.
Magyarország a bizánci — bolgár háborúk során volt Bizánc szövetségese. Törté
nészeink egy része a bolgárok elleni háborút kapcsolatba hozza az Ajtony elleni
hadjárattal és Sámuel bolgár cárt Ajtony szövetségesének véli. Nem biztos azonban,
hogy István király bolgár hadjárata mikor volt (mint ahogyan az sem, hogy mikor
volt az Ajtony elleni hadjárat), s az sem bizonyos, hogy a háború idején Sámuel volt
a bolgár uralkodó. Tény, hogy Géza fejedelem egyik leányát Sámuel cár fia, Gábor
Radomir vette nőül, de később elűzte. Akik — mint Hóman Bálint és Bónis György —
az Ajtony elleni hadjárattal hozzák kapcsolatba a bolgár hadjáratot, azt a XI. szá
zad első évtizedére teszik. Valószínűbb azonban, hogy a II. Bazileiosz bizánci császár
kérésére 1018-táján történt. Feltehető, hogy a magyar sereg a Nándorfehérvár—Nis
hadi úton vonult be Macedóniába. Nem tudjuk hol találkozott a bizánciakkal. Ez idő
ben nem Sámuel, hanem Vladiszláv János volt a bolgár uralkodó, ki fivére, Gábor
Radomir megölése útján jutott a trónra, mely — jog szerint — a Magyarországra
menekült Delján Pétert illette. A hadjárat során a magyar sereg részt vett egy ma
már nem azonosítható város ostromában, s onnét sok ereklyét hozott haza. Imre
herceg bizánci hercegnőt vett nőül. A háborúban szerzett zsákmányból István meg
adományozta a székesfehérvári prépostságot. 6
István király mint sógora, II. Henrik (1002—1024) német király (1014-től német
római császár) szövetségese keveredett bele a Vitéz Boleszláv lengyel nagyfejede
lem elleni háborúba.
A magyar-lengyel viszony nem volt barátságos, mert 986—987 táján Boleszláv
elűzte magyar feleségét annak csecsemő fiával, Veszprémmel együtt. 1003 és 1018
között (megszakításokkal) háború zajlott Vitéz Boleszláv és István kiiály sógora
és szövetségese II. Henrik között. E háború a mai Szilézia, Szászország, Csehország
és Morvaország birtoklásáért folyt. E terület lakossága nem volt lengyel, s a két
hódító közül gyakran inkább választotta a „római" birodalmat, mint a lengyeleket.
Közülük a morvák voltak azok, akik cseh, bajor és magyar uralom alatt élvén
a lengyeleket támogatták.
A német-lengyel háború első szakasza 1002 és 1005 között zajlott. Ennek során
Vitéz Boleszláv elfoglalta Prágát, s a cseh hercegi trónt is elfoglalta, de végül II.
Henrik rákényszerítette őt hódításai feladására. A háború e szakaszában Magyar
ország a jelek szerint nem vett részt. II. Henrik fellázadt öccse, Bruno herceg, Vitéz
Boleszláv prágai udvarába menekült, majd innét 1004-ben a magyar udvarba tá
vozott és Gizella meg István közbenjárására Henriktől bocsánatot nyert. Ez arra vall,
hogy a lengyel és a magyar uralkodó között ekkor nem volt hadiállapot.
II. Henrik 1007-ben újra hadat indított Boleszláv ellen, de vereséget szenvedett
tőle. Az Elbán túli területek lengyel kézre kerültek. Lehetséges, hogy Henrik ugyan
ezen év végén azért küldte öccsét Bruno püspököt Istvánhoz, hogy bevonja őt
a lengyelek elleni háborúba, de tény, hogy Magyarország még 1009-ben sem vett részt
a háborúban. A háború e második szakasza 1013-ban ért véget, amikor Vitéz Bolesz
láv — félve, hogy a németek és Vlagyimir kijevi nagyfejedelem szövetségével kell
szembeszállnia — békét kért Henriktől.
A háború harmadik szakasza 1015-től 1018-ig tartott. A hadszíntér ekkor Morva6 A bolgár hadjáratról: SRH I. 172., 315—316. o. — Gombos 969—970. o. —Moravesik Gyula: A magyar történet
bizánci forrásai. Budapest, 1934. — Hóman B. : i. m. 265. o. — Bónis Gy. : i. ni. 45—46. o. — Györffy Gy. : i. m. (1977)
282—289. o.
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ország volt. A lengyel-morva seregek Ausztriát pusztították. Lengyel kézre kerültek
a Morva völgyében fekvő magyar határvárak: Sasvár, Sárvár, Borona. A háború
e harmadik szakaszának előzménye lehetett e várak elfoglalása.
Henrik 1013—14-ben vonult Rómába császárrá koronázása céljából, s ez időben
foglalhatta el Boleszláv az említett magyar határ várakat és talán Trencsént is. Boleszláv a hozzá szökött Prokuj-Gyulát — mint láttuk — az egyik határvár őrize
tével bízta meg, de hogy ez melyik vár volt, nem tudjuk. Innét indíthatta meg
Boleszláv a hadjáratot a Morva mentén fekvő magyar várak ellen, s a várakból kiin
dulva szállta meg a Dunáig terjedő vidéket. E várakat István Henrik osztrák őrgróf
1017-i ellentámadásával egyidőben foglalta vissza.
Ez tűnik ki az egykorú adatokból. A későbbi lengyel krónikák e háborút hatalmas
mértékben felnagyították, és Esztergomig, Egerig s a Tiszáig terjedő lengyel hódítás
ról írtak, ami azonban nem igazolható. E kor okleveles adatai egyértelműen igazol
ják, hogy az Esztergom-Eger vonaltól északra fekvő terület a magyar király uralma
alatt állt. 1018-ban megszületett a béke Henrik és a lengyelek között, s ez a magyar
lengyel ellenségeskedésnek is véget vetett, annyira, hogy Vitéz Boleszlávot kijevi
hadjárata alkalmából 500 magyar lovas is kísérte. A magyar-kijevi viszony azonban
István egész uralkodása alatt békés volt, a két ország között háborúra nem került
sor.7
Kifejezetten védekező háború volt az Erdélybe betörő besenyők elleni. Erről
csak a két István legenda tudósít, s évét nem ismerjük. Lehetséges, hogy összefügg
a magyar-lengyel háborúval és Vitéz Boleszláv veje, Szvjatopolk bérelte fel őket
A besenyők Gyulafehérvárig hatoltak, előlük a lakosság a városokba menekült.
A királyi sereg összecsapott a támadókkal és vereséget mért rájuk.8
István király legnagyobb, legfontosabb, legveszedelmesebb, legerősebb ellenfél
ellen vívott háborúja az országra törő II. Konrád császár ellen vívott, valóban a szó
klasszikus értelmében honvédő háború volt. II. (Szent) Henrik 1024-ben bekövetke
zett halála új korszakot nyitott Németország történetében s egyúttal a magyar-né
met viszonyban. Henrikkel kihalt az I. (Madarász) Henrikkel trónra lépett szász
uralkodóház, utóda a száli-frank házból származó II. Konrád (1024—1039) lett.
Henrik sikeres, erélyes, de mérsékelt, nem külünösen agresszív és hódításokra vágyó
uralkodó volt, azonkívül Szent Istvánhoz sógori kapcsolat fűzte. Nem meglepő,
hogy uralkodása idején a magyar-német viszony kifejezetten barátságos volt, s
a lengyelek ellen szövetségesekként harcoltak. Konrád egészen más egyéniség volt,
mint Henrik. A régebbi német történetírás az egyik legsikeresebb középkori német
római császárként értékeli. Erőteljes, tehetséges, hódítani vágyó egyéniség, kinek
politikája távol esett III. Ottó (983—1002) univerzalisztikus, némileg irreális elkép
zeléseitől, vagy II. Henrik okos mérsékletétől. Ő ki akarta használni az akkori
Európa ^gnagyobb hatalmának erőfölényét és egyértelműen hódítani akart. Az egy
ház, a kereszténység ügyei is kevésbé érdekelték, mint elődeit. Igazi „erőpolitikus"
volt. Bizonyára túlzók Pauler Gyula eléggé nyers szavai: szerinte Konrád „igazi
német volt, még pedig a közönségesebb és brutálisabb fajtából." Abban azonban
igazat kell adnunk a II. Konrád elleni háborút legalaposabban feldolgozó Gombos
Ferenc Albinnak, hogy a háború okainak vizsgálata másodrendű jelentőségű : a fő ok
az volt, hogy Konrád hódítani akart. A háború előzményeiről, annak közvetlen
7 A magyar—lengyel háborúról: Gombos: 198., 470., 476., 488., 667., 1074., 2286. o. — SRH I I . 357—360. o. —
Reg. Arp. 2123. — Pauler Gy.: i. m. 69—70. o. — Hóman B.: i. m. 264—266. o. — Györffy Gy.: i. m. (1977) 276—
284. o. — Kristó Gy.:\.m. (1986) 55. o.
8 A besenvő betörésről: SRH II. 389.. 397., 423. o. — Györffy Gy.: i. m. (1977) 284. o. — Kristó Gy.: i. m. (1986)
55—56. o.
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okairól a különböző történészek a legkülönbözőbb nézeteket alakítottak ki. Ilyenek:
István király csatlakozott volna a XIX. János (1024—1032) pápa vezette, Konrád
ellen irányuló szövetséghez. István a II. Henrik halálával megürült bajor herceg
séget felesége jogán Imre fiának akarta volna megszerezni, Konrád pedig saját
fiának, Henriknek juttatta azt. István király II. Henrik halála után annak fivére,
Brúnó püspök örökösödését pártfogolta volna Konrád ellenében. Konrád ellenezte
volna a magyarok terjeszkedését a lengyelek rovására. Fontosabb, konkrétabb ellen
tétnek tűnik a Velence miatt támadt nézeteltérés. Konrád fellépése elősegítette Szent
Istvánnővére férjének, Orseolo Otto dogénak (1008—1025) a bukását, shogy milyen kö
zel álltak egymáshoz, azt — Harry Bresslau helyes meglátása szerint — az a körülmény
is mutatja, hogy István utódjául — más törvényes örökösök mellőzésével — Ottó
fiát, Pétert jelölte ki. Konrád bizánci hercegnőt szeretett volna ,,szerezni" Henrik fia
feleségéül: így újra felbukkant a 970 táján oly veszélyesnek tűnő magyarellenes
német-bizánci szövetség réme. Hogy ez a kapcsolat a magyar királyságra veszé
lyeket rejtett magában, azt a németek is érezhették, ezzel magyarázható a leányké
rés céljából Bizáncba utazó követ, Werner strassburgi püspök zarándoknak való ál
cázása. Hogy István is veszedelmet látott az esetleg létrejövő német-bizánci kapcso
latban, az is mutatja, hogy az 1027-ben VIII. Konstantin (1025—1028) császárhoz
utazó követet — szokásaival ellentétben — nem engedte át az országon. Werner
püspök nagy kerülővel ért Bizáncba, s ott is halt meg. A házasságból nem lett semmi.
Ez már kétségkívül sérelmes volt Konrád szempontjából, s hamarosan elkezdőd
tek a magyar-bajor határon a kölcsönös betörések, dúlások, melyekről Wipo, Konrád
életrajzírója és udvari káplánja is megállapítja, hogy a „bajorok hibájából" kezdőd
tek. Ezek után zajlott le Konrád kifejezetten hódító jellegű hadjárata. Biztos, hogy
Konrád nagy és erős, feltehetőleg a magyarokénál erősebb sereggel indította meg
hadjáratát, bár azt a krónikás véleményt, hogy a Birodalom egész haderejét elhozta,
túlzásnak kell tartanunk. Amennyiben — s ez valószínű — Szent István az ország
egész haderejét fegyverbe hívta Konrád ellen, a támadó német sereg létszáma talán
nem volt nagyobb, mint a magyaré, de mindenesetre több volt benne a korszerű
nehézfegyverzetú lovas.
A 100 évvel később élt Cosmas Pragensis szerint Ulrik fia Bretiszláv cseh herceg is
részt vett Konrád hadjáratában, ez azonban tévedés lehet. A krónikás feltehetőleg
összekeveri Bretiszláv III. Henrik (1039—1056) 1042-es és 1051-es hadjáratában
való részvételét Konrád 1030-as hadjáratával. Más források, mint Cosmas s azok,
akik belőle merítettek, nem tudnak Bretiszláv részvételéről.
A magyar források közül csak a Nagyobb és a Hartvik féle István legenda említi
Konrád támadását, a magyar krónikások nem. Ez magyarázható krónikáink csekély
és szűkszavú voltával. De igen keveset írnak róla a német krónikások is. Mintha csak
éppen az események rendje miatt írnának róla, s nem szívesen. Ez érthető, hiszen
a hadjárat kudarccal végződött, s ennek következtében a Birodalom területe is meg
csonkult. Szűkszavúságukhoz az is hozzájárulhatott, hogy a már idős Szent István
nak nagy volt a tekintélye, s egyes krónikások talán ezért is restelltek császáruk
hadjáratát. Hiszen Wipo is arról ír, hogy Istvánt igazságtalanul megsértették. Lehet
séges, hogy Henrik trónörökös (a későbbi III. Henrik) környezetében nem helyesel
ték a Magyarország elleni háborút. A hadjárat 1030. június második felében indult.
Június 21-én a császár az Alsó-Altaich-i kolostorban hált, s június utolsó, vagy
július első napjaiban kelhetett át a magyar határon. A német sereg a Rábáig tudott
előnyomulni, nehéz terepen, ahonnét a magyarok minden ehetőt és felhasználhatót
eltávolítottak. Csatáról nem tudunk. A császár serege, úgy látszik, csata nélkül is
annyira meggyengült, hogy vissza kellett vonulnia. István serege a visszavonulók
után Ausztriába nyomult és elfoglalta Bécset, melynek neve most szerepel először
a forrásokban. Az Annales Altahenses szerint a császár Magyarországról hadsereg
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nélkül t é r t haza és ott semmit sem ért el. A krónika szövegét többnyire úgy értelme
zik, hogy a magyarok K o n r á d seregét foglyul ejtették. H . Bresslau tagadja ezt, és
úgy véli, csak Bécset foglalták el. Ez esetben viszont nehezen érthető, miért írja
a krónika, hogy Konrád „hadsereg nélkül" t é r t haza?
A békét csak a hadjárat u t á n körülbelül egy évvel kötötték meg. A kibékülés nem
ment t e h á t könnyen. A béketárgyalásokon maga K o n r á d nem is vett részt, talán
restellte vereségét. A tárgyalások I s t v á n és Henrik trónörökös, bajor herceg, illető
leg ennek bizalmasa, Eigilbert freisingi püspök között folytak, s ez utóbbi a Biroda
lom fejedelmeit is képviselte. A császár feltehetőleg t u d o t t a tárgyalásokról és egyetér
t e t t velük.
A tárgyalások elhúzódtak, s ebből arra következtethetünk, hogy a győztes ma
gyar sereg nagyobb területeket t a r t o t t megszállva, mint amit Magyarország végül
megkapott. I s t v á n végül megelégedett a Lajta és a Fischa közével s a Morvamező
nek egy részével, mely terület egy emberöltővel korábban még magyar uralom alatt
állt. (Aba Sámuel [1041—1044] e területet 1043-ban visszaadta I I I . Henriknek.)
A Konrád elleni győzelem István legnagyobb katonai sikere volt, mely megnövelte
országa súlyát, tekintélyét és döntő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar
királyság független ország t u d o t t maradni. 9

II.
I s t v á n királyról joggal mondhatjuk, hogy minden háborúját megnyerte. Vajon
milyen fegyveres erővel sikerült ezt elérnie ?
A honfoglaló magyar törzsszövetségről a régebbi magyar történetírás úgy gondolta,
hogy teljes egészében „hadakozó n é p " , minden szabad állapotú tagja harcos, s a tár
sadalom nem rétegezett — mindenki egyenlő jogoknak örvend. A mai magyar tör
ténetírás véleménye ezzel ellentétben az, hogy honfoglaló őseink társadalma erősen
tagolt, jelentős vagyoni és hatalmi különbségek jellemzik, nem mindenki és főként
nem mindenki egyenlő mértékben hadakozó. Hogy melyik réteg hadakozó és milyen
mértékben, e téren m á r nem egységes a mai historikusok felfogása. Van, aki kizáró
lag a fejedelem, a törzs- és nemzetségfők fegyveres kíséretét tartja hadakozónak,
más vélemény szerint rajtuk kívül a törzsek-nemzetségek összes szabadjai hadako
zók — ha erre szükség van, vagy ha ezt érdemesnek tartják.
Kik és milyen formában hadakozók a magyar törzsszövetségben?
Hadakozók a törzsszövetség, a törzsek és nemzetségek vezetői és fegyveres kísé
retük. Kétségtelen, hogy a fegyveres erők elitje ezekből és a nemzetségek jómódú
tagjaiból állt, valamint a csatlakozott népek hasonló elemeiből. Egyes jelek szerint
a csatlakozott népek (kabarok) körében nagyobb a hadakozók aránya, mint a hét
magyar törzsben. Nem tartjuk valószínűnek, hogy a nagy többséget kitevő szegé
nyebb nemzetségtagok egyáltalán ne vettek volna részt a hadakozásban, annál ke
vésbé, m e r t úgy t ű n i k : a kíséretek a fegyveres szabadok közül nyerték utánpótlá
sukat.
Valószínű, hogy az eurázsiai steppe lovas népeinél — így a magyaroknál is — két
féle fegyveres erő létezett : egy állandóan készen álló, mely döntő mértékben a fegy-

9 A II. Konrád elleni háborúról: SB.H II. 389—390. o. — Gombos: 92., 26Ö. o. — A háború legrészletesebb fel
dolgozása: Gombos F. Albin: Szent István háborúja II. Konrád római-német császárral 1030-ban. Sz I Emi. II. k.
107—132. o. — Német részről még mindig a legalaposabb: Harry Bresslau: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter
Konrad II. I. k. 1024—1031. Leipzig, 1879. 294—301. o. — Azonkívül: Pauler Gy.: i. m. 70—72. o. — Rámán B.:
i. m. 267—275. o. — Bonis Gy.: i. m. 54—50. o. — Gyorffy Gy.: i. m. (1977) 310—313. o. — Krista Gy.: i. m. (1986)
57—58. o.
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veres kíséretekből állt és egy jóval nagyobb, melyet csak nagy szükség esetén állí
tottak ki.10
A Kárpát-medencében talált szláv népek harcos elemeinek egy része is a magyar
hadakozók számát növelhette, de nem valószínű, hogy szerepük döntő lett volna.11
Milyen volt a honfoglaló magyar vitéz fegyverzete és felszerelése? Olyan, mint
a steppei lovas népeké általában a steppei fegyverzet virágkorát jelentő VI—X. szá
zadban. A honfoglaló magyar harcos védő fegyverzetét nem ismerjük, mert a hon
foglalás kori temetőkből eddig semmilyen fémsisak, sodronyíng, fémpikkelyes bőr
páncélmaradvány nem került elő. Lehetséges, hogy voltak ilyenek, csak nem temet
ték el őket gazdájukkal, de valószínűbb, hogy a honfoglaló harcosok fémrészek nél
küli, csak szerves anyagokból készült páncélt és sisakot viseltek, s ezek a sírokban
megsemmisültek. Pajzsmaradványt sem ismerünk, eszerint pajzsuknak nem volt
fémrésze. A fegyverleletek nem utalnak a könnyű lovasságon belül elkülöníthető
fegyvernemekre, még kevésbé nehéz lovasságra. Fő fegyverük a reflexíj, melynek
merev végeit íjcsontok fogták közre. Az ilyen íjjal — a mai kísérletek szerint —
45 fokos szögben 150—200 méterre, közvetlen célra irányított lapos lövéssel 60—70
méterre lehetett lőni, messzebbre és sűrűbben, mint a nyugat-európai íjjal. Az íjat
és a nyilakat külön tegezekben viselték. Az íj az íjtartóban felajzatlan állapotban
foglalt helyet; a nyíltartóban 15—20 nyílvessző fért el.
Távolsági és közelharcban egyaránt használtak lándzsát. A sírokból csak döfő
(és nem hajító) lándzsahegyek kerültek elő. A 20—40 cm-es vashegyhez közel 2 m
hosszú fanyél tartozott. Lóhátról döftek vele, de nem hónuk alá szorítva, hanem
szabadon vezetve a döfést.
A közelharc fő fegyvere az egyélű, enyhén hajlított, 60—75 cm hosszú pengéjű
szablya. Fokának hegyétől mért egyharmada ki volt köszörülve (fokéi, elman).
Szúrni is lehetett vele. A szablyát a lovas csuklóból irányította. Nem súlyával
(csak kb. 0,5 kg-nyi volt), hanem inkább pontos irányításával hasított. Az ívelt
vonalú, felülről lefelé vezetett lendítésnél a szablya éle, felfelé emelésénél fokéle
veszélyeztette az ellenfelet, vagy annak lovát. Valószínű, hogy nem minden harcos
nak volt szablyája. A kevésbé előkelő harcosok inkább baltát használtak. Ezt is
egy kézzel kezelték. A megtalált baltafejek súlya nem nagyobb 0,35 kg-nál, fanyele
nem lehetett hosszabb 80 cm-nél. A honfoglalás kori sírokból buzogány egyáltalán
nem került elő. Nincs nyoma, hogy a honfoglalók kb. 1,40 méter marmagasságú lo
vaikat fém, vagy nemezvérttel védték volna. Patkót és sarkantyút nem használtak,
kengyelt azonban igen.12
Az itt leírt magyar könnyűlovas fegyverzet az elbeszélő források tanúsága szerint
meglehetősen szívósnak bizonyult. (A kereszténység elterjedése után a fegyvereket
már nem temették el gazdájuk sírjába.) A magyar seregek könnyű lovassága nagyjá
ból ilyen fegyverzetű volt a XI. század elejéig.
10 Maszúdi X. századi arab utazó szerint a türköknél kétféle hadsereg létezett. Leírása szerint W.l.n.d.r város görög
lakói rátörtek az egymással hadakozó türkök szállásaira. A türkök egymással gyorsan kiegyezve W.l.n.d.r ellen vo
nultak. „Mintegy 60 000 lovassal érkeztek oda. Ezt a sereget nagyobb toborzás és csapatösszevonás nélkül állították
ki, egyébként 100 000 lett volna a számuk." (A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. [Szerk. Györffy György] 2. ki
adás, Budapest, 1975. 101. o.)
11 A honfoglaló magyar társadalom hadakozó elemiről: Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről.
Budapest, 1959. 27—37., 92., 103—107., 120—124. o. — Uő.: i. m. (1977) 25—39. o. — Uő.: (in:) Magyarország tör
ténete, I. k. Budapest, 1984. 577—634. o. — Bartha Antal: A IX—X. századi magyar társadalom. Budapest, 1968. —
Maksay Ferenc: A magyar falu középkori településrendje. Budapest, 1971. 18—20., 30. o. — Dienes István: A hon
foglaló magyarok. Budapest, 1972. — Mesterházy Károly: Nemzetségi szervezet és az osztályviszonyok kialakulása
a honfoglaló magyarságnál. Budapest, 1980. 130—131. o. — Kristó Gyula: Levédi törzsszövetségétől Szent István
államáig. Budapest, 1980. i. m. 393—434. o. — Uő.: i. m. (1986) 178—182. o. — Uő.: Magyar kalandozások, kalandozó
magyarok. In: Fejeztek a régebbi magyar történelemből. I. k. (Szerk. Makk Ferenc) Budapest, 1981. 37—53. o. —
Bartha Antal: A magyar honalapítás. Budapest, 1987. 102—113. o.
12 A steppei lovasnépek fegyverzetéről általában: U. Kőhalmi Katalin: A steppék nomádja lóháton, fegyverben.
Budapest, 1972. Ebben a magyarokról: 97—123., 182—193. o. — Kovács László: A magyar honfoglaláskori fegyver
történeti kutatások állásáról. HK 22. (1975). 515—529. o. — Uő.: I n : Kristó Gy.: i. m. (1986) 216—244. o.
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A haderő szerkezetében és harci felszerelésében fontos változást figyelhetünk meg
Géza fejedelem korában, aki a kalandozó hadjáratok során meggyengült fejedelmi
hatalom megerősítésére, a törzsi-nemzetségi erők letörésére törekedett. Ezt — szá
munkra ismeretlen lefolyású — véres harcokban tudta megvalósítani. Uralkodása
végén a fejedelmi hatalom legyőzte a törzsek-nemzetségek önállóságra törekvő erőit,
kivéve azokat, melyekkel később Szent Istvánnak kellett leszámolnia. Honnét vette
Géza fejedelem a számára szükséges fegyveres erőt?
A fejedelmi haderő négyféle eredetű lehetett: 1. a fejedelmi törzs fegyveresei,
e a fejedelemnek, illetőleg örökösének vezetése alatt álló segédnépek harcosai ; 2. más
magyar törzsek fegyveresei; 3. a honfoglalás idején a Kárpát-medencében talált
szlávok, avarok, esetleg frankok fegyveresei ; 4. jövevény harcosok : német és itáliai
feudális urak és kíséretük, varég-orosz testőrök. Nagyon valószínű, hogy a fejede
lem mind a négyféle eredetű harcos elemet felhasználta, hogy melyiket milyen arány
ban, nehéz volna eldönteni.
Nem tudjuk elfogadni azt az álláspontot, hogy Géza a magyar törzsek-nemzetsé
gek harcosai bizonyos részének támogatása nélkül, kizárólag idegenekre támaszkod
va tudta volna uralmát biztosítani, bár kétségtelen, hogy a korszerűbb, hatékonyabb
harceljárást a jövevény harcosok képviselték.
A kérdés megoldásához közelebb vittek bennünket régészeink újabb eredményei,
a kétélű egyenes kardos sírleletek feltárása. E kardleletek olyan sírokból kerültek
elő, melyekben más tárgyak alig voltak, lándzsák egyáltalán nem, balták is csak
ritkán. Fém védőfegyverzetnek nincs nyoma e sírokban. Ettől eltekintve e lovasok
a X—XI. századi lengyel és orosz lovasokhoz hasonlítottak a legjobban. A leletek
egyszerűek, így valószínű, hogy e lovasok szabad, de nem előkelő származásúak,
ellentétben a törzsi arisztokrácia gazdag szablyás-íjas harcosaival. E kardos lovas
ság nem azonos a testőrséggel, mert az idegen harcosokból áll, s kis létszámú, ezek
pedig magyarok, s még pogány rítus szerint temetkeznek. Ez az új katonaság nyuga
tias jellegű, de könnyebb fegyverzetű, mint példaképei, a bevándorló sváb és bajor
lovagok, kiknek tanácsadó szerepe minden bizonnyal hozzájárult ez új típusú kato
naság kialakulásához.
Ettől megkülönböztetendő a nehéz fegyverzetű elit, mely a fejedelem előkelői
ből, a varég-orosz származású testőrségből, s az idegen lovagokból állt. Már ekkor ki
alakul a magyar fegyveres erők hármas tagozódása, mely — ha változó arány
ban és tartalommal is — fennmaradt egészen a XIV. század végéig: 1. nehéz, pán
célos lovasság, 2. könnyű íjász lovasság, 3. átmeneti típusú lovasság.13
Milyen elemekből állt most már István király fegyveres ereje ?
E tekintetben a korszak két kiváló kutatójának, Györffy Györgynek és Kristó
Gyulának nézetei meglehetősen eltérnek egymástól.
Györffy megállapítja, hogy Szent István seregének összetételéről közvetlen adatok
kal nem rendelkezünk. Azokon az előzményeken épült, melyeket egyrészt a kalando
zások korának fejedelmi és vezéri lovassága, másrészt a Géza által kifejlesztett ne
héz fegyverzetű sereg képviselt.
13 Az új, kardos lovasságról: Kornél Bakay: Archäologische Studien zur Frage der ungarischen Staatsgründung.
Angaben zur Organisierung der fürstlichen Heeres. Acta Arch. Hung. 1967. 105—173. o. — Uő. : Vitahozzászólás
Székesfehérvár kialakulásának kérdéséhez. T Sz 1969/1—2 121. o. — Uő.: A magyar államalapítás. Budapest, 1978..
35—38. o. — Rendkívül tanulságosan fejtegeti a szablya és a kétélű kard közötti különbséget. A szablya Ázsiában és
Kelet-Európában évszázadokig a legfontosabb és legelterjedtebb fegyver. A honfoglalás kori magyar szablyák a fej
lődés csúcsán állnak, de háttérbe kellett szorulniuk a kétélű kardokkal szemben, mert a kétélű kard modernebb fegyver
volt. A szablya átlagban 80 cm hosszú pengéjű és 0,50 kg súlyú, a X—XJ. századi kétélű kard átlagban 90 cm hosszú
pengéjű és 1 kg súlyú. A szablyánál a vágás iránya a lényeges, nem az ereje. Elsősorban a kéz és nem a kar vezeti.
Kezeléséhez sok gyakorlat és nagy biztonság kell, mert a 90 fokos beesési szögtől való legkisebb eltérés is hatástalanná
teszi a vágást. Nehéz fegyverzetű ellenféllel szemben nem sokat ér. A karddal viszont a harcos merev csuklóval, vállból
vág. A kard alkalmasabb a szúrásra, mint a szablya, de azért ritkán szúrnak vele. A kard hatékony kezeléséhez kevesebb
gyakorlat szükséges, jobban érvényesül viszont a harcos fizikai ereje. A kétélű kard használatát a nyeregben történő
felállást segítő trapéz formájú kengyel könnyíti meg.
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Ez 997 és 1030 között három vonatkozásban fejlődött tovább.
Első és legfontosabb a várszervezet kiépítése volt megyénként az ispán, illetőleg
a hadnagy által vezetett várjobbágy századokkal. E megyei sereghez járultak a job
bára a határmegyékben elhelyezett segédnépek (székelyek, kálizok, besenyők stb.),
kik a határispánok vezetése alatt békében figyelő és határvédő őrszolgálatot láttak
el, a háborúban elő- és utó vedként szerepeltek. Az utánpótlásról és szállításról
a félszabad lovas szolgák, illetőleg szekeresek gondoskodtak.
A második részt, a királyi hadsereg nehéz fegyverzetű páncélos törzsét, a Tak
sony-kori skandináv „kölpény", a Géza-kori sváb, az István-kori bajor lovasok után
1030-ra varég-orosz fegyveresekkel egészítették ki. Ez utóbbiak szerepét Györffy
igen fontosnak tartja: e varég-orosz testőrség feje volt Imre herceg, mint „dux Ruizorum" címe is bizonyítja. A királyi seregben a páncélos had adhatta a számban
kisebb, de harcászatilag legerősebb törzset és a testőrséget. Ezek fegyveizete a király
tulajdonát képezte s fegyverraktárakban, a seregvezérek őrizetére volt bízva.
A harmadik elem a saját fegyverzetű szabadoké, kik saját birtokukon, vagy ud
vari földön éltek, s azoké, kik a püspökök, apátok és főurak kíséretét alkották. Ezek
közül a pécsváradi apátságnak tudjuk hogy 200, a somogyvárinak pedig 100 vitéze
volt. A főurak kísérete néhány tizednyi lehetett, valószínűleg könnyű fegyverzetű
harcosokból. A nyugat-európai hadszervezet csekély hatást gyakorolt a magyarra,
a bizánci valamivel nagyobbat.
A magyarok — mint az 1074-es mogyoródi csatáról szóló leírás mutatja — megőriz
ték a keletről magukkal hozott, jól bevált hetes hadrendet, mely az erős derékhad
mellett három jobb és három balszárnyra tagozódott. A segédnépek e hetes hadren
den kívül szolgáltattak elő-, vagy utóvédet. Az egész sereg tízes-százas egységekre
tagolódott. A külföldről jött fegyvereseket István beépítette a magyar seregbe.14
Kristó véleménye szerint István király seregének legértékesebb részét a német
lovagok alkották, akik már Géza idején, valószínűleg István felesége, Gizella kísére
tében jöttek az országba. Ezek fegyveres kísérettel érkeztek. E külföldi lovagok
alkották a királyi sereg páncélos lovasságát, s kiemelkedő képviselőik lettek István
hadának vezetői. Ők alkották a testőrséget is.
Az állandó katonaságot a várszervezet biztosította. A várnép alávetett, nem sza
bad állapotú népelem, melynek fő feladata a katonáskodás. Egyúttal az ő feladatuk
az ispán és kísérete kiszolgálása. Voltak közöttük, akik egyáltalán nem hadakoztak.
A várnép könnyű fegyverzetben harcolt.
A törvényekben szereplő milesek személyükben szabadok, többségük az ispán
alkalmazottja. Szabad jogállapotúak, de függő helyzetűek. A hospes is katonai szol
gálatot teljesítő szabad. A miles általában ura kíséretét alkotta, de voltak önálló,
úrhoz nem állt milesek is. István csak törekedett arra, hogy minden úrnak legyen meg
a maga milese. A milesek döntő többsége még független, önálló ember lehetett, csak
a király hatalma alatt állottak, hadi szolgálatukra csak ő tarthatott igényt. Más
nagyuraknak is voltak mileseik. E szabadok ugyancsak könnyű fegyverzetűek, s ők
őriztek meg a legtöbbet a X. századi magyar taktikából és hadviselésből.
Az István kori hadakozók tehát három csoportra tagolhatok:
1. Az elit haderőt képviselő német lovagok és kíséretük. 2. a miles néven szereplő
fegyveres szabadok, 3. azok a szabadságukat vesztett, vagy vesztő elemek, kik a ki
alakuló várszervezet keretében, mint várnép, katonáskodó és termelő feladatok el
látására voltak kényszerítve.15 A varég-orosz népelem szerepét Kristó nem tartja
jelentősnek, és tagadja, hogy a királyi testőrség főként oroszokból állt volna. Imre
herceg „dux Ruizorum" elnevezését úgy magyarázza, hogy a XI. század első tizedei14 Györfly Gy.: i. ra. (1977) 313—314. o.
15 Kristó Gy. : i. m. (1986) 183—189. o.
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ben hazánkban élő oroszok kívül maradtak a megyeszervezeten, s mint egy tömbben
élő etnikumnak egy ideig külön vezetőjük volt: Imre herceg.16
Nézetünk szerint nem kétséges, hogy Szent István testőrsége és hadseregének ne
héz fegyverzetű elitje idegenekből állt, elsősorban német lovagokból és kíséretükből.
Valószínű, hogy a testőrségben varég-oroszok is szerepeltek, de, hogy milyen mérték
ben, az a forrásokból nem derül ki. Az idegenből jött harcosokat hospeseknek is ne
vezik.
Az országban élő többi hadakozó összefoglaló neve a Gj^örffy által ,,jobbágy"-nak
nevezett ,,miles". A milesek nagy része a vármegyeszer vezet kötelékében él, de van
nak mileseik az egy háznagyoknak, világi főuraknak is és vannak önálló gazdasággal
bíró, csak a királytól függő milesek is. A haderő külön részét alkotják a határvéde
lem kötelékébe tartozó harcosok. István korában a milesek legnagyobb része a vár
megyei milesek, kik a királyi vármegye igazi hadakozó népeleme. A vármegyékben
élő várnépeknek csak egy része hadakozó, a többiek feladata a termelő munka.
Milyen volt a Szent István kori harcosok fegyverzete? A nehéz fegyverzetű elit
nagy része németekből állt, fegyverzete tehát a kor német lovagjaié: szalagos sod
ronypáncél, amelynek kovácsoltvas gyűrűcskéit szíjakra varrták sorba, s a váltako
zóan jobbra-balra fordított gyúrűsoros szíjakból erősítették össze, vagy sűrű sorok
ban bőrruhára varrt gyűrűkből, esetleg pikkelyszerű lemezkékből is állhatott. E pán
célok Szent István korában ,,rövid, vagy hosszú ujjú, nyakkivágásos, térdig érő
nadrággal egybeszabott kezeslábas mintájára készültek." A lovas fejét kúp alakú,
orrvédős sisak, testét mandula alakú nagy pajzs védte. Támadó fegyvere az ember
magasságnál alig hosszabb nyelű „szárnyas" döfolándzsa, melyet e korban még
nem hón alá szorítva használnak, hanem szabadon vezetve döfnek vele, s így hatása
és fontossága még nem akkora, mint később, mikor a lovag legfőbb fegyverévé válik.
Annál nagyobb a kétélű, egyenes kard fontossága. A kardot a lovas az övén balol
dalt viselte, s fél kézzel kezelte. Kinyújtott lábbal ült a nyeregben, ,,s a kengyelre
támaszkodva, karját vállból lendítve, teljes erejével vágott."
A többi fegyveresek „átmeneti", vagy könnyű fegyverzetűek voltak. Fegyverze
tük a X. századhoz képest annyiban változott, hogy a könnyű lovas is rákényszerült
bizonyos védőfegyverzet használatára, mely feltehetőleg bőrből készült; vezetőik
fémpáncélt is használtak. A visszacsapó (reflex)íj nemcsak a könnyű és „átmeneti"
lovasság fontos fegyvere maradt, de használta azt a magyar nehéz lovas is.17

16 Kristó Gy.: Oroszok az Árpád-kori Magyarországon. I n : Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest, 1983. 191 —
207. o.
17 Kovács L.: in: Kristó Gy.: i. m. (1986)255—273. o. A „régi" és újabb lándzsatartásról:/). J. A. Ross: L'origina
lité de ,,Turoldus": le maniement de la lance. Cahiers de civilisation médiévale 6. (1963) 35—43. o. — Victoria Cirlot:
Techniques guerrières en Catalogue féodal: le maniement de la lance. Cahiers de civilisation médiévale 28(1985) 35—
43. o. — Veszprémy László: A magyarországi lovagságra vonatkozó néhány adat értelmezéséről. (Filológia és had
történet). HK1987. 747—750. o. —A kétélű, egyenes kardot e korban még mindig egy kézzel használják. Markolatának
hossza még nem nagyobb 15 cm-nél. A XII. század közepén kezd azután a kard differenciálódni. A 15 cm-nél nem
hosszabb markolatú az egykezes, a 15—18 cm-es markolatú a másfélkezes, a 18 cm-nél hosszabb markolatú a két
kezes kard. {Alexander Ruttkay: Waffen und Reiterrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der
Slowakei. Slovenská Archeológia XXIV—2. 1979. 256. o.)
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Андраш Бороши
ИШТВАН I СВЯТОЙ — ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
Резюме
Самая главная задача вооруженных сил короля Иштвана I Святого — объединение страны,
заполучение монополии власти явилась насильственным кровавым трудом, который был
начат его отцом князем Тезой, но завершить который должен был он. Три главных события
этих междуусобий были военные походы против Дьюлы, Коппаня и Айтоня. Коппань был
самым старшим членом княжеского рода по мужской линии, он владел южной частью Задунавья, двое других правили восточной частью страны, в Трансильвании и вдоль русла реки
Марош. Поскольку эти распри сильно изматывали вооруженные силы страны, Иштван I
Святой участвовал во внешних войнах лишь постольку, поскольку это было совершенно
необходимо. Он воевал с болгарами, союзничая с византийцами, а в войне с поляками вы
ступил на стороне немцев, у него была кратковременная война с печенегами, рвавшимися
в Трансильванию, и с Конрадом II, вступившим на германский престол после сметри своего
друга и шурина короля Генриха И. Эта последняя война была самой трудной и решающей
из всех внешних войн, она обеспечила независимость венгерского государства и обосновала
его военный вес.
Иштван I Святой, вышедший победителем из всех своих войн, имел сильное войско. Зна
чительная часть его сражалась по традиционному степному методу ведения боевых ддйствий,
не слишком нмогочисленная элита войска в основном состояла из тяжелой немецкой кава
лерии. Часть войска неопределенной величины можно было характеризовать как кавалерию
«переходного» типа, она располагала более сильным вооружением ближнего боя, чем обыч
ная степная кавалерия, её вооружение не было таким полным и тяжелым, как у немеских
роспесов-дружинников. Элита королевских вооруженных сил состояла из королевских тело— 465 —

хранителей, (в состав которых входили также варяжские и русские воины) и главным образом
из тяжелой кавалерии немецких госпесов. Большая часть их входила в королевскую комитатскую организацию, но были милесы и у иерархов и у магнатов-мирян, и были также милесы, владевшие самостоятельным хозяйством и зависевшие только от кроля. Отдельную
часть войска составляла пограничная охрана. Большинство милесов было комитатскими
милесами. Кроме того часть обитателей крепостей и замков находилась также под ружьем.

András

Bor osy

STEFAN D E R H E I L I G E D E R L A N D E S V E R T E I D I G Ľ R
Resümee
Die Streitkräfte Königs Stefan des Heiligen hatten die Hauptaufgabe, die gewaltige und blutige
Arbeit der Einigung des Landes und der Erlangung des Machtmonopols zu vollziehen, mit
welcher Arbeit schon vom Vater, dem Fürsten Geisa, begonnen worden war, und die von Stefan
beendet werden sollte. Die drei wichtigsten Ereignisse dieser inneren Kämpfe waren die Feldzüge
gegen Koppány, Gyula und Ajtony. Koppány war das älteste männliche Mitglied des Fürsten Stammes und Herr des Südteiles von Transdanubien, die beiden anderen herrschten im Ostteil
des Landes, in Transsylvanien und an der Marosch. Da diese Kämpfe die Waffengewalt des
Landes stark in Anspruch nahmen, beteiligte sich Stefan der Heilige nur an so vielen Außen
kriegen, die unbedingt nötig waren. E r kämpfte gegen die Bulgaren im Bunde mit Byzanz und
gegen die Polen auf der Seite der Deutschen, führte einen kurzen Krieg gegen die Petschenegen,
die nach Transsylvanien engnebrochen waren, sowie gegen Konrad I L , der nach dem Tod von
Heinrich I L , dem Freund u n d Schwager, den deutschen Thron bestieg. Von den Außenkriegen
war der letzterwähnte am schwersten und am wichtigste 7 n, denn dieser sicherte entscheidend
die Unabhängigkeit des ungarischen Staates und schuf die Grundlagen für sein militärisches
Gewicht.
Stefan der Heilige, der alle seiner Kriege gewann, verfügte über eine starke Armee. I h r be
deutender Teil kämpfte in der traditionellen Steppenkampfweise und ihre Elite, die von nicht
besonders großer Zahl war, bestand zum Großteil aus deutschen schweren Reitern. Ein Teil der
Armee, dessen Zahl nich näher zu bestimmen ist, kann als „Übergansreiterei bezeichnet werden,
denn er verfügte über stärkere Nahkampfwaffen als die traditionelle Steppenreiterei, seine
Rüstung war jedoch nicht so vollständig und nicht so schwer wie die der deutschen Mitstreiter.
Die Elite der Streitmacht des Königs setzte sich aus der königliehen Leibgarde (die zu einem
bestimmten Teil aus Varägern-Russen bestand) und vor allem aus der schweren Reiterei deut
scher Hospes zusammen. Die anderen Krieger hießen Miles. Ein großer Teil von ihnen lebte
im Verband der königlichen Komitatsorganisation, aber auch die Prälaten und weltlichen
Großen hatten Miles, und es g a b auch solche Miles, die ein selbständiges Gut hatten und nur vom
König abhängig waren. Ein besonderer Teil der Streitkräfte war die Grenzwache. Die Mehrheit
des Miles waren Komitatsmiles. Außer aus ihnen ging das Kriegsvolk auch aus dem Burggesinde
der Komitate hervor.

TANULMÁNYOK

TÓTH ZOLTÁN

A BOTOND-MONDA EREDETE
S AZ ANONYMUSI BOTOND-HAGYOMÁNY*
ősi mondakincsünknek az a néhány foszlánya, melyet krónikáinknak megmen
teni és megőrizni sikerült, a kiérettségnek nem egy és ugyanazon fokán nyert felvé
telt szövegeinkbe. Míg a sasok mondája — hogy egészen szélső típusokat vessünk
egybe — reánk maradt alakjában évszázados múltról, hosszú fejlődésről, erőteljes
átalakulásról tanúskodik, a Botond-mondát fenntartó krónikamásolatok cicomát
lan s érintetlennek tekinthető külsőben számolnak be Botond bizánci kapuzúzó ka
landjáról. A sasok mondája formában és tartalomban szinte a népmesék kerekded
befejezettségéig fejlődött. A Botond-mondát a XIII. századi feljegyeztetéséig mint
ha elkerülte volna az idő.
A sasok története nyilvánvalóan a besenyők elől való menekülés mondává jegecesedett vetülete. A krónikaszöveg megőrizte a hosszú útnak — a három hónapos tar
tam természetesen már mesemotívum —, a hegységen való átkelésnek, a sietség
szükségszerűségének, a honfoglalók állatállománya megtizedelodésének; végül az
Erdőelejére történt szerencsés leereszkedésnek emlékét. De a reánk maradt formula
már elváltoztatja, megszelídíti a sietség üldöztetés jellegének jelentését. A sebes
ütemű benyomulás a jósors akarata. A barmaikat és lovaikat felfaló sasok a Gond
viselés eszközei. „Volebat enim Deus, ut citrus descenderent in Hungáriám." 1
(SS. I. 286. o.) Miért? — nem tudnánk meg, ha nem olvashatnánk az egykorú Reginónál, hogy a magyarságot ,,a propriis sedibus" a besenyők űzték ki, hs nem ismer
nénk Constantinos császár művének 37., 38.2 és 40. fejezeteiből az ugyancsak tőlük
elszenvedett sorozatos katasztrófák, majd a honfoglalást közvetlenül megelőző
bolgár háború tragikusra fordult történetét. 3 Ám a krónikaszöveg írásba foglalásá
nak idejére a besenyő veszedelem emléke tökéletesen feledésbe merült. Katonai fölé
nyük emléke elveszett. A magyar elembe való elvegyülésük folyamata is az utolsó
felvonás felé közeledett. A XIII. században ki hihette már, hogy az új haza megszál
lásának a letelepült besenyők elődei voltak a közvetlen előidézői ? Egy-két elfeledtetés felé tartó s az üldöztetésről legalább mellesleg tudó történeti szöveg hozzáfér
hető volt még a XV. században is, de a besenyők megnevezése már ezekből is ki-

* Tóth Zoltán (1888—1958) kéziratban maradt tanulmányát születésének 100., halálának 30. évfordulója alkalmából
közöljük. A tanulmány kézirattári jelzete: MTA Kzt. Ms. 5035/2. A szöveget dr. Veszprémy László gondozta. —A Szerk.
1 A szövegeket a Szentpétery-szerkesztette Seriptores rerum Hungariearum alapján (röviden: SS.) idézzük. Bp.,
1937.
2 Pauler—Szilágyi: A magyar honfoglalás kútfői. Bp., 1901. 321. o.
3 Moravcsik: Bíborbanszületett Konstantin.Bp., 1950.166—179.0. Vö.Ann. Fuldensesad ann. 896. M. honi. kútfői,
317. o
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kopott s tekintélyük és publicitásuk magától értődőén eltörpült a sasok mondáját
idéző bővebb krónikáké mellett.4
A benyomuló honfoglalók viszontagságainak emléke texmészetesen jóval bonyo
lultabb tartalmú és jelentésű téma Botond bravúrjánál. Magától értődik, hogy az
idő alakító munkája erőteljesebben és könnyebben befolyásolhatta. Történeti meg
figyelő szemében a Botond-monda három évszázados mozdulatlansága ennek elle
nére idegenszerű jelenség. Annál is inkább, mert a XIII. századtól kezdve a mind
addig érintetlennek látszó történet mégis alakulni kezd. Belekerül az idő sodrásába,
tartalma bizonyos gazdagodást mutat. Anonymus még csak a réstörésről tud; Kézainál feltűnik Botond párbajjelenete is. Nyilván a XIII. század bővítése.5 A kései fel
serkenésnek egyetlen természetes magyarázata adódik. A sasok mondája a hegedő
sök számos egymásra következő nemzedékének ajkán fejlődött addig a fokozatig,
melyet a krónikából ismerünk. Sokszorosan változva, az idő kívánalmainak útmu
tatása szerint. A Botond-monda nyilván jóval később férkőzött a néptudatba — Ano
nymus „ex falsis fabulis rusticorum" vett róla tudomást, s utóbb, csak a század de
reka táján iktatódott a feudális harcos réteg ízlését szolgáló énekköltészet érdeklődési
körébe.
A kései feltűnés a krónikák által írásba foglalt Botond-monda kétségkívül idegen
szerű jellegzetessége. Hogyan és miért terelődött a kalandozások korának egy annyi
ra mutatós fegyveres epizódjára az írástudók figyelme csak a XIII. században?
Nem annyit jelent ez, hogy az énekköltészet, sőt a nép sem ismerte sokkal előbb?
Bármilyen szokatlan helyzetkép, a monda eredetének felfejtése erre a kérdésre fe
leletet fog adhatni. Jóval kibogozhatatlanabb és rejtélyesebb természetű a Botond
probléma másik tisztázatlan összetevője: Anonymus Botond-hagyománya. Önma
gában is; a krónikákkal szembesítetten még inkábf}. Sajátságos kettősséget, sajátsá
gos szétesést tapasztalunk. Botond személye a XIII. században még csak nem is ho
mogén jelenség. Kettősségét maguk a szövegek jelölik ki mindennemű körülírást fe
leslegessé tevő határozottsággal. Az anonymusi Botondnak édeskevés köze van a kró
nikák réstörőjéhez ; jegyzőnk Botond-részletei nem a mondai mag köré csoportosul
nak. A krónikák Botondja a Kelethez, a Balkánhoz; Anonymus gyanúsan hosszú
életű, dédelgetett hőse a Nyugathoz kötött. Közös jegyük egyetlenegy van: mind
kettejük múltja besenyő környezetbe vezet.
A késedelmes felbukkanás alapvető okát ez a tény, amennyiben maradék nélkül
igazolható, nyilván önmagában is elégségesen megvilágíthatja. Vegyük röviden
szemügyre a szövegek híradásait.
Közismertebb és vitathatatlan kötöttségű lévén, a krónikák vasgyúrójával kezd4 Nyilván régi hazai szövegek, de magyar író már nem idézte őket. Vagylagosan hivatkozik ilyenre Aventinu»
..Quidam soli melioris gratia patrios reliquisse lares, alii ad exonerandam praegravantem domi regum multitudinena,
alii pulsos a finitimis ferunt. Cisnerus, Aventim Annales Boiorum. 360. o. Ilyen került Jakab Unrest kezébe is. Űgy
tudja, hogy a hunok, azaz magyarok „wurden vertryben aus dem Schicia von den furstn desselben landes" és „khonimen inn flucht gen Pannónia" (Bruchstück einer deutschen Chronik von Ungarn. Hrsg. v. Krones B,. v. M. 23 o
Kny. a Mitteilungen de8 Inst, für öst. Geschichtsforschung I. kötetéből.) A magyar hagyomány a maga X I . századi
eredetiségében nb. nemcsak elismerte a menekülést, a besenyőket is megnevezte. A Hun krónikát még nem tartalmazó
korai magyar forrásra támaszkodó Albericus Triumfontium még tudja s meg is írja, hogy a magyarság ,,a Pezenatis
pulsa" érkezett Pannoniába MG. SS. X X I I I . 748. o.
5 ,,Botond vitézkedése Konstantinápoly kapujában minden tekintetben gyanút ébreszt hazai krónikánk illető
helye iránt. A magyarnál nem az egyén, hanem a fegyelmezett tömeg bravourja volt szokásban" —írta már 1877-ben
Saiamon Ferenc. (A magyar haditörténethez a vezérek korában. Bp. 1877. 117—118. o.) „Honfoglaláskori epikai
magnak csak a kapu betörése marad meg" erősíti Sebestyén is (A magyar honfoglalás mondái. Bp., 1905. II. 158. o.)
Ugyanő TCézait ideértve némileg túl is lő a célon „készen volt a krónikással egykorú előkelő lovag, aki akár német és
franczia verses lovagregények porondjára is kiállhatott volna" (uo. 157. o.). Marczali diagnózisa találóbb. „Legbizto
sabban mutatja a Botond-monda populáris eredetét, hogy hőse nem lovagi módon vív bajt, lándzsával és karddal,
hanem birkózik, mint a hazug meséket mondó parasztok szoktak." (A Botond-monda történeti kapcsolatai. Akad
Értesítő, 1916. 99. o.) Csakugyan azt kell hinnünk, hogy a kobzosok a küszködés történetét, mint ezt Anonymus
eredete is, a néptudatbői vették. A párharcot a maga képére alakító, de hangsúlyoznunk kell, hogy nem a kalandozások
korából örökölt néptudatból. A perdöntő páros mérkőzés gondolatát csak olyan parasztnép tehette magáévá, mely a
honíoglaláskoriakkal egyeztethetetlen lovagi szokásokat már tapasztalatból ismerte. Csupa kései fejlemény! Maga a
réstörés viszont valóban ősi örökségnek látszik. V. ö. Sebestyén: i. m. II. 1.64. o. Neves kutatóink közül Fauler az egyet
len, ki a Botond viadalát lóháton vívottnak s egyúttal hiteles X. sz.-i emléknek ítélte. (A magyar nemzet története
Szent Istvánig. Bp., 1900. 183. o. 128. jegyzet.)
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jük. Bizánc alatti bravúrját, a város érckapujának bezúzását Anonymus nem volt
hajlandó művébe felvenni, mert egyetlen írott forrást sem talált, mely a kalandos
históriát megörökítette volna. Krónikásaink a királyi jegyző naivul tudós gőgjét sze
rencsére nem osztották. Mint annyi mást, átvették — ők, mint különösen a kései
X I V . századi krónika előadásmódja tanúsítja, nyilván m á r énekeseinktől — Botond
bizánci kalandjának leírását is. 6 I t t azonban pont következik; idevágó mondani
valóiknak ezzel vége is szakad. Botondról semmi egyebet sem t u d n a k , mint a résütés
és a bizánci óriással vívott győzelmes párharc t ö r t é n e t é t . Tehát éppen és egyedül az
Anonymus elhárította mondai hangzású motívumokat. A dalosok ajkára csakugyan
ilyenek illettek elsősorban, de nehezen hihető, hogy, ha Léi és Bulcsú tragédiáját,
mint ez a krónikákból világosan kitetszik, megénekelték ; azt a Botondot, kit Ano
n y m u s vezértársuknak mond, ugyanekkor szóra se m é l t a t t á k volna. Világos, hogy
a történeti énekköltészet az anonymusi Botondról nem t u d o t t . Anonymusnál
Botond a nyugati harcterek legtöbbet emlegetett szeieplője; a krónikákban egyetlen
kalandos bizánci vállalkozásé. Keveredés nincsen, az elkülönülés teljes és nyilván
való.
Ugyancsak sokat mond és hasonlóképpen fontos eltérés, hogy más a krónikák és
más Anonymus Botond-definíciója. A krónikás hagyomány Botondja egyszerű
tagja a Bizáncot fenyegető magyar seregnek. 7 „Quidam Hungarus, Botond d i c t u s "
— mint Kézai írja (SS. I. 171. o.). Kiemelten ilyen a történeti énekek nyilván első
személyben beszélő előadását átvevő X I V . századi krónikaszerkesztésben is. ,,Ego
sum Bothond, rectus Hungarus, minimus H u n g a r o r u m " (SS. I. 310. o.). Amint nem
t a r t o z o t t a legelőkelőbbek sorába az a Botond-nemzetség sem, melynek egy-két
ekkoriban, a X I I I . században élő, s a D r á v a - S z á v a közén otthonos tagját név szerint
ismerjük. 8 Ezzel szemben Anonymus Botondjának atyja, Külpün, a hét fejedelmi
személy egyikének, Tas vezérnek anyai nagybátyja, maga is majdhogy fejedelmi
személyiség. D e t a g a d h a t a t l a n összefüggés, hogy Tas társaságában ő is a Délvidéken,
a Botond-nem lakóterülete t á j á n nyer Árpádtól b i r t o k a d o m á n y t (SS. I. 85. o. ). A va
jas-bodrogi részeken, ahol csakugyan Kulpin, alább a Szávánál Kupinovo helynév
vel találkozunk. Eredetileg bizonyosan besenyőlakta helyek, m e r t K ü l p ü n neve
a besenyők negyedik törzsének, a Külpej-törzsnek nevét visszhangozza. 9
A Tas név is figyelemre méltó. Magyarul követ jelent. S nyelvészeink K ő , Kéve
neveinket tudvalevőleg eme koratörök alakot tükröző, t e h á t legrégibb török eredetű
személyneveink sorába beleillő török n é v fordításának tartják. 1 0 Nyilván ugyanez
zel állhatnak kapcsolatban a Délvidék nem egy pontján feltűnő, ugyanígy hangzó
helyneveink is; például Kéve vára. Tasnak mindenesetre köze kellett hogy legyen
6 Az írásba foglalás viszonylag későn történhetett. Még csak nem is a X I I I . század dereka táján. Első feljegyzője
t . i . úgy látszik, nem a X I I I . századi krónikás, hanem Kézai Simon volt. Az a Beatrix királyné kezéből vett rövid
krónika (királylajstrom), melyet Banzanus „stilo paulum cultiore" átírt, nem tartozott a legszószegényebbek közé.
A bizánci vállalatot eléggé részletesen adta elő, még a magyar vezér — Ópourd — nevét is tudta (Schuandiner, SS.
rerum Hungaricarum. 1765. I. 581 o.). (V. ö. az új kiadással, Bp., 1977. [kiad] Kulcsár P.—Kiég. V. L.) De Botond
ról nincsen szava. Az az alkatában és tartalmában a XIV. századi krónikaszerkesztéssel rokon bővebb szöveg tehát,
melyet a Beatrix-kódex írója kivonatolt, Botond kalandját még — úgy látszik — nem ismertette. Kézai felől bizo
nyos, hogy e helyt erősen alakított. ííála nem Opur a vezér, hanem maga Taksony. Ezért kellett elváltoztatnia a X I I I .
századi krónika Anonymustól örökölt ünnepélyes hangú nyilatkozatát (Kotum sit etc. SS. I. 118. o.) a kalandozá
sok Taksony korabeli lezáródását illetőleg, melyet azután csak a XIV. századi krőnikaszerkesztés ismételt meg (SS.
I. 311. o.). Kézainál a kalandozások Géza koráig tartanak (SS. 1.172. o.).
7 Marczali 1880-ban ,,közvitéz"-nek nevezi (A magyar történet kútfői az Árpádok korában. Bp., 1880. 68. o.).
1915. december 6-án tartott akadémiai előadásában pedig részletesen és nyomatékosan kifejtette és hangsúlyozta
népi eredetének jelentőségét. (Akadémiai Értesítő, XXVII. [1916] 96—100. o.). Egészen kétségtelen, hogy Anony
mus hitelt érdemlően jelölte meg a monda forrását. Csakugyan a parasztok meséiből ismerte. Botond a nép ajkáról
került a kobzosok énekeibe s csak ezután a krónikákba.
8 Karácsonyi: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I. Bp., 1900. 273—274. o.
9 V. ö. Pais Dezső 4. számú jegyzetét az általa kiadott Anonymus-szövegben. (SS. I. 85. o.) Továbbá a Magyar
Nyelv, X X X I I . 1936-iki kötetének 126. lapján ejtett megjegyzéseit. „Hogy jut a törzsökös magyar hős besenyő nevű
apához? —holott ez a nép akkor halálos ellenségünk." — teszi fel a kérdést az Anonymust mindvégig szkeptikusan
kezelő Marczali (Akadémiai Értesítő, 1916. 96. o.). A krónika „rectus Hungarus"-ához ragaszkodva kiejtette kezéből a
helyes döntés lehetőségét s kénytelen volt feltenni, hogy a Külpün-származtatás az Anonymus költése. Világos, hogy
nem az anonymusi genealógia besenyő jellegét, hanem Botond „törzsökös magyar"-voltát kell feladnunk.
10 Feltűnő, hogy a krónikák Léit a Zovard nem ősének tudják, de ez a nemzetség Ňyitrában nem volt birtokos.
Karácsonyi: i. m. I I I . 150. o.
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a Dráva-Száva környékéhez. Anonymus tudósításának egyetlen gyanús és kér
déses részlete: Tas és Léi apa-fiúi viszonylata. A krónikák Léit a foglaláskor észak
nyugaton szerepeltetik. Ki kell azonban emelnünk, hogy igen aggályos körülmények
között. A Vág környékén szállott meg, miután Nyitra vidékéről a messianusokat (!)
és cseheket kiirtotta. így Kézai (SS. I. 166—167. o.). A XIV. századi krónikaszer
kesztés pedig a messianust (azaz bolgárt) és csehet egyenesen azonosítja! (SS. I. 291.
o.). Bizonyos, hogy itt valaminő elbicsaklott' kései rendezkedés történt. 11 A csehek
említése, akár XI. századi eredetű, tehát érthető anakronizmus lehetne, de a nvitrai
messianusok igen emlékeztetnek a morva Szvatopluk uralmi jogkörére, ki a krónika
szerint „Bulgaris Messianisque imperabat". (SS. I. 281. o.). Szemmel látható — az
okok kifejtése természetesen nem tartozhatik ide —, hogy déli kötöttségű hagyomá
nyok helyeződtek át északnyugatra.12 Hogy Tas birtokteste a délvidéken feküdt,
mindenesetre kétségtelennek tartjuk s azt is, hogy a Külpej-törzs, vagy annak vala
minő roncsa utóbb, a besenyő beköltözések korszakában, Tas leszármazottainak
szomszédságába települt. így alakulhattak ki némely vérrokonsági kapcsolatok
a Botond-nem és Tas ivadékai között. S ezek emléke jutott valószínűleg a Botond
nem jegyzőnk idejében élő tagjai révén messzire vissza vetített formában Anonymus
tudomására. Kifejezetten nem mondja meg, világos értesítést erre nézve már aligha
kapott, de nyilvánvaló, hogy Botond-genealógiája besenyő eredetű és lényegében hi
teles hagyományra épült. Ellenérvet hiába keresünk. Ugyanezt az irányvételt köve
teli a krónikákból kiolvasható tényállás; helyesen értelmezve, maga a Botond
nevis.
Botond neve kétségkívül a török bután (— ütni) igével áll összefüggésben. Ebből
származik a buzogány török megnevezése but, buta, bud, buda. Ezt vette át a ma
gyarság, s a buzogányt eredetileg botnak hívta. De nyilvánvalóan nem a kalandozá
sok korában, nem Bizánc magyar sereg okozta valamely megpróbáltatása idején.
Akkori magyar vitéz nem hordott buzogányt. Ez az utóbb igen népszerűvé vált fegyver
honfoglaláskori jellegű régészeti leleteinkben tudvalevőleg ismeretlen. Márpedig
a bizánci réstörés feltétlenül buzogányos inzultust követel. Kézait olvasva még némi
kétségünk maradhatna ama ,,dolabrum" jelentése felől, melyet Botond használt
s ,,ferre consueverat". Mert csapása eredményét a szöveg hasadéknak (fissura) ne
vezi. Ezt csákány, akár kard is okozhatta volna. De a krónikás leírása alapján, mint
erre már Marczali figyelmeztetett,13 csakis buzogányra gondolhatunk. Az érckapun
akkora rés keletkezett, hogy egy ötéves fiú kényelmesen ki- és bejárhatott rajta.
Hogy ez a buzogányos kaland ősi, népvándorlás kori emlék — Bizánc birtoka áhított
vágya volt valamennyi, a Balkánon megfordult hatalmasabb barbár népnek — s a
résütés a mondák nyelvén kétségkívül a város megerőszakolását jelenti,14 nagyon
11 Az okok kifejtéséhez itt nem lehet helyünk, de annyi bizonyos, hogy a moesiait és csehet azonosító képtelen
egyenlet nem a XI. századi ősforrás írójának lelkiismeretét terheli. Szent László vele körülbelül egykorú, egészen
egyedülálló „Messie rex"-címe (Fraknői: Szt. László levele a montecassinói apáthoz. Bp. 1901. 3. o. V. ö. Šišič: Ge
schichte der Kroaten. Zagreb, 1917. I. 336. o.), kétségkívül a déli harctéren kivívott besenyőellenes diadalok nyomán
vevődött fel s a Balkán felé irányuló terjeszkedési igényt jelent, illetve tartalmaz.
12 V. ö. Pais fent idézett 4. számú jegyzetét. SS. I. 85. o.
13 Akadémiai Értesítő, XXVII (1916) 91. o.
14 „Nem szabadulhatunk attól a felfogástól, hogy bizonyon symbolistika játszik közbe. A város mintegy nő, kit
magáévá tesz a diadalmas férfi." — í r t a volt Marczali (Uo. 95. o.) S ugyancsak ő mutatott reá elsőnek arra a félre
érthetetlen párhuzamosságra, melyet a lengyelek legelső krónikása, Anonymus Gallus jegyzett fel a XII. század
elején. (A magyar történelem kútfői az Árpádok korában 69. o.). Bátor Boleszló 1018-ban bevonulva Kievbe, kardjával
átvágta a város aranykapuját s mikor cselekedete okát tudakolták, azt felelte, hogy „sicut in hac hora aurea porta
civitatis ab isto ense percutitur, sic in nocte sequent! soror regis ignavissime mihi dari prohibita, corrumpetur." A kard
dal való résütés megtörténte bizonytalan, de annyit az egykorú s általában igen jól értesült Thietmar is megír, hogy
az „antiquus fornicator Bolizlavus" erőszakos csábítási szándékát de facto végrehajtotta. Gallus szövege régibb a mi
krónikánkénál, de, hogy a magyar monda lengyel írásos tradíción alapulna, mint Marczali véli (i. m. 69. o.) — tagad
nunk kell. Nem hisszük ti., hogy Gallus elbeszélése a résütési emlékkép eredeti, legrégibb formáját írná le. A karddal
való átvágás alakulásos, legalábbis másodlagos fokozatnak látszik. Az eredeti tudat feltétlenül zúzó jellegű fegyverrel
társult. Boleszló seregében nb. besenyők is szolgáltak. Talán nem lehetetlen feltevés, ha azt hisszük, hogy a lengyel
hagyomány, a Botond-monda jelentésével azonos tartalmú, besenyő rebesgetések nyomán alakult ki. A Boleszló hasz
nálta kard állítólag a lengyel király-koronázási szertartások III. Ottó császár ajándékának tartott kardjelvénye
volt, az ún. „aczczerbca" ( =csorba), melyet a krakkói dóm kincstárában őriztek. A név a kievi jelenetet idézi. A tárgyi
hagyomány azonban gyenge lábon áll. Az 1792-iki lajstromozás alkalmával feljegyezték, hogy a penge lapján mutat
kozik bizonyos sérülés, de a psngsélen csorbulás nem látható. Roepell: Geschichte Polens. Hamburg, 1840.1.147—148.0.
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elhisszük. De világos, hogy nem a magyarság, hanem a Külpej törzs annak idején
olyan tobzódó erejű népének tudatvilágából származik. Botond besenyő eredete
kétségtelen. A „bottal ütő besenyő" emlékét bizonyára igen régi, javaközépkori
helynevünk őrzi.15 De a fajtabéli magyarság a besenyők beköltözése idején már a feu
dális fejlődés sodrában élvén, a keleti eredetű fegyver átvételét még csak sürgősnek
sem találta. Az elsőnek A. Poncelet ismertette Vatikáni legendárium kétségkívül
magyar eredetű beszédes ábrái a XIV. század második felében még mindig csak
besenyő, illetve kun kézben ismerik a buzogányt. 16 S annak a bizonyos buzogányfaj
tának, melyet XIV. századi adataink szerint perdöntő baj vívások alkalmával néha
elővettek, nevezvén azt bolgár bunkónak, 17 a szóhasználat még mindig idegen, bal
káni eredetet tulajdonított. Ekkorra a besenyők nyilvánvalóan elmagyarosodtak
már, de jellemző, hogy a botot utóbb kiszorító „buzogány" szavunk is török jöve
vényszavaink második, besenyő-kun rétegéből való.18 S ugyancsak sokat mondó
végül, hogy mikor a magyarság a buzogányt végül is magáévá tette, nem a keleti
forma mellett állapodott meg. A magyarnak egyedül nevezhető buzogánytípus
— az ún. tollas bot — nem a bunkós fejű keleti buzogány mintájára termett, hanem
leegyszerűsített formában a gótika gerezdes buzogányának rokoni körébe tartozik.
Javaközépkori példányokkal éppen ezért nem is találkozunk. Aligha régibb a XIV.
századnál,19 virágkora pedig a XVI. század első felére esik. Teljesen kialakult formá
jának képét tudomásunk szerint az Irsai család 1431-iki címereslevelében20
leljük fel első ízben. A keleti buzogánytípust csak a hódoltság kora tette uralkodóvá.
A buzogánnyal betört bizánci érckapu ilyenformán keltezési ismérv is. Magyar
harcos múltjával csak a királyság korában, csak a besenyők betelepülése után tár
sulhatott. Nyilván ekkor sem azonnal. Besenyő hagyomány csak azután válhatott
magyarrá, Botond csak azután „rectus Hungarus"-szá, hogy a besenyők, legalábbis
a mondaátadó besenyő csoport elmagyarosodása, sőt egész múltját a beolvasztó
magyarság birtokába bocsátó felszívódása bekövetkezett. A XIII. század Botond
besenyő vonatkozásairól már szemmel láthatóan nem tudott. Nem tudtak a törté
neti énekek s az ugyanakkora feledésbe ment jelentésű Külpün néven kívül bizonyára
nem tudott a Botond-nem hagyománya sem. Ellenesetben a nemzetségi
tudatra sűrűn támaszkodó s a Botond-nem eredethagyományát nyilván ismerő
Anonymus bizonyára nem kezelte volna az ő Botondjához annyira illő kapuzúzási
eseményt tökéletesen elutasítóan. A hegedősök énekei nyilván nem vetették meg
a nemzetségi, vagy családi hagyományokat, de elsősorban a lovagrendi köztudat em
lékeiből merítettek. A Botondot magyarnak tudó feudális közvélemény azonban
csak azután alakulhatott ki, hogy a besenyő tulajdonjog legalábbis ez esetben a fe-

15 „Stephanus Besssniej de Bottal uteo Besenie" („de bottal eötii Besseniej") említődik egy Jakubovich Emil
ismírtette 1632. X I I . 15-én kelt oklevélben. Magyar Nyelv, XVII (1921) 119—120. o.
16 Cod. Vat. Lat. 8541. Vö. Szent László kerlési kun (=besenyő) ellenfeleinek fegyverzetét. Lukcsics: Szt. László
király ismíretlen legendája. Bp. 1930. VII. 10. és VIII. 13. kép. Divald: Az Árpádház szentjei. Bp., 1930. 78. o. (V. ö.
Magyar Anjou Legendárium. [Kiad. Levárdy Ferenc] Bp., 1973. — V . L.)
17 Pál országbíró egy 1328-iki oklevelében olvassuk, hogy a felek bajvívói „lancealibus preliis derelictis ictus fortissitnos pír clavas bulgirieales super se recepissent." Anjoukori Okmánytár, II. 382 o. Vö. Hajnik: A magyar bírósági
sz°rv3zít és perjog az Arpád- éa vegyes-házi királyok alatt. Bp., 1899. 269 o.
18 V. ö. RÍMIVJÍ Najy Líszló: Adalékok török tulajdonneveinkhez. Nyelvtudományi Közlemények: 46 (1923) 133. o.
19 Botond „dolabrum"-át tudvalevőleg bárd-nak is szokás fordítani, holott ez utóbbi fegyver is elsősorban hasító
t ^rmészatű. ha zúzó energiája nagyobb is a kardénál. Még csak csákányra sem gondolhatunk; a Botond-név kényszerítősn kövateli a buzogány melletti döntést. Érdemes nb. megjegyeznünk, hogy a csákány sem ősi magyar fegyver.
Leó császár éppen mint a buzogányt, ezt sem említi. S a honfoglalók leletanyagában feltűnően ritka. (V. ö. A magyar
honfoglalás kútfői 760. o.). A néhány felmerült példány tehát inkább szerszámnak tekinthető. Jellemző, hogy maga
a csákány szó is, ugyanúgy mint a buzogány, török jövevényszavaink besenyő-kun rétegébe tartozik. (Németh: Török
jövevényszavaink középső rétege. Magyar Nyelv, X V I I (1922) 25. o.; Rásonyi Nagy László: Csákány. Uo. X X I V
(1928) 209—210. o. Minden jel arra vall, hogy a honfoglaló magyarság közelharcban csakis szablyáját használta.
20 Pejírpataky : Monuraenta Hungáriáé Heraldica. Bp., 1902. II. 13. tábla
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ledésbe merült. Világos, hogy ennek a származásnak, éppen Botond esetében, meszszemenő időrendi jelentést tulajdoníthatunk. 21
Anonymus Botondja jóval bonyolultabb eredetű, összetettebb múltat sejtető je
lenség. Jegyzőnknek a parasztnép hazugnak bélyegzett meséiről s a hegedősök csacs
ka énekeiről ejtett lekicsinylő szavai nemcsak szellemi természetrajzát jellemző
adalékok ; kettős rejtélyt is megpendítenek. Elhárító megokolását olvasva •— in nullo
codice hystoriographorum inveni (SS. I. 87. o.) — az az első gondolatunk, hogy
csupa olyan Botond-részletét idéz, melyek írott forrásból valók. Ám miféle írott
forrás tehette volna a Bizáncot szorongató, tehát még java erejében lévő, szét nem
mállott besenyő közösség Külpe j -törzsének magyarrá csak jóval később válhatott
mondai sarjadékát a honfoglalás, majd a kalandozó magyarság nyugati küzdelmei
nek egyik legelső, ez utóbbiaknak szinte legfőbb, megpróbáltatásai ellenére magas
kort ért, Anonymus szerint az augsburgi katasztrófát is túlélő, sőt megbosszuló
hősévé ? Ha ilyen kútfő létezését eleve tagadnunk kell, úgy világos, hogy jegyzőnket
vagy tételes hazugsággal kellene vádolnunk, ami gyökeres szakítást jelentene kuta
tásunk, különösen a legutóbbi évtizedekben szerzett s jól megokolt tapasztalataival,
vagy megállapítanunk, hogy az írott források hallgatása csak egyik oka volt a tar
tózkodásának. Nyilván nem szolgáltatott adatot a buzogányos kalandra nézve az
a másik anyagkör sem, melyet másutt sem említ, de, mint ismeretes, lépten-nyomon
segítségül hív. Nem ismerték a krónikák Botond-kalandját kora hozzáférhető csa
ládi és nemzetiségi hagyományai sem. Idővel ezek is váltottak; gyarapodtak, de
fogyatkoztak és koptak is.
Az írott forrás ilyen értelmű helyettesítése Anonymus esetében nemcsak elfogad
ható, nyilván egyedül valószínű és helytálló magyarázat. Honnan, miféle hagyo
mányból vette azonban sűrűn feltűnő Botond-részleteit, ha még a besenyő eredetű
nemzetségi emlékanyag sem támogatta? S mit jelent a némely nemzetségi hagyo
mányokat ugyancsak ismerő és említő krónikák egyértelmű elkülönülése, konok hall
gatása Anonymus Botondja felől ? Ha az előbbi kérdésre nem is, az utóbbira könnyű
szerrel megadhatjuk a választ. A kettősséget nem süllyeszthetjük el, de ama kutatók
közé tartozván, kik bizonyosra veszik •— a bizonyítás természetesen nem tartozhatik
ide —, hogy a krónikák Anonymus művét a maga egészében igen jól ismerték, egy
nevezetes viszonylatot azonnal szóvá tehetünk. A krónikák nyilván nem azért hall
gattak Anonymus Botondja felől, mert nem tudtak róla. Más az ok: nem hittek
benne. A kettős talányt nyilván közös tőre kell visszavezetnünk. S olyan lehetőségre
mutatnunk reá, mely Anonymus eljárását és a krónikák elzárkózását egyaránt meg
világítja.
Lévén Anonymus Botondjában a nyugati vonatkozások nemcsak túláradók, ha
nem szinte kizárólagosak, ha pályafutását értelmezni és követni kívánjuk, figyel
münk a magyarság nyugati összeköttetéseire kell hogy terelődjék. Hiába kutatjuk
azonban végig a nyugati kútfőket, s a külföldieket általában. Nem lelünk és nem
ismerünk olyat, mely Botondot csak meg is említené. Ezzel a hallgatással szemben
még gyanútkeltőbbé válik az a feltűnő devóció, mellyel Anonymus Botondot körül
veszi. Mintha csak lelkéből lelkezett saját szülöttjéről beszélne. Valóban az ő teremt
ménye volna? A krónikák kihagyó eljárását tekintve erre gondohatnánk. De ma21 Fehér Géza Botond réstörését hadüzenő eljárásnak tekinti. Idézi Krum kánnak a császárhoz intézett üzenetét:
ha nem hajlandó adót fizetni, kopjáját bevágja a város aranykapujába. (A bolgár-törökök szerepe és műveltsége.
Bp., 1940. 9. o.) A lándzsavetés ősi és sokfelé elterjedt hadüzeneti ténykedés. Gyakorolták már a római íetialis-ok s a
Keleten is szokásos lehetett. Jogtörténészeink és történeti néprajzkutatóink mondhatnák meg, nem ennek csöke
vénye-e a középkori magyar peres eljárás előírása, mely a perdöntő párbajra való kihívást, tehát a magánfelek közötti
hadüzenetet, fapálca, illetve cövek átadásához kötötte. Hajnik sajnos csak magát a szokást ismerteti, eredetmeghatáro
zás nélkül (Magyar bírósági szervezet és perjog. 263—264. o.). Fehér észrevétele önmagában kétségkívül helyes, Krum
üzenete a hadiállapot bejelentése, de a Botond-monda tartalmára bajosan alkalmazható. A lándzsavetés hadat üzenő
szimbólum. Botond résütése a hódításé. Bizonyára csak teljesség kedvéért történt, hogy Theophanesnek Krum kánra
vonatkozó fenti értesítésére a monda történeti kapcsolatait keresve, jóllehet a krónikás elbeszélés erotikus alapgondo
latát tisztán látta, Marczali is hivatkozik. {Akadémiai Értesítő, 1916. 93. o.)
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radéktalanul igenlő választ sehogyan sem mernénk vállalni. Anonymus lelki alkatát
és gondolatvilágát eléggé ismerjük. Nem szerepeltet légüres térből származó személyi
ségeket. Hangsúlyozhatjuk továbbá, hogy műve nem valaminő senkiszigetén ké
szült; olvasóközönségével számolnia kellett. Az előkelőbb nemzetségek nagy múltú
tagjaihoz fűződő, esetleg hiedelemszerű hagyományokat bizonyára nem egy, az
övéhez hasonló műveltséggel és ismeretkörrel bíró kortársa is számon tartotta.
Botondja tehát nem toppanhatott elő valamely ismeretlen meseországból, ha bizo
nyos is, hogy születési körülményei nem lehettek éppen mindennapiak.
Ha a lenézett Bizánchoz kötött buzogányos Botondja nem az a tő, melyből a nyu
gati harcterek dédelgetett anonymusi hőse kinőhetett, úgy nyilvánvalóan valaminő
legalábbis megokolható, a kortársak tudatvilágával számot vető, tehát nem egészen
előkészítetlen egybeolvasztás kellett hogy történjék. Külpün fiára reá kellett hogy
telepedjék s személyét a maga képére formálja egy, a magyar múltba ivódott, nyu
gati vonatkozású, a buzogányos kalandtól idegen, de ugyancsak mondai hírnév
övezte hős emléke. Marczali Henrik intuíciója már évtizedekkel ezelőtt észre vehetni
vélte, hogy Anonymus Botondja mögött a XI. század második felének sokat emle
getett, legendáshírű Potho comese lappang; a „cognomento fortis", akit Ekkehard
szerint „totius pene Germaniae et Italiae testatur populus." Pályájának legdicső
ségesebb korszaka azonban Magyarországhoz fűződik. „Pannónia verő talem illum
ac tantum se fatetur aliquando sensisse, ut is vére de gigantibus antiquis unus apud
illos credatur fuisse." (MG. SS. VI. 225. o.) Csakugyan, mintha az anonymusi Botond
alteregója felől hallanánk. Tiszteletreméltó és csodálatos hősiességét a XI—XII. szá
zad fordulója táján, s bizonyára későbben is, a magyarság sokat emlegethette, ha
krónikás hagyományunk keveset is tud róla. Potho Endre király ágát szolgálta.
Szereplési idejének reánk maradt adatállománya viszont a Béla-ág történetéből
való. S a pártos szöveg az ellenfél kiválóságait — érthetően — nem iparkodott ki
emelni.22 De annyit elismer, hogy I. Béla a fogságába esett Pothot és hősi küzdelme
osztályosát, Vilmos őrgrófot, minden kikötés nélkül szabadon bocsátotta (SS. I.
357. o.). Bizonyára nem csak politikai ésszerűség kívánta így, hanem a bátor ellen
ségnek kijáró megbecsülés is. Az Altaichi Évkönyvek egyenesen lelkesült hangon
írják le az 1060-iki harcot, melyet Vilmos és Potho az Endre király támogatására
küldött németek élén vívtak. (MG. SS. XX. 810. o.)23 Pothonak már ekkor volt némi
személyes köze is Magyarországhoz. Utolsó kardcsapásig való kitartását hálaérzet is
fúthette, mert fivére Aribo (Aerbo) társaságában már előbb megfordult volt I. Endre
udvarában. Hazájukból politikai bonyodalmak miatt menekülni lévén kénytelenek,
itt, Magyarországon találtak menedéket.24 Azután, hogy I. Béla fogságából meg
szabadult, megszakadtak volna magyarországi kapcsolatai ? Ezen a ponton kétség
kívül zökkenőhöz érkeztünk. De a további alakulást s a Győr-nemzetség magatar
tását tekintve nemhogy elhárítanánk, inkább kiegészíthetjük Hóman azonosító
egybevetéseit. Arra, hogy Potho neve a krónikák jövevénylajstromában is előfor
dul, hogy a Győr-nemzetség törzsfája az ő nevével kezdődik, már Marczali utalt. 25
22 Bátor Opos személye egyedülálló kivétel. A reá vonatkozó részletek nyilván a századvégi összegező családi
hagyománya alapján iktatódtak a reánk maradt krőnikaszövegbe (V.o. Iiállay Ubul: Kopán krónikája. Turul, 33.
(1915) 21—26. o.). Sebestyén nb. ťigy találja, hogy a magyar tudatban a két bajor eredetű hó's Potho és Opos egybe
olvadt, s a mondai Botond az idegen leventének kaputörő buzogányát, „odakölcsönözte" (A magyar honfoglalás
mondái. II. 164—165. o.). Éppen ellenkezőleg; semmiféle kölcsönzést sem látunk, még kölcsönzési lehetőséget sem.
Anonymus Botondjának a besenyő eredeten kívül, mint már kiemeltük, semmi közössége a krónika kapuzúzó hősével.
Marczali mellesleg utal Opos, Potho bajor eredetével nem egyező, sváb származására. (Akadémiai Értesítő, 19.16. 99. o.,
4 jegyzet)
23 Marczali feltenni hajlandó, hogy a Nibelung-ének egyik legszebb epizódja. Hagen és Volker őrtállása az ő küz
delmük emlékéből nőtt ki. (Irpádkori kútfők, 67. o., 4. jegyz.)
24 Max Buchner: Um das Nibelungenlied. Ungarische Jahrbücher I X (1929) 210. o.
25 Árpádkori kútfők. 67. o. Marczali Potbo-egybevetésének értékét nb. erősen befolyásolja az a tarthatatlan fel
tevése, hogy Ekkehard magyar Botond-hagyomány alapján írta Potho magyarországi szerepét illető dicshimnuszát.
,,Nincs kétség benne: a név hasonlóságánál fogva sajátítatta ki a krónikás nemzete részére a magyar herost." (Akadé
miai Értesítő, 1916. 99. o.) A XI. század Magyarországa Botondról még nem tudhatott, nem is tudott.
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Innen tudjuk, hogy a Győr-nemzetség XIII. századbeli nagyhatalmú tagja Óvári
Konrád, a ,,generatio Poth" sarjadéka. A Győr-nembeliek nemzetségi monostorát,
melyet ágakra szakadva is közösen bírtak, a Somogy megyei Zselizen, Szent Jakab
tiszteletére, Salamon király nádora alapította, kit a krónika Atha névvel illet.
(SS. I. 364. o.) Nyilván a nemzetség egyik legelső tagja,26 de önmagában rejtélyes
kilétű személyiség. Valóban Athanak hívták ? Gyanús, 1438-iki, tehát igen kései, de
régi adatokra építő átírás az alapítót Ottó somogyi comesnek mondja.27 {Fejér,
CD. I. 398. o.) S Hóman mintha nem vette volna észre, hogy az Ottó nevet szöveg
romlás eredményének ítélve egyeztetése mellett szóló érvet ejt ki a kezéből. A Győr
nem elnevezését szerinte az Aribo tulajdonnév és Győr városa latin nevének (Arabo)
egybehangzásából következő tudákos fordító eljárás alakította ki. S miután soha
sem „genus Otho"- vagy „Atha"-nak, mindig „genus Poth" vagy „genus Geur"-nek
nevezik, kimondhatni vélte, hogy a Salamon-kori Atha „comes palatii" senki más,
mint a Béla-ággal ellenséges, s hírneve javát Ekkehard szerint Magyarországon sze
rezte Potho gróf.28 Döntését annál inkább vállalhatjuk, mert az Ottó nevet, a kései
oklevél névformáját kevésbé átalakultnak sejtjük, mint a krónika Athaját. Az oklevél
írója másolt, míg a krónikás nyilván számolt a nyelvalakulás követelményeivel.
Az oklevél nagyobb íráshűségére következtetve mindenesetre könnyebben tehetjük
fel, hogy az eredeti XI. századi feljegyzés Potho-ról, legalábbis Otho-ról beszélt.
Ez utóbbival még a Béla-ág történetírója helyettesíthette a Potho nevet, mely ma
gyar fülben talán szokatlanul hangzott, kezdőbetűje híján viszont éppen a XI. szá
zadban eléggé befogadott lehetett. Tudvalevő, hogy Szent István legidősebb fiú
gyermekét is Ottónak hívták. 29 Az Otho névforma szabályszerűen válhatott azután
Atho, majd Atha-vá. Ugyanúgy, mint Bors Bars-sá, Oba Abá-vá. íme, az 1113-iki
zobori oklevél 1410-ben átírt része Ottó helyett Atha névalakkal él.30 Anonymus
két évszázaddal előbb általában Atho-val. Hoto-t mindössze egy ízben ír.31 Magunk
nak is az a véleményünk tehát, hogy Atha nádor, a zselizi alapító, Potho-val azonos.
S az eredeti névalak csak a kései írók tollán változott el. A német hős Salamon bu
kása utáni sorsa okozhatta, hogy neve érintetlenül csak a Győr-nemzetség családi
hagyományában élt tovább, mivel szemben a mag}7arság a nemzetséget fivéréről,
Ariboról, vagy inkább Aribo már magyar névvel illetett közvetlen utódairól nevez
te el.
Maga Potho t.i. 1074 után, tehát I. Géza trónraléptével, ismét német földön tűnik
fel. S 1104-ben bajor hazájában „plenus dierum, non longe a Ratispona" éri utol
a halál. Csendes, békességes elmúlás, hosszú küzdelmes élet után — akárcsak
Botondot. Ez a fordulat azonban nem cáfolja magyarországi életszakaszának való
ságát.32 Salamon bukásával, a Béla-ág uralomra jutása után gyökeres, Salamon ki
rály olyannyira előkelő hívének emigrációba kényszerülését elégségesen megokoló
rendszerváltozás következett. Fivérének, Aribónak fiatalabb korú, a magyar kör
nyezetbe 1063 és 1074 között beleszokott és beleilleszkedett, az új rezsimmel könynyebben megbékélt, talán már itt is született leszármazottai ugyanekkor bízvást itt
maradhattak, őket kellene a Győr-nemzetség első, a magyar földdel összenőtt tagjai
nak tekintenünk. Korai okleveles anyagunk szörnyű szegénysége következtében
26 Karácsonyi: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. II. 96. o. (Az Atha—Potho azonosítással ellentétes
véleményre 1. Kumorovitz L. Bernát: A zselicszentjakabi alapítólevél 1061-bői. In: Tanulmányok Budapest múltjából
XVI. Bp., 1964. 49—50. o.; Mályusz Elemér: Az V. István-kori gesta. Bp., 1971. 77. o.: kiég.: V. L.)
27 X. és XI. századi történeti elemek a Nibelung-énekben. I n : Történetírás és forráskritika. Bp., 1938. 329. o.
28 V.o. Századok, 81 (1947) 40—41. o. és 64—67. o.
29 Gombocz—Melich: Magyar Etymologiai Szótár. Bp., 1914—1944. I. 2. o.
30 „Seditione autem Athe ducis Moraviensium" —írja Ottó hercegről. Uo. I. 168. o.
31 Anonymusnál még Athonis, az oklevélben már Athe az alakuló tulajdonnév genitívusza. Nyelvészeink mond
hatnák meg, hogy az Atho névforma nem a magyar ata, atya szó hatása révén nyert-e a-végzetet?
32 Anonymus ,,pons Guncil"-ja kapcsán teljes egyetértésben idézte Hóman gondolatmenetét akadémiai székfoglaló
jában Jakubovich is. (Adalékok az Anonymus kérdéshez. Akadémiai Értesítő, 1926. 162—165. o. V. ö. Pais 3. számú
jegyzetét, SRH I. 113. o.) Dolgozata végleges alakjának szövegéből (P. mester. In: Klebelsberg Emlékkönyv. Bp. 1925.
169—213. o.) azonban ez a részlet kimaradt.
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tudni sajnos mitsem tudunk felőlük. Minden hírvétel nélkül egy teljes évszázadon
kell átgázolnunk, míg a Győr-nemzetség, a „generatio Poth" első, név szerint ismert
tagját elérjük. A bennünket leginkább érdeklő Óvári- és Kéméndi-ág ősét Istvánnak
hívták s családja ekkor, a XII. század második felében, egyike a legelőkelőbbeknek.
Fia, Csépán, a századforduló nádora, kinek halála után az ország első méltóságát
öccse, Poth vette át. ők ketten alapították 1208-ban a nevezetes lébényi monostort.
Ugyanúgy Szent Jakab tiszteletére, mint annak idején At ha nádora zselizit. S leg
alábbis ebben a családban nemcsak Szent Jakab kultusza élt, de a Poth név ha
gyománya is. Poth nádor fiát, kiről 1221 és 1233 között esik említés, ugyancsak
Poth-nak hívták. 33 Az Óvári-ág birtokteste Magyaróvár körül, Mosón megyében
feküdt, a nyugati határ besenyő őrei szálláshelyének tőszomszédságában. Poth ná
dor nevét őrzi a Fertő keleti partján Pátfalu, 1217-ben Potesdorf, egy századdal
később ,,in Hungarico Pothfalva", melynek földjét, mielőtt királyi adományul kapta
volna, besenyők bírták. 34 István harmadik fia, Mór, 1193-ban Somogyban ugyan
csak egy „villa Bissenorum" közvetlen szomszédságában volt birtokos. 35 Minden
esetre sok érintkezésük adódott magyarosodó vagy elmagyarosodott besenyőkkel;
hallhattak a buzogányos Botond felől. Közöttük alakult-e ki az a hiedelem, hogy
nagy emlékű ősük Potho és a mesés hírű Botond egy és ugyanazon személy ? — vagy
az azonosságot Anonymus ugyanezen összefüggésekről, talán előttünk ismeretlen
kapcsolási lehetőségekről is tudó alakító készsége termelte ki s mintegy reáoktrojálta
azt a korában élő Potho családjára? — nem tudjuk. Jegyzőnk Botond-részletei
mindenesetre erőteljes szerzői beavatkozásokra engednek következtetni. Hogy
Botond a bitófán halt Léi és Bulcsú vezértársa lett volna, sehogyan sem származhatik a Poth-nemzetség tudathagyatékából. Anonymus kronológiai irányítója két
ségkívül a parasztnép Botond-mondája volt. Ha tartalmát nem is fogadta el, ebből
merítette azt a meggyőződést, hogy Botond szereplése a honfoglalás, illetve a kalan
dozások korába esik. Ebben a kötöttségben ismerhette meg a Győr-nemzetség ha
gyományát s tehette a királyság előtti korszakba ilyenformán szükségszerűen viszszavetített, névösszehangzás alapján Botonddá varázsolt Potho-t anakronisztikus
küzdelmek hősévé. A német gróf és a Győr-nemzetség genealógiai kapcsolatában
még abban az esetben is hinnünk kellene, ha Hóman Potho = Atha egyenletét meg
tagadnánk. Anonymus csak úgy asszociálhatta a nyugati harcterek java dicsőségét
Botonddal, ha tudott egy megvesztegetően hasonló nevű magyar, s egyúttal nyugati
múltú hős ragyogó életpályájáról. Tudomását viszont semmiképpen sem Ekkehard
szövegéből vette. Más forrásra, mint a Győr-nemzetség szóhagyományára, bajosan
gondolhatunk. Jegyzőnk szövegezése amúgy is ilyen természetű, pozitív részletekkel
nem rendelkező tudatelőzményre vall. Botond feltűnő kiemelését nyilván Potho
legendás fénybe öltöztetett emléke követelte, de meg kell jegyeznünk —- ez ismét
anonymusi vonás —, hogy új anyagot kedvence kedvéért sem költött. 36 A honfogla
lás és a kalandozások történetébe Botondot, természetesen vezető helyen, egyszerűen
beleékelte. Külpün birtokának és Botond temetkező helyének rögzítése a Botond
nem hagyományából való; a nyugati harcterek Botondjáról ilyen értelmű adatszerű
észrevételt sehol sem ejtett. Félreérthetetlen jelentésű ellenpróba, hogy ha a nyugati
kalandozások és küzdelmek anonymusi leírásából Botond leginkább kiemelt sze
mélyét kiiktatnánk, a történeti kép ugyanaz maradna, az előadás lényegén nem es
nék változás. Az irtó műveletet de facto végrehajtó krónikaszövegek ezt világosan
tanúsítják.
33 V.o. Karácsonyi: i. m. II. 97. o.
34 Karácsonyi: i. m. I I . 98. o.; V.o. Wenzel: Ärpádkori új okmánytár. X. 454. o.
35 Knauz: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I. 144. o. Ma Rimabesenyő község Nagyatádtól délkeletre. Györffy:
Besenyők és magyarok. Bp.,1940. 14. o.
36 Jellemző, hogy a bőséges donációkat. osztogató Árpád egyetlen birtokadományáról sem tud az annyira kiemelt
Botond javára. V.o. Marczali: i. m. Akadémiai Értesítő 1916 96. o.
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Ez az a határ, ameddig Botond eredeztetésében elmehetünk. Anonymusnak van
nak naiv, megokolatlan, téves, sőt tarthatatlan megállapításai és következtetései,
de légből kapottak, gyökértelenek nincsenek. A besenyő eredetű, de ő már magyar
nak tudta Botond személye szinte szeme előtt alakult mondai színezetű hőssé, alak
ja a XIII. század folyamán egyre színesedik. Hogy ezt egy hasonló nevű, a magyar
múltba nemcsak belesodródott, de bele is nőtt, már-már ugyancsak mondai rang
sorozást nyert s emellett nyugati területeken is emlegetett hérosszal azonosította,
ez az eljárás viszont nagyon is Anonymusra vall. Talán annál is inkább, mert viszszatérve egy előbb megpendített, bizonyíthatatlan, de elvégre lehetséges feltevésre,
Anonymus szereposztását Győr-nembeli kortársai is oszthatták, legalábbis elfogad
hatták. Hivatkoztunk a két egymást követő s Anonymussal nagyjában egyidejű
nemzedékízben felbukkanó Poth-névre s nyilvánvaló besenyő kapcsolataikra. Ké
sőbbi igazoló támasztékot sajnos hiába keresünk. De a hagyományok ingadozók,
s a XIII. század éppen az a korszak, mely szinte kegyeletlennek mondható hagyo
mánycseréket hozott. A tatárjárás valóságos borzadást szült mindentől, mi a Kelet
tel kapcsolatos, s ugyanebben az irányban hatott a IV. Béla alatt betelepült kunok
tól való idegenkedés is. Kézenfekvő, hogy az ezekre az eseményekre következő év
tizedek a pogány hősöktől való származás tekintélyét és kívánatosságát erőteljesen
alászállították, még tagadhatatlanul keleti eredetű nemzetiségek tudatában is.
Ha a királyi ház a világhódító Attilával való vérségi köteléket elháríthatta, 37 a nyu
gati határ közelében birtokos, a krónika német néven nevezte, nemegyszer a néme
tekkel cimboráló38 Óvári Konrád is megfelelőbbnek ítélhette a hegedősök Botond
jától való származás elutasítását. Ami a Győr-nemzetség, a század első felében élt
tagjai szemében elfogadható hagyomány, elfogadható azonosítás lehetett, az ő tu
datában már más jelentésben tűnhetett fel. A krónikák tatárjárás után írásba fog
lalt szövegei a Poth-származtatást fenntartják; Botondról, Anonymus Botondjáról
nem tudnak semmit.
Pusztán írásba foglalást említve keveset mondanánk. A krónikák advena-lajstromának a Győr-nemzetséggel foglalkozó eredetije — nyilván a XIII. századi kró
nikás alapvető hagyatéka — nem valamely régi feljegyzés megismétlése és átírása,
hanem nyilvánvalóan az akkori Óvári-ág, vagy inkább csak Óvári Konrád beállí
tottságának visszhangja. A magyar megnevezést nem is említi, a Győr-nemet „generatio Poth"-nak nevezi s tagjai közül mindössze kettőről emlékezik meg. A beköltö
zött ősről, kit szerinte Ernestus-nak hívtak és Óvári Konrádról, ki ilyenformán a fel
jegyzéskészítő legelőkelőbb, leginkább említésre méltó Győr-nembeli kortársa kellett
hogy legyen. A személynevet sem magyar formában idézi, Conradus de Altumburgról beszél, a Poth nevet is németből magyarázza. Ernestust azért hívták Poth-nak,
mert Konrád (!) császár idején követségben járt András és Salamon királyok udva
rában. „Poth enim Teutonice, Latine nuncius sonát" — írja a XIV. századi krónika
(SS. I. 298. o. ). A névszármaztatást nyilván a kései krónikaszerkesztő eszelte ki,
Kézait.i.nem említi. Nála Poth az igazi, az eredeti név, minden követjárási mellékzönge nélkül, Ernestusé csak másodlagos.39 ,,Pot de Lebyn, qui nomine alio Ernistus
est vocatus." (SS. I. 189. o. ) Kétségkívül erős átalakításokat sejthetünk — Kézai
a XIII. századi alapszöveghez mindenesetre közelebb áll e helyütt mint a krónika —,
de a mi szempontunkból nem ez a viszonylat, a fontos, hanem a krónikás genea'67 Anonymusnál Attila még az JÍrpádok őse. a krónikákban már c^ak a tagadhatatlanul keleti eredetű, nem ízigvérig magyar Abáké. A hangulatot illetőleg v. ö. IV. Béla király rendkívül sokatmondó 1253-iki levelét a pápához A szöveg Attilát „a tatárral állítja párhuzamba". Marczali: A magyar történelem kútfői. 161—160. o.
38 Karácsonyi: i. m. II. 99. o.
39 Az Ernestus név nb. önmagában is meglehetősen gyanút keltő. így hívták II. Konrád császár fiát, a német
Erneszt-monda hősét. S Konrád császár nevét mint látjuk, a krónikás advena-lajstrom is belekeveri a Győr-nem
genealógiájába. Egészen időszerűtlenül, mert I. András trónra kerülése idején I I . Konrád régen halott volt már.
Szinte azt gondolhatnánk, hogy a Győr-nembeliek Pothot a valóságosnál is előkelőbb rokonságba akarták keverni.
Az Erneszt-monda állítólagos analógiáira nézve v.o. Mellinger Kamilla részletes egybevető kísérletétBp., (Botond. 1912.
21—34. o.). Dolgozata egyéb megállapításait zárójegyzetünkben összegezzük.
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lógia adta időmeghatározás. A krónikaszöveg Potho-Ernestus magyar földre telepedését — a tényállásnak megfelelően — Salamon király korába teszi s Pot de
Lebyn-t a Géza-kori beköltözők után említi a közelebbi korhatározást nem nyújtó
Kézai is. A XIII. századi krónikást ezek az alapvető időadatok, mindenesetre gon
dolkozóba kellett hogy ejtsék. A Salamon korában magyar földre érkezett Pothonak nem lehet, a honfoglaláskori Botonddal semmi közössége. Anonymus Botondját
mindenestől el kellett tehát ejtenie, amint az meg is történt. Szerintünk, bár ő maga
nem hozta fel, ez a legnyomósabb érv Marczali azonosítása mellett. A középkor má
soló hajlandóságát ismerve szinte lehetetlen feltennünk, hogy a krónikaszövegek
az anonymusi Botond-részleteknek legalább valamely szilánkját át ne vették volna,
ha nem tudatos kihagyással kellene számot vetnünk. De a krónikás, alapvető meglá
tással, tisztában volt, amint még tisztában is lehetett, az azonosítás anonymusi
eredetével. Tudta, hogy Anonymus Botondja mögött Potho lappang. S Botond félre
tételével egyetemben Potho német voltát is kifejezésre juttatta. A Béla-ág története
a zselizi alapításon kívül nem ejtett szót felőle. Ezt is, mint láttuk, az At ha névhez
fűzte; a XIV. századi szerkesztő kezéhez legalábbis ilyen helyesírású változat jutott.
Ekkehard kora óta, mikor Potho dicsőségétől Pannónia legalább annyira visszhang
zott, mint a német, vagy olasz föld, két évszázad telt el. Az emlék elkopott. Potho
személye összenőtt azéval az Emestuséval, ki talán Aribo szülöttje volt (?) s kitől
a nemzetség magát közvetlenül származtatta. A krónikás alapvető azonban — a kö
vet-etimológia mint említettük, kései tudákoskodás — sem Pothoról, sem Ernestusról semmi érdemlegeset nem tudott. Potho anakronisztikus környezetbe ültetett
s Botond nevéhez fűzött kalandozáskori múltjának Anonymus maradt ilyenformán
az egyetlen, jogosan félretolt tanúsága.
Marczali azonosítását, legalábbis annyiban, hogy a „generatio Poth" névadója
maga Potho comes, Sebestyén is elfogadta. Botond azonban szerinte nem azonos
vele; Botond szigorúan magyar mondai hős. Ha Pothot a néptudat Botonddal azo
nosította volna, a krónikák advena-lajstromai nem Pothot, hanem Botondot tették
volna a Győr-nemzetség ősévé.40 Pontosan ugyanezt kellene mondanunk, ha
Anonymus és a krónikák Botondját egy és ugyanazon személynek tekinthetnénk.
Az anonymusi előkelőség és a buzogányos Botond között azonban Sebestyén nem
tett különbséget. így nem vehette észre, hogy az advena-lajstrom a Győr-nemzetség
nek a krónikással egykorú tudomását visszhangozza, maga a szöveg viszont a be
senyő eredetű Botondról beszél. S hogy kettejük személyiségét névegybehangzás
és Potho ragyogó emlékének Botondra hárítása alapján nem néptudat, illetve mon
dai motívum vándorlás, hanem Anonymus döntése olvasztotta egybe. Ez az ellenérv
tehát Marczali eredeztetését, bár Botond kettős mivoltát ő sem tette szóvá, nem ront
ja le. Király György Thierry Botond-értelmezésén alapuló tagadása ugyancsak nem.
Thierry a krónika „minimus Hungarorum"-meghatározását, hősünket egyenesen
törpének tekintve, Botond testi méreteire vonatkoztatta. 41 Holott az eredeti, az
érintetlen monda az aranykapu 42 hatalmas erejű bezúzóját aligha tehette törpévé.
A hegedősök lehet hogy kiemelni kívánták viszonylag kisebb termetét a bizánci
óriással szemben, de a párharc — mint láttuk — nem tartozik a monda eredeti
tömbjéhez. Király szerint a krónika minősítése nem fér össze Ekkehard idézett
szavaival, hogy ti. Potho a magyar tudatban az antik óriások versenytársává lett. 43
Ha így volna, akkor sem volna végeredményben igaza, mert — ismét a kettősség
40 A magyar honfoglalás mondái. I I . í 61—162. o. és 166. o.
41 Le conte du nain Botond. Histoire d'Attila. I I . 374. o.
42 A krónikák érckapuról (aerea, metallina) beszélnek, Anonymus „porta aurea"-ról. (SS. I. 87. o.) Kétségkívül
ez az eredeti emlék. A bizánci tudósítások a támadó barbárok erőfeszítéseivel kapcsolatban mindig a város Arany
kapuját emlegetik. E/. a birtoklás ragyogó szimbóluma. Boleszlo is Kiev „aurea porta"-ját hasította át. V.o. Mar
czali: i. m. Akadémiai Értesítő, 1916., 92—96. o.
43 A magyar ösköltészet. (Ethika könyvtár, VII.) Bp., 1921. 100. o.
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észre nem vétele és elhanyagolása — Ekkehard a német grófról, a krónika a besenyő
tudatból örökölt Botondról beszél. Hogy a krónikást, vagy akár már az énekszerzőt
a Botond nevéből kicsendülni vélhetett magyar kicsinyítő, illetve becéző d-képző
némileg befolyásolhatta, feltehető. De a „minimus Hungarorum" meghatározás,
úgy hisszük, lényegében semmi egyéb, mint a „rectus Hungarus" folytatólagos alá
festése. Botond nem előkelőség, szerény tagja a magyar seregnek. A magyar vezér
nek nem törpe volta, hanem azért kellett a sok „minimus Hungarorum" közül őt
emelni ki, mert a kapuzúzó besenyő hagyomány az ő nevében tárgyiasult. 44
Anonymus a Botond-mondát még egészen eredeti állapotában ismerte meg. Csak
a réstörésről tud, a monda lényegéről, a továbbalakulás utána kezdődik, de igen
hamarosan, s e gyors továbbalakulásnak nyilván visszamenő jelentése is van. A ma
gyar színező készség nem sokáig maradt tétlen. A befogadtatás nem sokkal történ
hetett Anonymus kora előtt. A monda kétségkívül népvándorláskori eredetű. Hogy
besenyő kézen nem fejlődött tovább, egyrészt (eredeti jelentésében) nehezen érint
hető és módosítható tartalma — a magyar énekesek a párharc beiktatásával az ero
tikus jellegű jelenetet virtus-cselekménnyé változtatták —, másrészt a besenyő tu
datnak a (gyorsan beállott) politikai széthullással együttjáró elszegényedése és ki
merülése okozhatta. Mindenesetre ősi érintetlenségében került magyar kézre. A Bo
tond név egy helytörténeti vonatkozása azt is elárulja, hogy körülbelül mikor.
Krónikaszövegeinkből a besenyők a II. Géza utáni időket ismertető fejezetekkel
eltűnnek. Hősünk neve történetesen hozzásegít a beolvadási folyamat időrendjének
pontosabb rögzít heteséhez. Néhány szót kell ejtenünk a Mátra-vidék településtörté
netéről.
Az Abák országrészének legrégibb emberrétege kétségkívül kavar. Amit •— nyil
vánvalóan az Abák hagyományára támaszkodva — Anonymus a honfoglalás előtt
csatlakozó kunokról elbeszél, egyedül a kavarok múltjával egyeztethető. „Kunjai
nak s a ka varoknak az azonossága kézenfekvő" — írja Németh Gyula.45 Fehér Géza
az Abákat s Mátra vidéki népüket besenyő eredetűnek ítélő elmélete46 a történeti
tényállással kibékíthetetlenül ellenkezik. Anonymus hét kun vezér csatlakozásáról,
mindenesetre figyelemre méltó erőgyarapodásról értesít. Am hogyan lehettek volna
a halálos ellenségek, félelmetes üldöző szerepükkel egyidejűen, a magyarság hűséges,
a foglalási küzdelmek jelentékeny részét vállaló, nagy számban csatlakozott fegy
vertársai? Az Abák területének tagadhatatlanul volt jelentős besenyő lakossága is.
De ennek beérkezését itt is, másutt is, későbbi időkre kell tennünk. Anonymus
a tömeges beköltözés kezdetét tudvalevőleg a vezérkorszakba helyezi. Tudósításai
értékét illetőleg azonban különböztetnünk kell. Hogy a Tomaj-nemzetség őse, a „de

44 A monda Botondja az eredeti elképzelés szerint semmi esetre sem lehetett törpe. Ipolyi nagyon helyesen látja,
hogy a résütés természetfeletti erő képzetével emeli ki alakját. (Magyar Mythologia. Pest, 1854. 167. o.) — Nagy Géza
a szó török jelentését egyenesen magas, emelkedett íelnőtt-nek tartja. [Turul, IX (1891) 117. o.] —Hiteles és a besenyő
eredettel egyedül számoló etimológiáját Pais Dezső adta: a Botond névben a bot szónak n-d képzős származatát sejt
hetjük. Ugyanis a bot az ősmagyaroknál jelenthetett valami buzogányfélét, minek használata a konstantinápolyi
kaland korára jellemző volt s a jelképi kapcsolatnál fogva nevéül szolgálhatott. (Régi személynevek jelentéstana.
Magyar Nyelv, XVII [1921] 162. o.) V.o. még uo. 161. o.: Találkozunk krónikáinkban a magyarból megfejthető sze
mélynevekkel is. Ezek azonban jóllehet nem a hagyományból idézett személyek nevei, hanem a krónikás maga terem
tette alakjaié, kiknek a nevét értelmezési képessége körébe esőkből úgy választotta meg, hogy a névvel az illető sze
mélynek tulajdonított szerepet jellemezze. Botond neve kétségkívül ilyen, de talán sikerült valószínűsíteni, hogy sze
mélye élő besenyő hagyományból öröklött s nem a krónikás okoskodta a kalandozások korában nem használatos
fegyver török eredetű neve alapján. A megtelepült és paraszti sorba jutott besenyők körében vált a mondahős hoz
zájuk hasonló származású, eredetű emberré és majd kerülhetett közvitézi minőségben a magyarság szellemi birtokába.
45 A honfoglaló magyarság kialakulása. Bp., 1930. 223. o.
46 Die Petschenegen und die ungarischen Hunnensagen. Körösi Csorna-Archívum I. 123—140. o. Korai település
— s az Abák népéé kétségkívül ilyen — szerinte csakis besenyő lehet. A ka varokat nem veszi tekintetbe. Anonymus
szerinte a rendelkezésére álló és szövegében fel is használt időadatok alapján változtatásokat ejtett a krónikás hun
történet Attila-—Csaba—Aba származtatásán (126. o.). Eszerint a királyi jegyző ismerte volna a nyilvánvalóan utána
keletkezett, első ízben Kézainál feltűnő hun krónikát! Világos, hogy éppen ellenkezőleg, a királyi udvar körében
átalakuló, Attilát megtagadó szemlélet szolgálatában Kézai tolta félre Attila és Árpád vérségi kapcsolatát. Anony
mus az Attila—Aba genealógiáról még nem tudhatott s nem is tud.
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ducali progenie" származó Thonuzoba még a X. században érkezett magyar földre,
alig lehet kétely tárgya. Egyes előkelőségek népüktől sértődés, pártütés, esetleg
félreértések okán is aránylag könnyen elszakadhatnak. Nagyobb tömegek felől
ugyanezt csak akkor mondhatjuk ki, ha — mint a kavarok esetében — hiteles for
rás bizonyítja. Igen kétes, sőt valószínűtlen ezzel szemben a nyugati végek besenyő
határőrségének vezérkori megszervezése. Anonymus az országhatárok kitűzését,
a „constitutio regini"-t Zsolt fejedelem korszakának tulajdonítja, de a határ, melyet
leír, kétségkívül XIII. századi viszonyokat tükröztet. Nyilván visszavetítésről van
szó a besenyő határőröket illetőleg is. (V.o. Knizsa: Magyarország népei a XI.
sz.-ban. Szt. István Emlékkönyv, II. 438. o.). A Zsolt-kori betelepülés időben szom
szédos volna Konstantinos művének keletkezésével, s a császár a korabeli besenyő
ket tudvalevőleg még a magyarság félelmének mondja (De administrando imperio.
III. fejezet). A besenyők napja ekkoriban még magasan állt; nagyobb tömegeket le
választó szakadással ilyen korai időben aligha számolhatunk. Szent István jóval
korábbi életszakai, s még a XI. század is, jóval elfogadhatóbb emlékezést őriznek.
A Kisebb legenda tud besenyő csoport bekéredzkedéséről, de ugyanakkor besenyő
invázióról is (SS. II. 397—398. o.). Utóbbiról a Nagyobb legenda is említést tesz
(Uo. 389. o.). A hatalmas szomszédnép tehát hanyatlóban 47 ugyan, de még mindig,
még a királyság kezdőkorában is, veszedelmet jelentett. „Tunc Ungaris imminebant."
(Uo.) A Nagyobb legendának a Salamon kori besenyőellenes küzdelmeket még nyil
ván átélt szerzője őszintén beismeri, hogy a század első felében a besenyők még fe
nyegető támadók voltak. Pedig a legendaírók korára a helyzet gyökeresen elválto
zott. A XI. század második felében, a besenyő birodalom végleges széthullása idején
beállott komoly fordulat a tömeges beszivárgás kezdete. Zoltán vezér I. Gézának
felajánlkozó, Salamon megsemmisítését ígérő besenyői a legelső tömeges települők
közé tartozhattak (SS. I. 395. o.)48. Akkoriban számos más raj is érkezett. Nem egyidőben és különböző helyekre. A Délvidékre, a Botond-nem szállásterületének fek
véséből következtetve, bizonyosan. Ha nem is szívesen látott vendégekként, nyil
ván az országban maradtak a II. István kori menekültek is, az őket becéző király
halála után talán az Abák területére húzódva (?). Azt az erőteljes besenyő beáram
lást azonban, mely Nógrád, Gömör, Heves és Borsod területén Belitzky szerint a
kavar törzs határsávjaiba ékelődött,49 mivelhogy kevesen voltak,50 nem nekik tu
lajdonítanánk. Azt kell hinnünk, hogy a XII. század későbbi éveiben a délvidéki,
Magyarországon már évtizedeket töltött besenyő lakosság mozdult meg s indult
tömegesen észak felé. Az idő viszonyokát illetőleg éppen a Botond-hagyomány értel
mezése adhat célravezető tájékoztatást. Heves megye területén — Besenyő mellett,
jellemző szomszédság — feltűnik ti. egy Botond nevű település.51

47 Az idegen zsoldba állás — említettük Boleszlo besenyőit — még nem szétesésre vall éppen, de mindenesetre jelzi
a harcos rendet együtt tartani és foglalkoztatni már nem ttidő központi hatalom elgyengülését.
48 A korábbiak, ha nagyobb lélekszámot hoztak is, mint aminőt a Kisebb legenda értesítése mögött kereshetünk,
még mindig inkább szórványok lehettek. Ilyet jelezhetnek a szászdi alapítólevélből (1067 körül) kiolvasható besenyő
nyomok. {Wenzel: ÁTJO. I. 24—25. o.) Ilyen lehetett az a hadifogoly csoport, melyet Jan soproni ispán ejtett Belgrád
alatt, (SS. I. 371. o.)
49 A nyugat-dunántúli és felvidéki besenyő telepek. Domanovszky-Emlékkönyv, Bp., 1937. 90—91. o.
50 A kun (=besenyő) ve^ér a krónika szerint „a cede imperatoris cum paucis ad regem íugerat." (SS. I. 444. o.)
Miután Komneno8
János császár megsemmisítő győzelmét Bizáncban „besenyő ünnep" örökítette meg, (V.o. Patder:
Árpádkor I 2 , Bp. 1899. 433. o., 236. jegyzet), II. István kedvencei nyilvánvalóan besenyők lehettek. Mátyás Flórián
(Fontes domestici II. 265. o.) az ittrekedteket a krónika téves szóhasználata alapján telepíti palóc földre. Hovakerülésük egészen bizonytalan.
51 Csonki: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Bp., 1890.1. 59. o.; Karácsonyi: i. m. I. 274.o.
Bár a helynevekre támaszkodó településtörténeti következtetések kényes voltát illetőleg teljesen egyetértünk Moór
Elemér (Nyékek és svábok, kérek és besenyők Nyugatmagyarországon. Magyar Nyelvőr, LXIV., [1935], 57—64. o.) és
Kniezsa (A nyugatmagyarországi besenyők. In : Domanovszky Emlékkönyv, 323—337. o.) óvatosságra intő megjegyzései
vel, a Botond—Besenyő névpár jelentésében nem kételkedhetünk. Idegen környezetbeültetett besenyő településről
tanúskodnak.
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A kavarok neve már történeti feljegyzéseink megindulása előtt feledésbe merült.
Anonymus meglehetősen elcsúszottan ugyan, Ménmarót révén még tud bizonyos
kazár vonatkozásról. Kavarokról ellenben, kik a magyarok nyelvét Konstantinos
szerint már a X. században megtanulták — semmit.52 A XI. század végén a Mátravidék népe bizonyos, hogy ízig-vérig magyar volt már. A múlt, a csatlakozás emlé
két csak a legelőkelőbb nemzetségek, mindenekelőtt az Abák családi hagyománya
őrizte. Ha a Mátra-vidék lakosságát utóbb poloveceknek — a kunság orosz elnevezé
se — palócoknak nevezik, nem jelenthet mást, mint hogy a terület színmagyar nép
rajzi képét kun települések változtatták el. Éspedig tömegesebbek. Nem vethetjük
tehát el az 1091-iki, Kapolcs seregéből ejtett hadifoglyok feltelepítésének lehetőségét
A továbbiakra nézve pedig helyben kell hagynunk Hunfalvy vélekedését, ki Kálmán
király oroszföldi házasságának 1104-iki dátumától számítja a kétségkívüli észak
keleti kun beszivárgás megindulását.53 Az orosz belviszályok, a magyar beavatkozá
sok, s a kunoknak az osztályoskodók közötti nem mindig szerencsés helyezkedései
okozhatták a bevándorlás — néha talán beözönlés — folytatódását, körülbelül
a század derekáig. Miután az ugyanide sodródott besenyő lakosság a terület palóc
jellegén nem változtatott, a minősíthető besenyő beáramlás utoidejűségére, már
erősen magyarosodó, vagy inkább elmagyarosodott lakosságot hozó utoidejűségére
kell következtetnünk. A kun településnek névváltoztató nyoma maradt, a besenyők
nek már nem. Nyilván nem volt miért. A Botond nevet északra átültető fel vándorlás
besenyői mögött tehát legalább két emberöltőnyi magyarországi múltat kell ke
resnünk, s megmozdulásukat a Mánuel-féle bizánci inváziók megindította, többszö
rösen igazolható, nagyarányú belső migrációs folyamat részének tekintenünk.
Ekkorra, a XII. század második felére a besenyők elmagyarosodása nagyjában be
fejeződött. A Botond helynév eponymosa mindenesetre magyar volt már. A nevéhez
fűződő monda, a Botond-monda ekkorra bízvást magyar birtokba kerülhetett,
így a parasztok „hazug" meséiből aránylag frisskeletúen jutott annak az Anonymusnak a tudomására, ki a Mátra-vidék lakosai között származás szempontjából már
nem különböztetett. Nyilvánvaló, hogy nem volt hozzá módja. A besenyő eredetű
felköltözők név szerint kun környezetbe érkeztek, de ekkorra a velük nagyjában
azonos tartalmú magyarországi múltat maguk mögött tudó Mátra vidéki palócok
asszimilációja is körülbelül befejezett kellett hogy legyen. Anonymus korára bizo
nyosan. A hegedősök énekeiből Botond besenyő eredetének minden nyoma kive
szett, maga a besenyő népnév is eltűnt, de ez az egyetlen különbség. Anonymus ko
rára a kunnak sem volt már idegen csengése.A Mátra-vidék népe a maga egészében
ismét magyar volt már; a múlt elmosódott. Anonymus kunoknak nevezte őket,
s abban a meggyőződésben élt, hogy eme bizonyos kunok őkei, akárcsak Aba-nembeli uraik, a honfoglalókkal együtt érkeztek az új hazába. Holott az ősi megszállás
csak a ka varokra nézve igaz. Ám hangsúlyoznunk kell, hogy elbírálása nem egyéni
hiedelem. Tudvalevő, hogy az 1232-ben alapított, palóc területen fekvő Bélháromkúti ciszterci apátságot is ,,abbatia Cumanorum"-nak nevezték.54
Anonymus, mikor az erősen vegyes eredetű lakosságot egységesen kunnak ítélte,
természetesen tévedett. De tévedése érthető és megokolható. Ismerve az Abák keleti
származását, s területük akkori népének elnevezését, nem is mondhatott volna
mást. Tarthatatlanok, de bizonyára megokolhatok Botond-részletei is. Felgyülem-

52 Moravcsik: Bíborbanszületett Konstantin A birodalom kormányzásáról. 39. fejezet, 174—175. o.
53 Magyarország ethnographiája. Bp., 1876. 363. o.
54 Ipolyi: A kunok bél-háromkúti, máskép apátfalvi apátsága. Archaeologiai Közlemények, VI 1—59. o.; Faxhoff er — Gzinár: Monasteriologia regni Hungáriáé. Pest, 1860. II. 80 o. ; Rupp: Magyarország helyrajzi története. Bp.,
1872. II. 42—44. o.
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lésük eredete, bár nem akadhattunk olyan feltevésre, mely a Marczali-féle Pothoazonosítást valószínűségben csak meg is közelítené, hipotetikus jelenség. S fogya
tékos adatállományunk birtokában, bár iparkodtunk Marczali fel nem használta
anyagot is sorompóba állítani, nyilván az is marad. A Botond-monda besenyő eredete
viszont, úgy találjuk, kétségtelen. Az anonymusi tudósítások közül a monda szem
pontjából mindössze egyet kellett szükségszerűen felhasználnunk: a Külpün-származtatást. Ez pedig a Botond név jelentésével egybevetve feltétlenül hiteles és hitelt
érdemlő. Az anonymusi adat s a krónika besenyő fegyvert forgató hőse egjonást
kölcsönösen igazolja. A mondai Botond nem történeti személy, egy vágyálom meg
testesítője a besenyők virágkorából55 : Bizánc birtokba vételének besenyő vágyálmát
testesíti meg.

Золтан Тот
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ О БОТОНДЕ И СВЯЗАННОЕ С БОТОНДОМ
НАСЛЕДИЕ АНОНИМУСА
Резюме
Те несколько отрывков из нашего былинного наследия, которые удалось спасти и сохра
нить в летописях, были включены в сборники текстов не в одинаковой степени зрелости. Если
легенда об орлах дошла до нас из глубины веков в форме, свидетельствующей о длительном
её развитии и существенном преобразовании, то списки легенды о Ботонде — если сопоста
вить совершенно крайне противоположние типы — рассказывают об истории Ботонда,
расколовшего топором ворота Константинополя, в форме, которую можно считать не тро
нутой со времени её происхождения. Легенда об орлах по форме и содержанию была отшли
фована почти до стройной завершенности народных сказок. Легенду о Ботонде время как
бы обошло и сохранило в записи XIII века.
История орлов, очевидно, представляет собой выкристаллизовавшееся в легенду повество
вание о спасении от печенегов. Летописный текст сохранил память о длинном пути, переходе
чрез горы, о закономерности поспешности похода, об огромном уроне в поголовье скота,
понесенном пришлыми племенами, и, наконец, память о благополучном спуске в Предлесье.
Но дошедший до нас вариант легенды уже изменяет, смягчает характер и значение преследо
вания и шпески. Ко времени записи летописного текста память об угрозе печенегов была
совершенно позабыта. Утратилась память об их военном превосходстве. Процесс их ас
симиляции с венгерским элементом приближался к завершению. В XIII веке кто мог уже
поверить в то, что обретение новой родины было непосредственно вызвано предками посе
лившихся здесь печенегов?
Память о перепитиях вторгшихся обретателей родины является более сложной и по со
держанию и значению темой, чем легенда о бравурных деяниях Ботонда. Естественно по
этому, что преобразующая работа времени могла оказать на нее более легко и более интен
сивно свое влияние. В глазах исторического наблюдателя, несмотря на это, трехсотлетняя
неизменность легенды о походе Ботонда является чуждым явлением. Легенда об орлах раз-

55 Mettinqer Kamilla a. Botond-kérdésnek szentelt disszertációjában (Botond. Bp., 1912. 1—52: o.) nem egy figye
lemreméltó észrevétellel találkozunk, de levezetései szétfolyők és eredményhez nem vezetnek. Helyesen látja, hogy
Anonymus „valamely neki hitelesnek tetsző kútfő alapján ismeri Botondot". (10. o.) Azt a véleményét is osztjuk,hogy
Anonymus esetében nem a Botondra vonatkozó adatállomány az elsősorban fontos, hanem „szívós ragaszkodása
Botond alakjához". Pontosabban: ennek a különleges magatartásnak a magyarázata. Erre nézve azonban nem ka
punk érdemleges felvilágosítást. Botondot az anonymusi elbánás alapján történeti személynek ítéli. Hogy mikor élt,
Árpád vagy a kalandozások korában? — bizonytalan. Szerinte „több magyar seregvezér vitézségének hordozója".
(11. o.) Marczali és Sebestyén azonosításait elveti, mert szerinte semmiképpen sem volna érthető, hogy olyan előkelő
német úr, mint Potho „egy még félig-meddig barbárnak tartott nemzethez, mint jövevény csatlakozzék". (16. o.)
Furcsa, hogy I I I . Henrik császár ugyanakkoriban érthetőnek találta, hogy leánya eme félig-meddig barbárnak tartott
nemzet bizonytalan jövőjű trónörökösének legyen a hitvese. Adva van tehát szerinte egy X. századi, teljesen ködbe
veszett, sőt kontaminált magyar hős, történeti személy, de minden eredetmeghatározás nélkül; ez volna a kiindulás.
Erre hárult 1018 után a Boleszlo-féle kievi kardcsapás lengyel földről hozott hagyománya. Marczalinak a réstörést
illető lengyel származtatását t.i. elfogadja „bár nem írott emlékek, hanem élő hagyomány alapján" (20. o.). Potho része
sedése annyi, hogy névhasonlóság alapján megóvhatta Botond nevét a feledéstől. Az alapvető kérdésekre, hogy t.i.
minek tulajdonítsuk az Anonymus lelkesedését és szívós ragaszkodását sajátos Botondjának külföldi és hazai forrá
sokban egyaránt ismeretlen személyéhez s ez utóbbi hogyan viszonylik a krónikák Botondjához, semmi válasz.
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вивалась на устах целого ряда следовавших один за другим поколений песенников до той
степени, в которой мы знакомимся с ней в летописи. Легенда о Ботонда, очевидно, проникла
в сознание народа гораздо позже, лишь примерно в середине столетия она утвердилась в круге
интересов песенной поэзии, поставленной на службу вкусам слоя феодалов-воинов.
Позднее появление легенды о Ботонде, записанной летописцами, безусловно свидетель
ствует о характерной отчужденности её. Как и почему внимание письменников обратилось
к такому яркому эпизоду эпохи воинских похождений лишь в XIII веке? Не означает ли это,
что песенная поэзия, более того, и народ не знали её много раньше? Еще более неразрешимым
и таинственным по своей пророде остается воторой невыясненный компонент проблемы
легенды о Ботонде: это наследие Ботонда в интерпретации Анонимуса, как само по себе,
но еще более в сопоставлении с летописями. Здесь наблюдается своеобразная двойствен
ность, своеобразный распад. Личность Ботонда в XIII столетии еще не является однородным
явлением. Двойственность намечают сами тексты так решительно, что излишне всякого
рода описание. Анонимусов Вотонд имеет мало чего общего с пробивателем стены в лето
писи; частности легенды о Ботонде, передаваемые летописцем, группируются не вокруг её
ядра. Летописи увязывают Ботонда с Востоком, с Балканами, а взлелеянный Анонимусом
герой, живший подозрительно долго, стыкуется с Западом. Вариантам присуща одна един
ственная общая черта: прошлое их обиох ведет в среду печенегов. Сообщаемые Анонимусом
данные и герой хроники, разрушивший ворота Константинополя печенежским топором,
взаимно подтверждают друг друга. Легендарный Ботонд — не историческая личность, в нем
воплощается мечта из эпохи расцвета печенегов, мечта о захвате печенегами Византии.

Zoltán Tóth
D I E H E R K U N F T D E R BOTOND-SAGE
U N D D I E B O T O N D - Ü B E R L I E F E R U N G B E I ANONYMUS
Resume?
Die dank der Chroniken erhaltenen wenigen Fragmente unseres alten Sagenschal zes waren
nicht gleichermaßen ausgereift, als man sie aufzeichnete. Während die Adler-Sage — um ganz
extreme Typen zu vergleichen — in ihrer überlieferten Form von einer jahrhundertelangen
Vergangenheit, stetigen Entwicklung und einem starken Wandel zeugt, wurde die Sage über
das Abenteuer von Botond in Byzanz durch die Kopien in einer Form überliefert, die für unberührt zu halten ist. Die Adler-Sage ist sowohl in der Form als auch im Inhalt ausgereift, abgerundet wie ein Volksmärchen. An der Botond-Sage scheint die Zeit bis zu ihrer Aufzeichnung
im 13. Jahrhundert nicht gearbeitet zu haben.
Die Geschichte der Adler ist offensichtlich der zu einer Sage herauskristallisierte Niederschlag
der Flucht vor den Petschenegen. Der Text in der Chronik bf wahrte die Erinnerung an die lange
Wanderung, den Übergang über das Gebirge, die Notwendigkeit der Eile, die Dezimierung des
Viehbestandes der Landnehmer und schließlich an die glückliche Ankunft in Siebenbürgen. In der
überlieferten Form wird jedoch die Bedeutung dessen, daß die Eile wegen der Verfolgung vonnöten war, schon abgeändert und abgemildert. Zu der Zeit, als die Geschichte schriftlich festgehalten wurde, war die Erinnerung an die Petschenegengefahr sowie an die militärische Überlegenheit der Petschenegen schon vollkommen in Vergessenheit geraten. Auch der Prozeß ihrer
Einschmelzung in das ungarische Element näherte sich seinem letzten A k t . Wer h ä t t e noch im
13. J a h r h u n d e r t glauben mögen, daß die unmittelbaren Verursacher der Eroberung des neuen
Vaterlandes die Vorgänger der ansässig gewordenen Petschenegen waren ?
Die Abenteuer der eindringenden Landnehmer war ein Thema von wesentlich komplizierterem
Inhalt und zusammengesetzterer Bedeutung als Botonds Bravour. Es versteht sich von selbst,
daß dieses Thema der umformenden Arbeit der Zeit viel mehr unterworfen war. F ü r den historischen Beobachter ist es, daß sich die Botond-Sage drei Jahrhunderte hindurch gar nicht änderte,
doch ein fremdes Phänomen. Die Adler-Sage reifte im Munde vieler nacheinanderfolgender Generationen von Fidlem zu der Stufe heran, die aus der Chronik bekannt ist. Die Botond-Sage
wurde durch das Volksbewußstein offensichtlich viel später aufgenommen und gelangte erst
gegen die Mitte des Jahrhunderts in den Interessenkreis der Liederdichtung, die dem Geschmack
der feudalen kriegerischen Schicht diente.
. Ein zweifelsohne fremdartiges Charakteristikum der in den Chroniken festgehaltenen BotondSage ist ihr spätes Erscheinen. Wie und warum richtete sich die Aufmerksamkeit der Schriftkundigen auf eine dermaßen spektakuläre Waffenepisode der Zeit der Streifzüge erst im 13.
J a h r h u n d e r t ? Bedeutet dies nicht, daß sie der Liederdichtung sowie auch dem Volk selbst erst
vor kurzem bekannt geworden war? Die andere ungeklärte Komponente des Botond-Problems:
die Botond-Überlieferung bei Anonymus ist sowohl an und für sich als auch in Konfrontation
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mit den Chroniken noch weniger entwirrbar und viel mehr rätselhaft. Es gibt da nämrlich ein
eigenartige Doppelhcit, ein eigenartiger Zwiespalt. Die Person von Botond ist im 13. .lahhunderte
nicht einmal eine homogene Erscheinung. Ihre Doppelheit wird durch die Texte selbst, und zwar
mit einer jede Umschreibung erübrigenden Eindeutigkeit bestimmt. Der Botond von Anonymus
h a t mit dem Breschen schläger der Chroniken herzlich wenig zu tun, die von Anonymus aufgezeichneten Einzelheiten sind nicht um den sagenhaften Kern gruppiert. Der Botond der Chroniken ist an den Osten, an den Balkan, dagegen der verdächtig langlebige und verhätschelte
Held von Anonymus an den Westen gebunden. Sie haben nur ein einziges gemeinsames Merkmal :
Ihre Vergangenheit m petschenegischer Umgebung. Die Angabe bei Anonymus und der petschenegische warfen führende Held der Chronik bestätigen sich gegenseitig. Der sagenhafte Botond
ist keine historische Person, sondern Verkörperer eines Traumbildes der Petschenegen aus ihrer
Blütezeit, als sie Byzanz in ihren Besitz brachten.
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KELENIK JÓZSEF

SZAKÁLLAS PUSKÁK XVI. SZÁZADI
MAGYARORSZÁGI INVENTÁRIUMOKBAN
A terminológia problémái

A XVI. század második fele történelmünknek olyan szakasza, melyben minden
egyes apró erődítmény, palánk, illetve vár megtartása létfontosságú volt.
Tanulmányunk a XVI. századi magyar várak szakállas puskáinak bemutatásával,
elemzésével igyekszik segítséget nyújtani a várháborúk történetének még pontosabb,
még objektívabb értékeléséhez.
A kutatónak eddig is számos leltár állt rendelkezésére, melyek alapján képet al
kothatott váraink felszereltségéről, védelmi képességeiről. Az egyes összeírások
következetlennek tűnő szóhasználata azonban nemegyszer félreérthető, zavaros, ami
pontatlan értékeléshez vezethet. Ezért tartottuk szükségesnek megkísérelni a sza
kállasok latin elnevezéseinek, terminológiájának felvázolását, tisztázását. Ennek
során jó néhány olyan nehézséggel problémával, kerültünk szembe, amelyet a rendel
kezésünkre álló források alapján csak hipotetikusan oldhattunk meg.
A további források feltárása tehát feltehetően módosítani fogja az általunk fel
vázolt képet.
1541-ben Buda elfoglalása után felgyorsult magánváraink királyi kézbe adása.
A század második felére pedig már minden jelentősebb erősségben királyi helyőrség
állomásozott,1 miáltal a várak védelméről és felszereléséről való gondoskodás is az
uralkodó, illetve a Haditanács feladatává vált. Nekik kellett tűzfegyverekkel és meg
felelő mennyiségű lőszerrel ellátniuk a végeket.
Mivel erre a feladatra a korabeli magyar ipar nem, vagy csak korlátozott mérték
ben volt képes, a szükséges fegyverek és lőszerek többségét az osztrák örökös tar
tományokból és a Cseh Királyságból kellett beszerezni.2
Az országba érkező külföldi fegyverek elnevezései a növekvő létszámú zsoldos
egységek, a német nyelvű katonai felső vezetés és adminisztráció közvetítésével
a magyar tisztek és katonák körében is egyre ismertebbekké váltak. 3 De szükség is
volt erre, hiszen a tűzfegyverek tekintetében sokkal következetesebben használt
német terminológia jóval pontosabban tudta kifejezni az egyes elnevezések tényleges
tartalmát, mint a korabeli .magyar, vagy latin nyelv.4
Mivel a XVI. században a kézi lőfegyverek története Európa-szerte lényegében azo1
2
3
4

Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon 1541—1593. Bp., 1980. 35—36. o.
Szántó I. : i. m. 55. o.
Jászberény, 1594. A felhasznált levéltári források jelzetét 1. a függelékben.
L. Babocsa, 1563; Pozsony, 1600; Sáros, 1557.
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nosaii alakul, a hazai viszonyok jobb megértése érdekében röviden át kell tekinte
n ü n k a fegyverterminológia fejlődésében mutatkozó általános tendenciákat.
Hogy a korai kézi lőfegyverek kielégítő hatásfokot érhessenek el — a lőpor még
alacsony kémiai tisztasága miatt —, jelentős töltetre és űrméretre volt szükség. 5
A nagyobb töltet erős csövet követelt meg, ami — tekintettel a korban előállított
fémek minőségére — vastag falú, súlyos fegyvereket eredményezett. 6 Annak érde
kében, hogy ezek hatásosak, de még emberi erővel mozgathatóak maradjanak,
csökkenteni kellett a súlyukat. Mivel a cső teherbíró képességének az öntéstechno
lógia, a kalibernek pedig a lőpor minősége szabott szigorú határokat, a legkisebb
h á t r á n n y a l járó megoldást a fegyvercső rövidítése jelenthette. í g y a súly csökkent,
de az űrméret, a lőportöltet nagysága változatlan m a r a d t . Ennek következtében
a visszalökő erő oly mértékben megnövekedett, hogy azt a lövész teste — fizikai
károsodás veszélye nélkül — már nem foghatta föl. 7 A lövéskor fellépő jelentős erőt
a fegyverek csövének alsó részén kiképzett nyúlvány segítségével igyekeztek csök
kenteni. 8 Német nyelvterületen ezt a korai kézilőfegyverek olyan fontos és jellegzetes
részének tekintették, hogy m a g á t a fegyvert is erről nevezték el Hakenbüsche-nek. 9
A kifejezés e korai jelentését — értelemszerűen — a magyar szakállas, szakállas pus
ka adja vissza a legpontosabban (1. az általunk megadott definíciót, 490—491. o.)
Jelentős súlyuk és a kitámasztás igénye m i a t t ezek a fegyverek még a várakhoz,
erődített helyekhez kötődtek. 1 0 De azok a XV. század második felében lejátszódó
társadalmi és gazdasági változások, amelyek a lovagi hadviselés válságát és a gya
logság felemelkedését előidézték, a lőfegyverek fejlődésére is nagy hatást gyakorol
tak. 1 1 A fellendülő vasipar és lőporgyártás fokozatosan lehetővé t e t t e olyan könnyebb
és jobb fegyverek készítését, amelyekkel a lövészek már feltámasztás nélkül tüzel
hettek. 1 2 Ezeken a k ö n n y ű tűzfegyvereken már nem találhatjuk meg a visszalökést
felfogó n y ú l v á n y t , a H a k e n t , ennek ellenére mégis Halbhakennek (félszakállasnak)
nevezik őket. 1 3 Erre az időszakra a H a k e n , Hakenbüchse szavak jelentése ugyanis
erőteljesen kibővült. A kifejezésen eredetileg a tűzfegyverek egy bizonyos fajtáját,
a szakállnyúlvánnyal (Hakennel) ellátott fegyvereket értették. 1 4 Mivel a fejlődés
kezdeti periódusában feltehetően ez volt a kézi lőfegyverek legismertetbb, legelter
jedtebb fajtája, ezek elnevezése vált egyben általános, összefoglaló névvé. A nyelv
pedig minden újonnan megjelenő tűzfegyvert, amelyet a kézifegyverekhez sorolt,
a már megszokott Haken, Hakenbüchse névvel illetett. 1 5 Ezzel magyarázható, hogy
5 Durdik, Jan—Múdra, Miroslav—Sada, Miroslav : Alte Handfeuerwaffen. Prága, 1977. (A továbbiakban: Durdik—
Mudra—Soda: Handfeuerwaffen) 15—16. o.
6 Durdik—Mudra—Sada: Handfeuerwaffen, 16. o.
7 Pope, Dudley: Feuerwaffen. Entwicklung und Geschichte. Bern und München. 1965. (A továbbiakban: Pope:
Feuerwaffen) 53 o.; The New Cambridge Modern History I—II. Cambridge, 1968. (A továbbiakban: Cambridge His
tory) 283. o.: Müller, Heinrich: Gewehre, Pistolen, Revolver. Leipzig, 1979. (A továbbiakban: Müller: Gewehre) 50. o.
8 Pope: Feuerwaffen, 55. o.; Der Große Duden. Band 7. Duden Etymologie Herkunftswörterbuch der deutschen
Sprache. Zürich, 1963. 244. o. ; Lexers, Matthias: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Leipzig, 1969. 79. o.;
Boeheim, Wendelin: Handbuch der Waffenkunde. Leipzig, 1890. (A továbbiakban: Boeheim: Waffenkunde) 447—455.
o.; Wörterbuch zu deutschen Militärgeschichte I—II. Berlin, 1985. (A továbbiakban: Wörterbuch, 1985.) I. 272. o.
9 Schwarz, Herbert: Gefechtsformen der Infanterie in Europa durch 800 Jahre. München, 1977. (A továbbiakban:
Schwarz: Gefechtsformen) 116. o.; Wörterbuch, 1985. I. 272. o. ; Allgemeine Geschichte der Kriegkunst für die Zög
linge der K. K. Militair Académie. Wiener Neustadt, é. n. 337. o.; Brockhaus Konversations Lexikon. Leipzig, Ber
lin und Wien 1894. (A továbbiakban : Brockhaus' Lexikon) VIII. 760. o. ; Polen, B. : Handwörterbuch der gesamten Mi
lí tärwissenschafften. Bielefeld—Leipzig, 1877. (A továbbiakban: Polen: Handwörterbuch) II. 242. o.
10 Durdik—Mudra—Sada: Handfeuerwaffen, 15. o.; The Oxford English Dictionary I—XIII. Oxford, 1961.
(A továbbiakban: OED) 10. o.; Weller, Joe: Weapons and Tactics Hastings to Berlin. New York, 1966. (A továbbiak
ban: Weller: Weapons) 50. o.; Cambridge History, I. 283. o.
11 Müller: Gewehre, 20. o.
12 Durdik—Mudra—Sada: Handfeuerwaffen, 15. o.
13 Brockhaus' Lexikon. VIII. 760. o.; Das Wiener Bürgerliche Zeughaus. Rüstungen und Waffen aus fünf Jahr
hunderten. Wien, 1977. 102—103. o.; Boeheim: Waffenkunde, 455. o.; Schwarz: Gefeehtsformen, 116. o.; Essenwein:
Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen. Leipzig, 1872. (A továbbiakban: Essenwein: Quellen) 121. o.
14 The Complete Encyklopédia of Arms and Weapons. (Ed. Tarassuk, Leonid and Blair, Claude) London, 1982.
(A továbbiakban: Arms and Weapons) 46—47. o.
15 A Haken kifejezés korai megjelenésére 1. Arms and Weapons, 245. o. ; Slone, George C. : A glossary of the Construc
tion, Decoration and Use of Armor. New York, 1961. (A továbbiakban: Slone: Glossary) 256. o. Az elnevezés általános
jellegére utal: Paten: Handbueh, 243. o. A Haken mint az újonnan feltűnő' kézi lőfegyverek elnevezése: Schwarz:
Gefechtsformen, 103. o.; Brockhaus' Lexikon, VIII. 760. o.
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a XV. század második felétől megszaporodó könnyű lőfegyverek is a Haken nevet
viselik, jóllehet a névadó nyúlvány már hiányzik a csőről. 16
A fentiek alapján a Haken, Hakenbüchse kifejezést t e h á t két különböző fegyver
fajta — a valódi szakállasok és a könnyebb, ún. kézi puskák —, illetve, általános
értelemben, minden fajta kézi tűzfegyver összefoglaló neveként használták.
Az egyes jelentések súlya azonban idővel módosult. Űgy tűnik, hogy a könnyű,
mezei harcokban is jól használható lőfegyverek számának emelkedésével, illetve a
szakállasok jelentőségének csökkenésével a H a k e n kifejezés általános értelmű jelen
tése került előtérbe. Szükségessé vált t e h á t , hogy a várharcokban még mindig fontos
szerepet játszó valódi szakállasokat kiemeljék, elkülönítsék a gyalogsági lőfegyve
rek különböző fajtáitól.
E z t a feladatot a nyelv a nagyobb kaliberre való utalással a doppel, doppelt
jelző betoldásával oldotta meg. (Doppelhaken) 1 7
A lőfegyverek terminológiájának fejlődése azonban nem m a r a d t meg egy-egy
nyelvterület határain belül. Erre utal a német Hakenbüchse elnevezés széles körű,
szinte nemzetközi elterjedtsége is. Jóllehet a kifejezés vándorlása során az á t v e v ő
nyelvek fonetikai sajátságaihoz alkalmazkodva változásokon ment keresztül 1 8 ,
német eredetéhez nem fér kétség. 1 9
A középfelnémet Hakebühse és a középalnémet Hakebusse feltehetőleg először
a nyelvileg közel álló Flandriában jelent meg a haegbusse, hagbus alakokban. 2 0
Egyes k u t a t ó k úgy vélik, hogy innen Burgundiába került át, ahol a hacquebusse
(1475) haquebuse formát vette fel. 21 Véleményünk szerint azonban nem lehetetlen,
hogy a német birodalomba benyúló Burgundia a kifejezést közvetlenül a németből
vette át. 2 2
A X V . századi Franciaországban az oda talán kétfelől is behatoló szó a harquebusche (1478), harquebuse alakban, illetve ezek különböző változataiban egyaránt
megtalálható. 2 3 A kifejezés mai alakja (arquebus) azonban a szintén németből köl
csönzött olasz archibugio hatására jött létre. 2 4
Az olasz nyelvészek az archibugio, archibuso flamand-német származását elis
merik, de nem tisztázott, hogyan került a kifejezés az olasz nyelvbe. 2 5
A kasztíliai nyelv etimológiai szótára szintén egyetért a flamand-német eredet
tel. Az arcabuz formában elterjedt kifejezést azonban közvetlenül a franciából átvettnek tartja. 2 6
A kontinenstől kissé elzárt Angliában is megjelenik a Hacbus (1484), Hakbuss
(1497), illetve hackbut stb. elnevezés. 27 A X V I . század folyamán pedig — a szó angliai
történetében mindvégig megfigyelhető francia befolyás hatására — az arquebus, har
quebus alakok honosodnak meg. 28
Mint látjuk, az eredeti német Hakenbüchse elnevezés és változatai egész NyugatEurópában elterjedtek.
16 Arms and Weapons, 46. o.
17 Ai 1577-es országos összeírás (jelzetét 1. a 143. jegyzetnél) minden szakállast egységesen Doppelhakennek nevez
De a korábbi vagy későbbi évekből származó magyarországi leltárak is ezt a kifejezést használják.
18 A mai nyelvekben élő alakjaik: fr. arquebuse, ol. archibugio, sp. arcabuz, ang. arquebus.
19 OED 102. o.; Novak, Rudolf: Die französischen Wafí'ennamen. Waffen und Kostümkunde. 1970. (A továbbiak
ban: Novak: Waffennamen) 73. o.; Brockhaus' Lexikon. I. 720. o.; Gamülscheg, Ernst: Etymologisches Wörterbuch
der Französischen Sprache. Heidelberg, 1928. (A továbbiakban: Gamillsc/ieg: Wörterbuch) 49. o.
20 OED 10. o.
21 Novak: Waffennamen, 73. o.
22 Goetz, Dorothea: Die Anfänge der Artillerie. Berlin. 1985. 43. o.
23 OED 10. o. és 102. o.
24 Novak: Waffennamen. 73. o.; Gamülscheg : Wörterbuch 49. o.
25 Battisti, Carlo—Alessio, Giovanni: Dizionario Etimologico Italiano I—V. Firenze, 1958. (A továbbiakban'
Battisti—Alessio: Dizionario) I. 273. o.; Migliorini, Bruno—Büro, Aldo: Protuario Etimologico della Lingua I taliana
Torino, 1958. 36. o.
20 Oorominas, J.: Diccionario Critico Etimologico de la Lengua Castellana I—IV. Bern. 1954. I. 250. o.
27 OED 102. o. és 10. o.
28 OED 10. o.
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A kérdés csak az, hogy a különböző nyelvekbe behatoló kifejezés jelentése mennyi
ben változott, módosult?
A német nyelvterületen kialakult jelentésekkel már megismerkedtünk.
Az angol nyelv- és fegyvertörténeti munkák egyöntetű állítása szerint a harquebute, arquebuse stb. eredetileg a szakállnyúlvánnyal (with hook) ellátott nehe
zebb lőfegyvereket jelentette. 29 Angliában is a szakállasok lehettek az első kézi lő
fegyverek.30 A XV. század második felétől azonban a nagyobb számban megjelenő
könnyebb lőfegyverek is átvették és továbbadták az arquebus elnevezést.31 Mivel
a fegyvergyártás még a kézműipar szintjén állott, szinte minden fegyver egyedi
darab volt. Az eltérő hosszúságú, űrméretű, formájú fegyvereknek oly nagy száma
és annyi különféle fajtája viselte már az arquebus nevet, hogy jóformán tűzfegyver
mivoltuk maradt egyetlen közös vonásuk. Ennek következtében az elnevezés eredeti
jelentése a köztudatban elhalványult, és a kifejezést a kézi lőfegyverek általános
szinonimájaként használták. 32
Az angolban használt arquebus „szakállas" jelentésének elhalását bizonyítja, hogy
a XVI. század közepén a szakállnyúlvánnyal rendelkező fegyvereket hagbutis of
crocke, harquebusses of croce-nak, horoggal, kampóval ellátott lőfegyvernek, azaz
„szakállas szakállasnak" nevezték.33
Mindenképp fel kell figyelnünk arra, hogy az angol és a német fegyverterminológia
fejlődése fő vonalaiban megegyezik, jóllehet e két terület között sem közvetlen föld
rajzi, sem katonai, háborús érintkezés nem állt fenn. Mivel a Habsburg-birodalom
német területei és a velük szoros állami-politikai kapcsolatban álló spanyol és itáliai
területek között lehetséges és szükséges volt a fegyverzeti újítások átadása, felté
telezhetjük, hogy a terminológiai fejlődés is közel azonos úton haladt.
Franciaország sem a szomszédság, sem a zsoldos hadszervezet sajátságai miatt
nem vonhatta ki magát a környezetében lejátszódó fejlődés hatásai alól. Megerősíti
ezt, hogy az angol fegyverelnevezések nem jelentéktelen részén érződik a francia
nyelv közvetítő hatása. 34
P. Sixl a kézi lőfegyverek fejlődéstörténetéről írott cikksorozatában közli egy
1468-ból származó olasz kéziratos forrás két rajzát. Az első képen, amely felirata
szerint egy archibusot mutat be, egy szakállast, a másodikon egy i'm. schioppit,
könnyű kézipuskát láthatunk. 35
Az archibusot eredetileg szintén csak a szakállasok jelölésére használták. 36 Jelen
tése azonban hamarosan olyannyira kibővült, hogy egy, a XVI. század első feléből
származó katonai szakmunka már szükségesnek tartja a különféle értelmező jelzők
használatát az archibusok fajtáinak elkülönítéséhez.37 Az olasz terminológia tehát
ugyanazon a fejlettségi szinten mozgott, mint az angol, vagy a német.
De úgy tűnik, hogy a XVI. század első évtizedeire már Spanyolországban is olyan
szinten állt a tűzfegyverek fejlődése, hogy az arcabuzanak kialakulhatott az általá-

29 Arms and Weapons, 245. o.: Blackmore, Howard: Guns and Rifles of the World. London, 1965. (A továbbiakbaa:
Blackmore: Guns) 11. o.; Skeat, Walter: An Etymological Dictionary of the English Language. Oxford, 1903. (A továb
biakban: Skeat: Dictionary) 3Í. o.
30 OED 102. o.
31 Schwarz: Gefechtsformen. 103. o. ; Rogers, C. B. : Weapons of the British Soldier. London, 1960. (A továbbiakbaa :
Bogers : Weapons) 47—50. o.
32 Blackmore: Guns, 11. o.; Rogers: Weapons, 49. o. ; Skeat: Dictionary, 31. o.
33 Blackmore: Guns. 11. o.; Skeat: Dictionary, 31. o.
34 OED 102. o. és OED II. 33. o.
35 Sixl, P.: Entwickelung und Gebrauch der Handfeuerwaffen. Zeitschrift für Historische Waffenkunde. 1897
(A továbbiakban: Sixl:Entwickelung)277.
o.; Meynert, Hermann: Geschichte des Kriegswesen und Heerverfassungen
in Europa I—III. Wien, 1868. (A továbbiakban: Meynert: Geschichte) I. 414—415. o.
36 Battaglia. Salvatore: Grande Dizionario Delia Lingua Italiana. h. n., 1961. (A továbbiakban: Battaglia: Dizionario) I. 620. o.
37 Battaglia: Dizionario, I. 620. o.
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nos, gyűjtőnévi értelemben használt jelentése. Ebben az időszakban ugyanis a spa
nyol lövészkatonákat arcabuzerosnak nevezték, jóllehet nem szakállasokkal, hanem
az escopette-nek nevezett könnyű kézipuskákkal voltak felszerelve.38
Az eddigieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy a század első felére Európa nyuga
ti felében elterjedt a többjelentésű, de minden nyelvben ugyanazokat a jelentéseket
hordozó Hakenbüchse, arquebuse, archibugio stb. kifejezés. Mivel a szó jelentése
a különböző nyelvekben azonos módon változott, talán feltehetjük, hogy e terüle
teken a kézi lőfegyverek fejlődése is közel azonos ütemű és irányú volt.
Mint láttuk, az arquebuse-Hakenbüchsét több, lényegesen eltérő fegyver neveként
is használták. A fejlődés egy bizonyos fokán túl pedig elengedhetetlenül szükségessé
vált az egyes fegyverek egyértelmű elkülönítése.39 Ezt a folyamatot a muskéták
feltűnése jelentősen meggyorsította.
A kutatások jelenlegi állása szerint bizonyosnak látszik, hogy a muskéták az
arquebusékből fejlődtek ki, hiszen jó ideig az új fegyverek is ezen a néven szerkepelte.40
Kérdés azonban, hogy a kifejezés több jelentése közül melyik fegyvertípus szol
gált névadóként ? Vajon a könnyű kézi lőfegyverek méreteinek növelésével, vagy pe
dig egy nehezebb tűzfegyvernek az emberi erő és teherbíró képesség határaihoz való
igazítása révén jöttek létre e fegyverek ?
A nehezítés útján való kialakulásnak ellent mond, hogy a források a lőfegyverek
folytonos könnyítéséről tesznek bizonyságot. A súly csökkentési törekvés a muskéták
esetében is nyomon követhető. A XVI. század második felében egy átlagos muskéta
súlya 8—10 kg között változott. 41 Mivel a fegyver már 90—100 méterről a gya
korlatban használható legerősebb vérteket is átütötte, a páncél jelentősége
csökkent.42 A fémmegmunkálás és a lőporgyártás további fejlődése lehetőséget
adott a muskéta űrméretének redukálására is.43 Ennek következtében a muskéta
súlya a XVI. század végére 6,5—7, a XVII. század közepére pedig mindössze 4,5—5
kilogrammra esett vissza.44
Itáliában a XV. század végétől a legkönnyebb culverin fajták neve volt a moschetto. 45 De a könnyű lövegek egy csoportját még a XVI—XVII. században is muskétának nevezték.46 Mivel e fegyverek teljes egészében a korabeli lövegekre jellemző
felépítést követték, kevésbé valószínű, hogy a kézifegyverként használt muskéták
belőlük alakultak ki. 47
A XVI. század húszas éveiben megjelenő, villáról tüzelő fegyverek súlya, űrmérete,
lőtávolsága és hatóereje inkább a könnyű szakállasokéhoz állt közel.48 A páviai
csatában kitűnően szereplő korai muskéták egy 4 latos (kb. 70 g), tehát körülbelül
22—25 mm átmérőjű ólomgolyót 300 lépésnyi (150—200 méter) távolságra lőttek ki
38 Schwarz: Gefechtsformen, 93. o.
39 Anns and Weapons, 53. o.
40 Rogers: Weapons, 53. o.; Brockhaus' Leiikon, X I I I . 118. o.; Schwarz: Gefechtsformen, 93. o.; hatí isti—Alcstio:
Dizionario, IV. 2516. ; Blaire, Claude: European and American Arms c. 1100—1850 New York, 1962. (A továbbiakban :
Blaire: Arms) az 50—51. o. jegyzete.; Arms and Weapons, 348. o.
41 Wörterbuch, I I . 663. o.; Rogers: Weapons, 53. o. Buráik—Múdra—Sada:
Handfeuerwaffen, 39. o.; Csülag
Ferenc: A kézi lőfegyverek és a hadművészet. Bp-, 1965. 16. o.; Funcken, Liliane und Fred: .Rüstungen und Kriegsgerât der Bitter und Landsknechte 15—16. Jahrhundert. München, 1980. (A továbbiakban: Funcken: Büstungen)
60. o.
42 Weller: Weapons, 51. o.; Cambridge History, I I I . 188—189. o.
43 Schwarz: Gefechtsformen, 120. o.
44 Hahlweg, Werner: Die Heeresreform der Oranier und die Antike. Berlin, 1941. 33. o.; Wörterbuch, II. 663. o. ;
Wagner, Eduard: Ars Bella Gerendi aus dem Soldatenleben im Dreissigjährigen Krieg. Praha, 1980. 86. o.; Funcken:
Bfistungen, 56. o.
45 Anns and Weapons, 347. o.
46 Gatti, Bertram: Allgemeine und Kriegs-Geschichte. Wien, 1866. I n : Osterreichische Militär-Bibliothek. 11—13.
Band. (A továbbiakban: Gatti: Kriegsgeschichte) 12. 310. o.; Wilhelmi DUliehii: Kriegsbuch. I—II. Franckfurt am
Mayn, 1689. Fakszimile kiadás, Magstadt, 1967.1. 447. o.
47 Weiler: Weapons, 51. o.
48 Fryer, D. J.: Antique Weapons A—Z. London, 1969. (A továbbiakban: Fryer: Weapons) 10. o.;Noüain, Fried rich—Clams, Carl: Die königliche Gewehr-Gallerie zu Dresden, 1873. 10. o. ; Weygand: Die Geschichte der Französi
schen Armee. Berlin, é. n. 127. o.; Daniels, Emil: Geschichte des Kriegswesens III—IV. Leipzig, 1911. I I I . 401. o.;
Müller, Heinrich: Historische Waffen Berlin, 1957. (A továbbiakban : Müller: Waffen) 120. o. ; Stone: Glossary, 461. o. ;
Schwarz: Gefechtsformen, 148. o.
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seörnyű erővel. 4 ' A történetíró Paulus Jovius szerint ezen fegyverek golyói gyakran
két lovat vagy két katonát is leterítettek egyszerre.50
A fenti adatok alapján, több szakíró véleményével egybehangzóan úgy véljük,
hogy a muskéták a szakállasokból fejlődtek ki. 51 Megtartották, vagy csekkentették
a könnyebb szakállasokra jellemző űrméretet és csőhosszt, a csőfal azonban jelentősen
vékonyabb lett. 52 A fegyver súlya így csökkent, a kisebb lőportöltet és a visszalökőerő egy részét felfogó tusás ágyazat pedig nélkülözhetővé tette a szakállnyúlványt. 53
A XVI. század hatvanas éveitől elterjedő muskéták 54 , ezek a viszonylag könnyen
kezelhető, mégis nagyerejű fegyverek végleg kiszorították a nyílt harcmezőről a ne
hézkes szakállasokat.55 A muskéta kifejezés elterjedésével jelentősen egyszerűsödött
a kézi lőfegyverek terminológiája is.
Az 1570-es speyeri birodalmi gyűlés meghatározta a 400 főből álló gyalogos egy
ségek (Fähnlein) fegyverzetének összetételét. A 222. törvénycikk úgy rendelkezik,
hogy minden „zászlóban" a 200 lövész közül 10 Doppelhakennel legyen felszerelve,
mivel ezek használata a szomszédos népeknél már elterjedt.56
Mivel a Doppelhakent magyarra másként, mint „dupla szakállas" nem fordíthat
juk, úgy tűnhet, hogy a szakállasok újból szerepet kaptak a mezei harcokban. Nem
szabad azonban figyelmen kívül hagynunk a terminológia változását, fejlődését.
A XVI. század hetvenes éveiben német nyelvterületen a könnyebb gyalogsági
fegyvereket a Halbhaken, a kézi lőfegyvereket általános értelemben pedig a Haken
kifejezéssel jelölték.57
A Haken jelentésének teljesen általánossá válását alátámasztja az is, hogy a kora
beli németben a lövészek, puskások elnevezésévé a Hakenschützen vált.58
Ez az általános jelentéskör tette lehetővé, hogy a birodalmi törvényben megkö
vetelt új fegyvert — a muskétát — melynek idegen neve még nem terjedt el, az át
lagtól elütő, nehezebb voltára utalva Doppelhakennek nevezzék el. 59 De mivel ezt
az elnevezést a várvédelemben még használt „valódi" szakállasok már korábban ki
sajátították 60 , a félreértések elkerülése végett mégis szükségessé vált az idegen ere
detű muskéta kifejezés átvétele. 61 A német nyelvű források az 1580-as évektől
egyébként már jelentős számú hazai készítésű muskétát említenek.62
A XVI. század második felének hosszan tartó nagy európai háborúi során rendkí
vüli mértékben megnövekedett a kézi lőfegyverek száma és jelentősége.63 A mennyi
ségi növekedéssel azonban — a gyártás alapvetően kézműipari jellege miatt — a
használatban levő fegyverfajták számának növekedése is együtt járt. Egyre sürge49 Schmidt, Rudolf: Die Entwicklung der Feuerwaffen und anderer Krieswerkzeuge. Sehaffhausen, 1868. (A továb
biakban: Schmidt: Entwicklung) 49. o. ; Jahn», Max: Geschichte der Kriegswissenschaften vornemlich in Deutsch
land. München und Leipzig, 1890. (A továbbiakban: Jahne: Geschichte)ÎII. 659. o.; Thierbach, Moritz: Die geschicht
liche Entwicklung der Handfeuerwaffen, bearbeitet nach den in den deutschen Sammlungen noch vorhandenen
Originalen. Dresden, 1886.19—20. o.
50 Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegkunst im Kahmen der politischen Geschichte. IV. Berlin, 1920. (A továb
biakban: Delbrück: Geschichte) 59. o.
51 Dupuy, Ernest—Dupuy, Trevor: The Encyclopedia of Military History. New York, 1970. (A továbbiakban:
Dupuy: Encyclopedia) 449. o.; Gatti: Kriegsgeschichte, 11. 456. o.; Polen: Handbuch, VII. 89. o.; Schwarz: Gefechts
formen, 207. o.
52 Pope: Handfeuerwaffen, 53. o. ; Wörterbuch, II. 663. o. ; Schmidt: Entwicklung, 48. o. ; Schwarz: Gefechtsformen,
118. o. ; Boeheim: Waffenkunde, 455. o.
53 Pope: Handfeuerwaffen, 53. o.; Jahns: I I . 659. o.; Boeheim: Waffenkunde, 455. o.
54 Dupuy: 449. o.; Funcken: Rüstungen, 54. o.; Schmidt: 57. o. ; Wörterbuch, II. 663. o.; Cambridge History, I I I .
188. o. ; Rogers: Weapons, 53. o. ; Schwarz: Gefechtsformen, 93. o. ; Fuchs, Georg: ZUT Geschichte der Gabel — Muskete.
Zeitschrift für Historische Waffen- und Koetümkunde. 1943. (A továbbiakban: Fuchs: Geschichte) 247. o.
55 Sixl: Entwicklung. ZFHW I I . 320. o.
56 Fuchs: Geschichte, 247—248. o. ; Illustrierte Geschichte der K. u. K. Armee I—II. Wien, 1898. (A továbbiakban:
111. Gesichte) I. 248. o.
57 Schalk. Karl: Die historische Waffensammlung der Stadt Wien im Zusammenhang mit der militärischen Orga
nisation der Stadt. ZFHW. I I I . 199—200. o.; Gatti: 12. 310. o.
58 111. Geschichte, I. 247—248. o.; Jahns: II. 519. o.
59 Schwarz: Gefechtsformen, 120. o.
60 Lásd az 1577-es országos összeírás szóhasználatát.
61 Delbrück: Geschichte, IV. 58. o.; Meynert: Geschichte, I. 422. o.
62 Essenwein: Quellen, 122—125. o.
63 Jahns: Geschichte, I I . 716. o., 726. o., 733. o.; Wörterbuch, I. 304. o.; Cambridge History, I I I . 192. o.; Schwarz:
Gefechtsformen, 125. o.
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többé vált t e h á t a fegyverelnevezések egyértelműbbé, differenciáltabbá tétele.
A szinte folyamatossá váló háborúskodás mellett ezt a folyamatot nagy mértékben
megkönnyítette és meggyorsította az idegen zsoldosokra épülő hadszervezet. Az Eu
rópa minden népéből toborzott hadseregek megfelelő keretet biztosítottak az egyes
fegyverelnevezések elterjedéséhez és nemzetközivé válásához.
í g y válhatott például a X V I . század utolsó h a r m a d á b a n az egykor általános jelen
tésű arquebus egész Nyugat-Európában kizárólag a muskétánál könnyebb lőfegy
verek nevévé. 6 4 A muskéta elnevezés elterjedése és a szakállasok megkülönböztető
névvel való ellátása után ugyanis az arquebus jelentése erre a fegy vércsoportra szű
kült le. Használata és jelentése Európa nugati felén azonban oly egységessé vált,
hogy a muskétánál könnyebb lőfegyverek elnevezéseként a német terminológia is
— saját, megváltozott írásmódú kifejezését, új jelentéssel — átveszi. 6 5 A kézi lőfegy
verek a X V I . század végére t e h á t két alapvető csoportra oszlottak: a villáról tüzelő
muskéták a nehezebb, a kitámasztást nem igénylő arquebusék pedig a könnyebb
fegyvereket képviselték. 6 6
A lőfegyverek jelentőségének növekedésével egyre több és t ö b b lovas egységet
l á t t a k el tűzfegyverekkel. A kis lőtávolságú és átütőerejű pisztolyok mellett a lo
vasok kizárólag a rövidebb, könnyebb arquebusékat t u d t á k használni. Mivel a ka
nóccal amúgy is sok baj volt, a lovas lövészeket egyre inkább kizárólag keréklakatos
fegyverekkel szerelték fel.
A X V I I . században a kanócos lőfegyverek általános elnevezésévé a muskéta vált,
míg az arquebus kifejezés — ismét megváltoztatva jelentését — a rövid, kerékla
katos fegyvereket jelölte. 67
Az eddigiekben — a teljesség igénye nélkül — megkíséreltünk felvázolni néhány
olyan terminológiai fejlődési folyamatot, amely segítséget n y ú j t h a t a X V I . századi
magyar fegyverelnevezések értelmezéséhez is.
A továbbiakban áttérünk a magyarországi szakállasok terminológiájának, illetve
szerepének, jelentőségének elemzésére.
A tűzfegyverek sokféleségén túl súlyos probléma elé állítja a t é m a kutatóját az is,
hogy a forrásul szolgáló inventáriumok nyelve latin, készítőik pedig túlnyomórészt
magyarok, akik a német nyelvű terminológia alkalmazására is rászorulnak. 6 8
E g y jó, megbízhatóan használható leltár elkészítéséhez t e h á t nemcsak katonai
szakismeretek, hanem alapos latin és német nyelvtudás is szükséges volt. Akár a ka
tonai képzettség, akár a nyelvtudás hiánya pontatlanná, hibássá sőt félrevezetővé
tehette az összeírásokat. (Babocsa 1563) 69
64 „Edmund Nicholson, in 1559, offered to supply the English Army with a number of weapons including Musketta,
Basterd Musketts and Harquebuzes. The word Harquebuse was now being applied to the smallest of the three wea •
pons." Blackmore: Guns, 11. o.; „Arquebus. A light form of hand gun of the sixteenth and seventeenth centuries."
Fryer: Weapons, 1. o.; „Arquebus. ... the arquebuse was a type of 14—15th century gun with a hooklike projection...
However the word is usually used to describe a light gun which could be fired without use of rest.' ' Arms and Weapons,
46. o.; Schwarz: Gefechtsformen, 120. o.
65 Schwarz: Gefechtsformen, 207. o.; Ortelium, Hieronymum Augustanum: Continuatio Des Hungerischen und Sie
benbürgischen Kriegswesens. Nürnberg, 1604. Létszámkimutatás a császári hadsereg lovasságáról 1603 (részlet) :
Hern Otto von Hohenstein Teutsche Reutter
1000
Hern Ladislaus von Starnberg Archibuser
1000
Hern Ladislaus von Bercka Archibuser
1000
Hern Sigfridt von Collonitsch
1000
Hern Hans Christoff von Buchaimb Archibuser
600
Herzog von Desch Archibuser
1000
Hern von Rotwitz schwartze Reutter
1000
14. o.
66 Funcken: Rüstungen, 56. o.; Blair: Arms, 51. o.; Arms and Weapons. 347—348. o.
67 Stone: Glossary, 71. o.; Blair: Arms, 51. o.; Arms and Weapons, 46—47. o.; Boeheim: Waffenkunde, 458. o
68. A 90 latin nyelvű inventárium készítőinek nyelvi hovatartozása : 1. Biztosan magyarok : 57. 2. Szóhasználatukból
következtethetően magyarok: 16. 3. Németek: 3. 4. Németek és magyarok vegyesen: 5. 5. A készítők nemzetisége
nem állapítható meg: 4. 6. Csak feltehető, hogy a készítők magyarok: 5.
A leltáraknak tehát minimum 81%-át (1.+2. tétel), maximum pedig 92%-át ( 1 + 2 + 4 + 6 tétel) készíthették ma
gyarok.
69 A továbbiakban, ha a tanulmány elkészítéséhez felhasznált inventáriumokra hivatkozunk, csak az összeírás
helyét és idejét adjuk meg. A levéltári jegyzeteket és a kézi lőfegyverekre vonatkozó szövegrészeket lásd a függelékben
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A magyar nyelvben, a visszalökést felfogó nyúlvánnyal ellátott tűzfegyverek
— hasonlóságon alapuló névátvitel útján — a „szakállas" elnevezést kapták. 7 0
Mint láttuk, e fegyvertípus neve Európa nagy részében a német Hakenbüchse ki
fejezésre vezethető vissza. A magyar nyelvű elnevezés azonban ettől teljesen függet
lenül, önállóan alakult ki. 7 1 Ráadásul — mint azt az első ismert forrásadatok bizo
n y í t j á k — a Hakenbüchse nyugat- és dél-európai vándorlásával közel egy időben. 7 2
A későbbiekben egyébként ezt a fegyvertípust a horvát és a román nyelvben is
a magyarból kölcsönzött sakaluš, illetve säcáläs szavakkal jelölték. 73
A latin nyelvű iratokban a szakállasokat, egyszerű tükörfordítással, b a r b a t a n a k ,
pixis b a r b a t a n a k nevezik. 74
Bonyolítja azonban a helyzetet, hogy a fenti kifejezéseket nemcsak a „valódi"
szakállasok jelölésére használták. A magyarországi leltárakban is t e t t e n érhető ugyan
is az arquebus-Hakenbüehse esetében már megfigyelt több jelentés kialakulása
Ez a fejlődési folyamat feltehetően a következőképp játszódhatott le:
1. A b a r b a t a kezdetben csak a szakállal ténylegesen ellátott fegyvereket jelölte. 75
2. A kifejezés jelentése azonban folyamatosan bővült, míg végül a b a r b a t a minden
féle tűzfegyver összefoglaló nevévé vált. 7 6
3. A lőfegyverek növekvő száma és specializálódása m i a t t zavaróvá vált
a terminológia bizonytalansága, többértelműsége. 7 7 Kezdetét vette a kifejezés je
lentésének szűkülése, amit a német terminológia átvétele t e t t lehetővé. 7 8
4. A kifejezés ennek eredményeként fokozatosan visszanyerte eredeti jelentését. 7 9
Mivel forrásanyagunk döntő többsége a X V I . század második feléből származik,
a részletes, elemző vizsgálatok csak erre az 50—60 éves periódusra terjednek ki
Tanulmányunk e részének feladata t e h á t egyrészt a korabeli magyarországi sza
kállasokra vonatkozó terminológia tisztázása, rendezése. Másrészt, erre támaszkodva,
a vázolt szótörténeti fejlődés utolsó lépését, a jelentésszűkülést kimutatni, bizonyí
tani .
A részletes terminológiai elemzést 90 latin, 25 magyar és 16 német nyelvű in ventárium felhasználásával végeztem.
Az elemzés megkezdése előtt röviden értelmezem az általam leggyakrabban hasz
nált két kulcsfontosságú kifejezést.
Szakállas, valódi szakállas: A visszarúgást felfogó csőnyúlvánnyal ellátott kézi
lőfegyverek, amelyeknek harci körülmények közötti kezeléséhez egyetlen, átlagos

70 Lajos Tamás: Etymologisch-historisches Wörterbuch der Ungarischen Elemente im Rumaniscnen. Bp., 1966
(A továbbiakban: Lajos: Wörterbuch) 685. o.
71 A leghalványabb jelentésbeli hasonlóság sem figyelhető meg a két névadás között. A német Haken jelentése
horog, akasztó. A magyar elnevezésnél pedig antopomoriízálás figyelhető meg.
72 Az első feljegyzett mag varországi előfordulás 1469-ből származik. Szamota István: Magyar Oklevélszótár. Bp ,
1902—1906 (A továbbiakban Szamota: Oklevélszótár) 875. o.
73 Lajos: Wörterbuch, 685. o.; Hadrovics László: Ungarische Elemente in Serbcroatischen. Bp., 1985. (A továb
biakban: Hadrovics: Ungarische) 444. o.
>••
74 Szamota: Oklevélszótár, 875. o.; „Pixides Barbatae vulgo zakaloss" (Trencsén 1535), „Szakalos alia Barbatae"
(Zágráb, 1596) stb.
75 1469: ,,pixides... Barbatas wlgariter Zakalos appellatas" ; 1522: „Barbatas wlgo Zakalos", Szamota: Oklevélszótár, 875. o.
76 1491: „Feltharazk Zakalos" ; 1520: „Sakalos, pathanthw Taraczkh" Szamota: Oklevélszótár, 875. o.; „Barbatae
pedituni Germanorum Muscheten Vocatae" (Körmend, 1603); „Barbate'pro more Antiquo lignis Affixe' wulgo Bothos
Zakallas voce" (Lelesz, 1569)
77 Legjobb példája ennek az un. nürnbergi „szakállasok" esete, lásd 501. o.
78 A német terminológia elsősorban a löveganyag elnevezésében jelentkezett, „...falconatae minores ulgo Scharíetinel..." (Bazin, 1575); „...forgo tarazk Sarfatyngh Vocato" (Jászberény, 1594); „...Seregbonto seu Orgona ut Germany
vocant..." (Eger, 1556) stb.
79 A 90 latin nyelvű inventárium közül csak 9 használ a barbatatól, illetve a pixides barbatatól eltérő szavakat,
a szakállasok kifejezésére. A fennmaradó 81 leltárban összesen 439 alkalommal fordul elő — bizonyítottan — „szakál
las" jelentéssel a fenti két kifejezés. A barbata kézi lőfegyver értelemben 7 esetben (Eger 1558-as leltárában háromszor,
Körmend 1603-as és 1605-ös, Kassa 1557-es és Trencsén 1557-es inventáriumaiban pedig egy-egy alkalommal) ágyú,
löveg jelentéssel kétszer szerepel (Léva, 1557 és Kesző, 1598).
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képességű katona ereje elégséges. A tüzeléshez azonban feltétlenül szükséges a fegy
ver alátámasztása és a szakáll szilárd rögzítése.
Azokat a szakállas csöveket, amelyeket kézi használatra nem alkalmas ágyazatba,
vagy éppen kerekes lafettára helyeztek, jellegüknél fogva a könnyűtüzérséghez so
roltam.
Kézi puska, puska, gyalogsági lőfegyver: A katonák egyéni fegyverzetét képező
lőfegyver. Súlya, méretei alapján bárhol, bármikor eredményesen harcba vethető,
mert a tüzelésnél fellépő visszalökő erőt a lövész testével képes felfogni.
Latin nyelvű fegyverelnevezések
A latin leltárak a kézi lőfegyvereket négy különböző alapkifejezéssel — bombarda,
pixis, sclopeta, barbata —, ezek különféle kapcsolataival és számos jelző segítésé
gével írják le.
Bombarda
A szó jelentése a korabeli, illetve a korhoz közelálló szótárak szerint puska, ágyú.80
Szenczi Molnár szótárának magyar-latin része azonban a szakállasok megfelelő
jeként is a bombardât adja meg.81
A minden tűzfegyverre kiterjedő, általános jelentés tűnik fel Pápai Páriz szótárá
ban is, ahol az ágyút, puskát, szakállast egyaránt a latin bombarda fejezi ki.82
Bartal Antal máig alapvetőnek tekinthető munkájában a bombardât kézi puská
nak fordítja.83
Az általam elemzett 90 latin nyelvű leltárban a bombarda három esetben fordul
elő szakállas, kétszer kézi puska értelemben.84 Nyitra 1582-es inventáriumában pe
dig mind a szakállasok, mind a puskák leírásában szerepet kap a kifejezés :
„Bombardae barbatae" — szakállas bombardák
„Bombardae manuariae" — kézi bombardák
Amint a fentiekből is kitűnik, a bombarda elnevezés gyűjtőnévi értelemben a kézi
lőfegyverek körében is megtalálható volt. Csakhogy a 90 leltár közül mindössze
6-ban, ami az összeírások 6,6%-át teszi ki.
Ezzel szemben a különböző ágyúfajták megnevezésében a bombarda 17 külön
böző vár 21 összeírásában szerepel.85
A fenti jegyzetben közölt adatok és a számok talán meggyőzően bizonyítják, hogy
a XVI. század második felében a bombarda már inkább a különféle lövegtípusok
összefoglaló neve.
Pixis, pixides
A szó jelentése Bartal szerint puska. 86 A kifejezés ilyen értelemben való használata
mind történetírásunkban, mind forrásfeldolgozásunkban egyöntetű és elfogadott.
Néhány adattal mégis megerősíteném e jelentést, mivel a terminológiai elemzés
további menetében a pixis, pixides egyik alapvető fontosságú kifejezésünk lesz.

80 Bartal. Antonius: Glossarium mediae et inflmae latinitatis Regni Hungáriáé. Bp., 1901. (A továbbiakban Bartal:
Glossarium.) 80. o.; Szenciensi, Alberto Molnár: Dictionarium Ungarico latinum. Francofurti, 1645. (A továbbiakban:
Szenei: Dictionarium.) 136. o.; Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium latino hungaricum. h. n.. 1782.; u6.: Dictionarum
hungarico-latinum. h. n., 1783. (A továbbiakban: Pápai: 1782, ill. Pápai: 1783) 77.o., ill. 7. o. és 293. o.
81 Szenei: Dictionarium, 286 o.
82 Pápai: 1783. 318. o.
83 Bartal: Glossarium, 80. o.
84 Mint szakállas 1. Adorján, 1602; Hrussó, 1554; Kőrösszeg, 1602; mint puskát 1. Savaria, 1592; Ság 1604.
85 Adorján, 1602; Borostyánk«, 1570; Csejte, 1569; Eger, 1556; Egerszeg, 1568; (Ersek)Űjvár, 1568 és 1570;
Buszt, 1546; Jászberény, 1594; Kassa. 1557; Körösszeg, 1602; Léva, 1558; Murány, 1550; Savaria, 1571; Szarvaskő,
í 596; Szentgyörgy, 1560 és 1575; Trencsén, 1535, 1549, 1557; Zala vár, 1569.
86 Bartal: Glossarium, 494. o.
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Az Országos Levéltár egy datálatlan, X V I . századi iratának egyik oldalán a kö
vetkező szöveget találhatjuk:
Nécessitas ad Arcem Gywla
Quiquaginta b a r b a t a e pixides
Centu pixides minores
Az irat másik oldalán a latin szöveg magyar megfelelőjét olvashatjuk.
Ezek zuksegy hogy Ezennel Gyula waraba hozzassanak
ewthwen zakalst
Zaz puskath 8 7
Közvetettebben ugyan, de szintén a pixides kifejezés puska jelentését bizonyítják
a következők:
SÜMEG 1604
„pixides Muskethe"
SÜMEG 1572
„pixides J a n c z a r "
GYULA 1559
„Pixides J a n i c h a r u m "

BOROSJENÓ 1605
„Muskatyr p u s k á k "
BOROSJENŐ 1605
„Janchiar Puska"
KERESZTÚR 1597
„Janczar puska"

Sclopela
A külföldi és magyarországi latin nyelvű források a sclopeta kifejezést egyértel
m ű e n puska, kézi lőfegyver értelemben használják. 8 8 A szótárak adatain kívül 8 *
megerősíti ezt Léva 1557-es leltárának egyik tétele is, „Pixides ispanie si ve sclopeta".
Barbota
Az összeírások elemzése során a b a r b a t a bizonyult a legtöbb bizonytalansággal
értelmezhető kifejezésnek. Az elnevezés ugyanis — m i n t l á t t u k — a tűzfegyverek fej
lődésének egy bizonyos szakaszában a lőfegyverek átfogó, általános nevévé vált.
K i kell azonban emelnünk, hogy a X V I . század második felében a b a r b a t a csak
n e m minden esetben kézi lőfegyvert jelöl, jóllehet ennek n é h á n y a d a t látszólag
ellentmond.
KESZŐ 1598
„Barbatae noves maiores et longiores in modum bombardarum p r a e p a r a t a e "
LÉVA 1557
„Barbatae maiores vasdarab voce"
MURÁNY 1584
„ B a r b a t a centenaria super duabus rotis"
A helyzet Léva esetében a legegyszerűbb. A következő évben (1558) ugyanannak
a várkapitánynak — mint katonai szakértőnek — részvételével újabb leltár készült.
E b b e n az említett „barbatae maiores v a s d a r a b " most mint „Bombardulae in rotis
existen wlgo renstwkel" szerepel. Ezek a fegyverek pedig a könnyűtüzérséghez tar
toznak.
A másik két leltár olyan nehéz szakállasokat ír le, amelyeket a biztosabb célzás
és a mozgékonyság érdekében kerekes lafettára helyeztek. í g y lényegében ezek a
fegyverek is a k ö n n y ű lövegekhez sorolhatók.
A kézi lőfegyverek körében azonban m á r jóval nagyobb nehézségeket okoz a bar
b a t a kifejezés értelmezése.
87 Magyar Országos Levéltár. Magyar Kamarai Levéltár. A Magyar Kamara Archívuma. Lymbus. E. 211. 95.
csomó 30. tétel. (A továbbiakban : OL Lymbus)
88 Pl. Isthvanffio Nicolao: História Regni Hungarici. h. n. 1724. 207. o. 290—291. o. stb.
89 Bartal: Glossarium, 597. o.; Márton Joseph: Lexicon trilingue Latino-Hungarico-Qermanicum I—IV. Viennae
Austriae, 1818. I I . (A továbbiakban: Márton: Lexicon. 1818.) I I . 1145. o.
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A kor történetével és hadtörténetével foglalkozók eddig szakállasnak, szakállas
puskának fordították ezeket. V i t a t h a t a t l a n , hogy a magyar szakállas és a latin
b a r b a t a egymásnak szó szerinti megfelelői. 90 A fordításokkal azonban rendkívül
differenciáltan kell eljárni.
Babocsa 1563-as leltára német és magyar nyelven egyaránt fennmaradt. A kézi lő
fegyverek a német összeírás szerint a következők:
„Toppéi H a g g e n " 85
„Nürnbergerisch Halb H a g g e n " 145
A magyar változat a fegyverek számát illetően pontos, a megnevezésekben azon
ban súlyos pontatlanságot fedezhetünk fel.
„Nyoczwan ewth zakalas"
„Zaz negyven e w t h kyssebyk zakalas"
Mint l á t t u k , a németben Halbhakennek a gyalogsági lőfegyvereket, Doppelhakennek pedig a valódi szakállasokat nevezték.
A magyar fodítás t e h á t — mivel nem jelzi, hogy két alapvetően eltérő fegyver
fajtáról van szó — helytelen.
A b a r b a t a kifejezés szó szerinti értelmezésével kapcsolatban további elővigyá
zatosságra intenek a következők.
KÖRMEND 1603
,,Barbatae peditum germanorum Muscheten v o c a t a e "
(A német g3-alogosok muskétának nevezett szakállasai)
KÖRMEND 1605
.,Barbatej pixid: germanor: Muschketh V o c a t : "
(A németek muskétának nevezett szakállas puskái)
Bár ez esetben az összeírok gondossága kizárja a félreértést, mégis szembeötlő,
hogy a nem megfelelő szóhasználat újból a német eredetű fegyverek esetében jelent
kezik.
Ezeket a tévedéseket nem tulajdoníthatjuk kizárólag az összeírok dilettantiz
musának. Figyelembe kell vennünk a terminológia folyamatban lévő fejlődését és
a nyelvi nehézségeket is. A leltárak készítői ugyanis nagyobbrészt magyarok, 9 1 a fegy
verekre vonatkozó szakszókincs pedig főleg német eredetű.
A latin nyelvű leltár t e h á t úgy készült, hogy a német elnevezéseket előbb — le galább gondolatban — magyarra, majd latinra kellett fordítani.
A német nyelvben erre az időre, a különféle jelzők következetes használatával,
a gyűjtőnévi értelművé bővült Haken kifejezés vált a terminológia alapjává. 9 2
A H a k e n szó szerinti magyar megfelelője a szakállas volt. 93 Csakhogy a magyar
kifejezés jelentése a X V I . század második felére egyre inkább egy fegyvertípusra,
a valódi szakállasokra korlátozódott. 9 4 így, ha az összeíró nem értelemszerűen t e t t e

90 Bartal: Glossarium, 68. o. és 494. o. ; Pápai: 1782. 72. o. ; Szamota: Oklevélszótár, 875. o. ; Márton: Lexicon. 1818.
I. 306. o.; Wagner, Francesco: Universae Phraseologiae latináé Corpus. Tyrnavicae, 1750. (A továbbiakban: Wagner:
Phraseologiae) 144. o.; Calepinus latin—-magyar szótára 1585-ből. Bp., 1912. 26. o.; Hadrovics: Ungarische, 444. o.
Lásd még: Kőrösszeg 1602; Lelesz, 1569; Trencsén, 1557; Zágráb, 1596
91 Lásd 68. jegyzet.
92 Lásd az 1577-es országos összeírás szóhasználatát.
93 Erre tulajdonképp csak a két nyelven fennmaradt leltárakból következtethetünk. (Babocsa, 1563; Trencsén,
1557)
94 A 25 magyar nyelvű leltár közül 18-ban mind a puska, mind a szakállas kifejezés megtalálható. Az összeírok
különbséget tesznek tehát e két fegyvertípus között. Hat inventáriumban említenek kizárólag szakállasokat, de ezek
közül kettőben csaknem bizonyosan valódi szakállasokról van szó. (Egerszeg, 1587 és 1597) A 25 összeírásból tehát
mindössze négynél nem bizonyítható, hogy a szakállas kifejezés valódi szakállasokat jelöl.
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át az egyes fegyverek nevét latinra, hanem szigorúan szó szerint fordította a német
szakkifejezéseket, óhatatlanul hibát követett el. Ekként alakulhattak át papíron
a puskák szakállasokká :
ném. Halbhaken > m. félszakállas > lat. barbata dimidia
Helyesen: ném. Halbhaken > m. puska > lat. pixides, pixides manuales95
Tovább torzult az eredeti jelentés akkor, ha a német terminológiai rendszerben
a lényegi jelentést hordozó jelzőket elhagyták.
BABOCSA 1563
ném. Nürnbergerisch Halb Haggen ) m. zakalas (félszakállas helyett)
A latin nyelvű leltárakban említett szakállasokat az elnevezéseikben szereplő
jelzők segítségével a következőképp csoportosítottam:
I. Méretekre utaló jelzővel említett fegyverek
Konkrét méretre utaló jelzők
— media
— dimidia
— dupla
— centenaria
Relatív értékű jelzők
— maior
— minor
— magna
— médiocres
Hosszra utaló jelzők
— longae
— breves
II. Jelző nélküli szakállasok
III. A fegyverek származási helyére utaló jelzők
— prágai
— csetneki
— nürnbergi
IV. A communes, simplices jelzővel ellátott szakállasok
V. A fegyverek ágyazottságára utaló jelzők
— barbatae cum manubris ligneis
— barbatae cum manubris ferreis
— barbatae sine manubris (1. még VI.)
VI. A szakállasok használhatóságára utaló jelzők
— fractae
— viles
— inutiles
— sine manubris
VII. Korra utaló jelzők
— veteres
— antiquae
— novae
VIII. A fegyverek anyagát megnevező jelzők

95 Vesd össze Léva 1557-es (Érsek)Üjvár 1568-as és 1570-es leltárát ugyanezen várak 1577-es német nyelvű össze
írásával.
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Méretekre utaló jelzővel ellátott fegyverek
Konkrét méretre utaló jelzők :
Barbatae mediae
A szakállasok leírásához használt médius jelzőt eddig jobbára ,,közepesnek",
„középszerűnek" fordították, holott — a szótárak tanúsága szerint — a kifejezést
„fél" jelentésben is használták. 96
Hogy a médius nem kizárólag a közepes, középszerű értelemben volt használatos,
alátámasztja néhány más adat is.
1553-ban Egerben Bornemissza Gergely a fegyverek egy csoportját így veszi lel
tárba: „Pixides Sew Archibuso hispanie Vei Barbate Medie".
Hogy a „Barbate Medie" kifejezés valódi jelentését megismerhessük, először
az archibusot kell értelmeznünk.
Ha a szót Bornemissza spanyol katonák révén ismerte meg, jelentése lehet muš
keta. 97 Mivel ez a kifejezés Magyarországon ekkor még nem ismert, a fegyvert a lel
tárkészítő röviden, az általános jelentésű pixides-szel jelölte. Ezt azonban ő is túl
általánosnak, semmitmondónak találta, megpróbálta tehát bővíteni, magyarázni.
Az idegen kifejezést azonban az összeírónak — anyanyelve magyar lévén — gondo
latban először magyarra, majd latinra kellett fordítania.
A latin kifejezés létrejöttének feltételezett gondolati folyamata tehát a következő:
muskéták > pixides > archibuso > ? ) barbatae mediae
Mint látjuk, a muskéta jelentésből kiindulva nem kapunk logikus magyarázatot
a „Barbate Medie" keletkezésére.
Más a helyzet, ha az archibusot azonosnak vesszük az Európa-szerte arquebusnak
nevezett könnyű lőfegyverrel. Ez a lassanként nemzetközivé váló kifejezés német
nyelvterületen még nem tudta kiszorítani a kézi lőfegyverek Halbhaken elnevezését.
Ennek szó szerinti, de tartalmilag helytelen magyar fordítása a félszakállas, latinul
barbatae mediae :
puskák ) pixides ) archibuso > Halbhaken ) félszakállas > barbatae mediae
Ez utóbbi elképzelést erősíti meg az is, hogy bár Eger 1556-os és 1558-as leltárában
is szerepel egyes szakállasok mellett a médius jelző, a vár 1562-es magyar nyelvű
összeírása nem közepes vagy középszerű, hanem félszakállasokat említ.
A médius „fél" jelentése mellett érvel egyébként Munkács 1573-as leltárának szó
használata is.
Jóllehet a XVI. században a leltárkészítésnek még nem alakult ki egységes nyel
vezete, de egy-egy összeíráson belül a jelzők, minősítések használata általában már
egységes.
A munkácsi inventárium a következő szakállas fajtákat sorolja fel:
„Barbati minores"
„Barbati integri..."
„Barbati medii..."
A nyelv és a leltárak logikus szóhasználatára támaszkodva feltételezhetjük, hogy
a leltár a fegyverek leírásához két olyan jelzőt (,,egész"-fél) használt fel, amelyek
a szakállasok nagyságrendi viszonyait is képesek kifejezni.98
A latin médius jelző „fél" jelentését és ebből fakadóan a magyar félszakállasok

96 George«, Karl Ernst: Ausführliches Lateinischen-Deutsches Handwörterbuch. Leipzig, 1879. II. 757. o.; Walde,
A.—Hofmann J. B.: Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg 1938. II. 57. o.; Márton: Lexicon. 1818.
I I . 66. o. ; Márton Joseph : Deutsch-Ungarisch Lateinisches Lexicon I—II. Wien, 1823.1. 871 .o. ; Stowassers LateinischDeutsches Schul- und Handwörterbuch. Wien—Leipzig, 1910. 468. o.
97 Schwarz: 93. o.
98 Véleményünk szerint ugyanis az „integri" kifejezés nem a fegyverek állapotára, hanem fajtájára utal.
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gyalogsági fegyver, puska voltát Trencsén 1557-es német—latin leltárának össze
vetése erősíti meg leginkább.
A német változat: „Zway hundér t unnd ain halb Nurmbergisch haggen mit all
Jener Zugehörung..."
A latin változat: „Barbate medie Norinbergen cum omnibus earundem attinen 201"
(Félszakállasok I. Barbatae dimidiae)
Hogy a félszakállas elnevezést voltaképp milyen fegyverek megnevezésére használ
ták, azt a magyar nyelvű leltárakból.sem tudjuk egyértelműen megállapítani.
Azt a feltevésünket, hogy a félszakállas a német Halbhaken fordítása, megerősíti,
hogy a magyar leltárakban nem figyelhető meg az a jelzőrendszer, amellyel a német
nyelv a szakállasokat osztályozza. (Halb- Doppel- Doppelten Doppelhaken). A ma
gyar nyelvű összeírások szó- és jelzőhasználata általánosabb, kerüli a viszonyítást,
értékelést." A 25 magyar in ventárium egyikében sem találhatunk dupla, vagy kettős
szakállasokat. A „fél" jelző tehát az egyetlen, amely viszonylag konkrét, de nem csat
lakozik hozzá semmiféle viszonyítási rendszer.
Hogy a „fél" jelző nem illeszkedik szervesen a magyar nyelvű leírásokba, mutatja
Szádvár 1605-ös júniusi leltára is, amely öreg- és félszakállasokat említ. Az „öreg"
a korabeli szóhasználatban inkább méretet fejezett ki, jelentése: nagy.
A nyelv belső logikája pedig aligha engedi meg, hogy egy mértékszerű jelzőrend
szer egyik tagja konkrét (fél) a másik pedig általános (öreg = nagy) legyen.
Kétségessé teszi azonban a félszakállasok kézi lőfegyver voltát az, hogy mellettük
az 5 közül 4 összeírásban puskákat is leltárba vettek. 100 Ez pedig azt jelenti, hogy
az összeírok — amennyiben az inventáriumok nem fordítások — a félszakállasokat
nem a gyalogsági, hanem a nehéz várfegyverekhez, a szakállasokhoz sorolták.
Barbatae dimidiae
Az előzőekben felvett problémához nyújt értékes adalékot Kassa 1557-es leltára.
A magyar összeírások meghatározásaira — mint láttuk — sem a hossz, sem a konk
rétabb méretjelzők használata nem jellemző. Ugyanez a sajátosság figyelhető meg
a magyarok készítette latin összeírásoknál is. A 90 latin inventárium közül ugyanis
mindössze egy (Kassa 1557) említ barbatae dimidiae-t. Mivel a fegyverek hosszára
utaló jelzők is csak ebben találhatók, feltehető, hogy ez az összeírás eredetileg német
nyelven készült. 101
Ezt a következők támasztják alá:
— Az egész leltárban nem található más kézi lőfegyver, csak barbatae (szakálla
sok). Márpedig a német leltárak sajátsága, hogy egyetlen kifejezéssel (Haken) is
képesek az eltérő lőfegyverfajták leírásáia.
— A német tüzérségi terminológiát látható biztonsággal kezeli.103
— A latin szövegbe német magyarázatokat ágyaz.103
— A forrásközlő megjegyzése.104
A fentiek a fordítás tényét valószínűvé teszik. Ez esetben pedig az összeírásban

99 19 magyar nyelvű leltár 99 tétele említ szakállasokat, de mindössze 6 tétel szól félszakállasokról.
100 Beszterce, 1580; Kanizsa, 1566; Szádvár, 1605 jún.; Zalavár, 1553.
101 Számos más leltárban találhatunk ugyan a méretekre vonatkozó jelzőket, de ezek vagy valamilyen relati»
viszonyítást fejeznek ki (maiores—minores), vagy általános értelműek, amelyek nem hordoznak érdemi informác*<5<H
(médiocres).
102 „...bombardae Schtainbychsen appellatae..."; ,,...Scharfethyn, civitatis..."; „...Bombardae Schlangen v«catae..." stb.
103 „Cuspides igniti, fayerspys..."; „Ciavae alias kolben..."; „Galeae alias Sturmhauben..."
104 „Ez oklevélmásolat eredetije ... két példányban van meg; eltérés köztük csak a helyesírásban van; így a másik
ban ... »domo«, »bombardae« helyett: »tomo«, »bombartae« áll, valószínűen azért, mert német ember — s talán
dictando után — í r t a . "
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említett 164 ,,Barbatae dimidiae breves" (kurze Halbhaken?) biztosan, a 100 „Bar
batae b r e v e s " (kurze H a k e n ? ) pedig feltehetően könnyű kézi lőfegyver.
Erre enged következtetni egyébként a szakállasokra nem jellemző, egy tömegben,
egy helyen való elhelyezés is. 105
Barbatae dupplae
A X V I . század második feléből származó leltárainkban a dupla kifejezés kétféle
értelemben fordul elő.
A magyarországi német nj^elvű inventáriumok, tekintet nélkül a fegyverek felépí
tésére, formájára, minden szakállnyúlvánnyal ellátott kézi lőfegyvert Doppelhakennek neveznek. A kifejezés t e h á t nem egy fegyverfajta, hanem minden szakállas ál
talános, összefoglaló elnevezése volt.
JÁSZBERÉNY 1594
..Zakalasok toplhaken V o c a t j "
Ennek megfelelően a németből latinra fordított leltárakban a dupla jelző nem
a fegyver kaliberére vagy méretére, hanem annak fajtájáia, szakállas mivoltára
utal.
TRENCSÉN 1557
— „Eisen Doplhaggen in holz eingefast... "
— „ B a r b a t e dupple ligneas sedes h a b e n t e s . . . "
MURÁNY 1550
„Pixides B a r b a t a d u p l : maiores..."
Más, feltehetően magyarok által készített latin leltárakban ugyanez a kifejezés
a szakállasok minősítésére, nagyobb, nehezebb voltuk kiemelésére szolgált.
DIÓSGYŐR 1564
„Barbatae maiores si ve d u p l a e "
HüSZT 1549
„ Barbatae dupli ces Pragenses"
A dupla ilyen értelmű használata is német hatást tükröz. A német terminológia
ugyanis az azonos fajtához tartozó, de nagyobb, nehezebb fegyverek megkülönböz
tetésére előszeretettel használta a doppel jelzőt. 106
A fenti négy esetben pusztán a leltárak szövege alapján is eldönthcttük, értel
mezhettük a dupla kifejezés jelentését. Eger 1556-os összeírásában azonban m á r
csak az összeírok nemzetisége, t o v á b b á az inventárium szó- és jelzőhasználata alap
ján következtethetünk arra, hogy a kifejezés méretre utal.
Az azonban bizonyos, hogy akár szó szerinti fordításban, akár értelemszerűen
a nagyobb szakállasok kiemelésére használták a dupla jelzőt, a b a r b a t a dupla min
denképp valódi szakállast jelölt.
Barbatae centenareae
A szakállasoknak ezt a n é m e t földön elterjedt változatát a magyarországi leltárak
ban mindössze egyszer sikerült felfedeznünk, Murány 1584-es inventáriumában.
Sajnos az összeírásból azon kívül, hogy e fegyverek a legnehezebb szakállasok közé
tartoztak, semmi más konkrétumot nem t u d t u n k kihámozni. 1 0 7

105 A latin leltárak 40 esetben sorolnak fel különböző gyalogsági fegyvereket. Közülük 26-ban (65%) a fegyverek
együtt, egy tömbben helyezkednek el. 14 esetben (35%) pedig vagy a fegyverek száma olyan alacsony, vagy az össze
írás módja olyan, hogy abból nem tudunk következtetéseket levonni az elhelyezkedést illetően.
106 Pl. Csábrág, 1591; Jászberény, 1596; Szádvár, 1596 és 1600; Sziget, 1547; Szitnya, 1588.
107 Erre utal viszonylag kis számuk és az is, hogy akár könnyű lövegként is alkalmazhatták őket. „Barbata center.aria super duabus rotis" (Murány, 1584)
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Relativ értékű jelzők
Barbatae maior, minor, magna, médiocres
A szakállasok méreteire utaló relatív kifejezések közül a minor—maior jelzőpá
ros fordul elő a leggyakrabban. Ezek abszolút viszonylagosságuk m i a t t nem hor
doznak érdemi információt, Kilenc leltárban ugyanis megtalálható mind a minor,
mind a maior jelző. 108 Mivel ezek viszonyítási alapja egy másik relatív jelző, tulaj
donképp semmit sem t u d u n k meg a szóban forgó fegyverekről.
További három leltár csak barbatae maiort 1 0 9 , hót pedig csak barbatae minort 1 1 0
említ. Ez utóbbi hét közül mindössze háromban nem találhatunk olyan más, a méret
re utaló kifejezést amely a minor jelzőnek viszonyítási alapul szolgálhatna. 1 1 1
A csekély számban előforduló magna minősítő jelzők sem segítenek a szakálla
sok megismerésében, mivel ezek jelentése túlzottan általános, határozatlan. A kife
jezést három előfordulása közül 112 csupán egyben magyarázzák, írják körül valami
vel bővebben.
MURÁNY 1584
..Barbatae magnae centenareae apellatae"
A még bizonytalanul értelmezhető médius jelző mellett a relatív jelentésű médi
ocres (középszerű) volt a legalkalmasabb az egyes fegyverek átmeneti jellegének
kifejezésére.
Ilyen értelemben használják latin nyelvű leltáraink is. 1 1 3
Hosszra utaló jelzők
Barbatae longae, barbatae breves
Az egyetlen inventárium, amely ezeket a jelzőket a szakállasokkai kapcsolatban
használja, az 1557-es kassai összeírás.
Az o t t szereplő, hosszra utaló kifejezéseket a b a r b a t a e dimidiae címszó alatt
értelmeztük.
Jelző nélküli

szakállasok

A latin nyelvű leltárakban a legnagyobb számban a jelző nélküli szakállasok for
dulnak elő.
E fegyverekről, amelyek nyilván a legkülönbözőbbek lehettek, a rájuk vonatkozó
megjegyzések teljes hiánya m i a t t sajnos semmi közelebbit nem t u d u n k .
Jelentőségük kiemelkedően magas darabszámukban rejlik. A szakállasoknak a vár
harcokban, várvédelemben játszott fontos szerepét legmeggyőzőbben jelentős szá
muk bizonyíthatja.
Ehhez azonban meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az összeírások jelző nélküli
b a r b a t á i valódi szakállasok.
A leltárakat aszerint, hogy milyen tényezők igazolták a szóban forgó fegyverek
szakállas voltát, négy csoportba soroltuk.
1. Azon leltárak, amelyek a szakállasok mellett pixides manualeseket is említenek.
Ügy véljük ugyanis, hogy ha az összeírok a gyalogsági lőfegyverek elkülönítésére
ezt a kifejezést használják, akkor b a r b a t a alatt csak a szakállasokat érthetjük. 1 1 4
108 Diósgyőr, 1563, 1564; (Érsekújvár. 1570; Huszt, 1546; Lelesz, 1566. 1569; ílyitra. 1580: Szentgyörgy, é. n.;
ťíjvár, 1596.
109 Eger, 1556; Gvula, 1561; Murány, 1550.
110 Munkács, 1573; Murány castellum 1584; Sümeg 1601
111 Körmend. 1603. 1605; Palota, é. n.
112 (Érsek)Űjvár 1570; Gyula, 1559; Murány, 1584.
113 Kassa, 1557; Likava. 3554. 1556; Murány 1550. 1584.
114 Bazin, 1575; Csábrág 1603; (Érsek)ŰJvár, 1568. 1570; Gyula. 1561 ; Keszd, 3598; Körmend. 1603. 1605; Léva,
1 558; Nyitra, 1580, 1587, 3506; Savaria, 3502; Sümeg. 1604; Sziget, 3553; Trenesén, 1583, 3594; Zágráb. 1596.
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2. Azon inventáriumok, amelyekben a barbatak szakállas voltát ugyanazon vá
rak, palánkok m á s esztendőből származó leltára bizonyítja. 1 1 5
3. Azon összeírások, amelyekben a szakállasokra jellemző, n é h á n y darabos, szét
szórt elhelyezkedés a bizonyító. 1 1 6
4. Azon leltárak, amelyekben egyedi körülményekből következtethetünk :
ADORJÁN 1602 (2)
E b b e n az összeírásban a következő fegyverek szerepelnek:
„Bombardae majores... uulgo Tharaczk"
„Bombardae Minores vulgo Zakalos"
Márpedig mind az 1577-es német nyelvű országos összeírás, mind pedig a magyar
leltárak hierarchiájában a tarackokat a szakállasok követik. 1 1 7
KŐRÖSSZEG 1602
E n n é l az összeírásnál is csak ugyanarra hivatkozhatunk, mint]Adorján esetébe».
Mivel a k é t leltárat ugyanazok a személyek készítették, feltehető, hogy a két inventárium logikai felépítése és szóhasználata azonos.
LEDNICZE 1559
A leltárban a következő tételt olvashatjuk: ,,Globi ferrei ad Barbatas 200".
Az pedig közismert, hogy a szakállasok jobbára vasgolyókkal tüzeltek.
SÁG 1604
I t t nem a pixides manuales, hanem a bombarda kifejezés szolgál a kézi lőfegyve
rek elkülönítésére. A b a r b a t a t e h á t feltehetően a szakállasokat jelöli.
(ALSÓ-)STÜBICA 1569, 1571
A leltárt ugyanazok készítették, akik az 1569, 157 l-es szomszéd vári összeírást.
Mivel o t t a pixis b a r b a t a és a b a r b a t a kifejezések szakállast jelentenek, nincs okunk
feltételezni, hogy az összeírok megváltoztatták volna szóhasználatukat.
Az inventáriumok egy ötödik csoportjában csak valószínűsíthető, de nem bizo
n y í t h a t ó a barbatak szakállas volta. Ide tartozik Csejte 1569, Lika va 1544, Trencsén
1535, Kéthida 1569, és „castelli Thorreh" 1601. E két utóbbi hely palánk lévén, fel
tehetően az ezekre jellemző fegyverzettel rendelkezett. 1 1 8
Mint a fentebbiekből kiderült, az 53 leltár közül, amelyekben a barbatak minden
féle jelző nélkül szerepelnek, 48 esetben bizonyítható, illetve valószínűsíthető, hogy
az említett fegyverek valóban szakállasok.
A jegy verek származási helyére utaló jelzők
Barbatae Pragenses
A latin összeírások közül 24-ben találhatunk ún. prágai szakállasokat. Az adatok
egyenkénti részletes elemzése megerősítette, hogy 23 leltárban bizonyosan valódi
szakállasokról van szó. 119
E g y esetben (Kapornak 1569) az inventárium szóhasználatának hitelét csak az

115 Csábrág, 1558 -<- Csábrág, 1558 (HK 1894. 236. o.) A továbbiakban a nyíl a bizonyító leltár felé mutat. Eger
szeg, 1 5 7 2 - Egerszeg, 1568; Hrusso, 1550— Hrusso, 1550 (német); Kesző, 1578, 1587 — Kesző, 1598; Murány
castellum 1584 - Murány 1584; Nyitra, 1582 — Nyitra, 1580; Palota, é. n. — Palota, 1559; Savaria 1577, 1578 ~
Savaria, 1571; Sümeg, 1572, - Sümeg, 1568; Sümeg, 1601 - Sümeg, 1604; Szitnya, 1602, 1603 - Szitnya, 1558;
Szomszédvár, 1569 -*• Szomszédvár, 1571.
116 Csábrág, 1602; Kassa, 1557; Szomszédvár, 1571; Trencsén. 1549; Végles, 1562; Verőce, 1547; Zalavár, 1569
117 Egervár, 1558; Munkács, 1603.
118 A 90 latin nyelvű leltár között megtalálható 9 kisebb palánk összeírása is. Fegyverzetüket felmérve úgy talál
tuk, hogy egy-egy palánk védelmére átlag 1 (1,66) löveg jutott, míg az egy-egy helyre jutó szakállasok száma átlag 23 !
119 A részletes bizonyítást nagy terjedelme miatt sajnos nem közölhetjük.
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támasztja alá, hogy e hely castellum volt, s mint ilyennek, alapvető fegyverzetét
a szakállasok képezhették.
Az összeírok a prágai szakállasok megnevezésénél szinte egyöntetűen a b a r b a t a ,
vagy a pixis b a r b a t a kifejezést használják. E z t a homogén szóhasználatot egyetlen
adat bontja m e g ; Sziget 1553-as leltárában szerepel 42 „Prägen pixides".
Sajnos nem t u d h a t j u k pontosan, hogy hanyagságból, vagy pedig a megkülön
böztetés szándéka m i a t t m a r a d t ki a megnevezésből a b a r b a t a kifejezés.
Magukról a prágai szakállasokról, ágyazatuk formájáról, méreteikről a leltárak
jóformán semmit sem árulnak el. A fegyverek túlnyomó többségéhez ugyanis — szár
mazási helyük megnevezésén kívül — semmilyen jelző nem kapcsolódik. Ennek
alapján úgy tűnik, e fegyverek olyan sajátságos külső jegyekkel rendelkeztek, hogy
az összeírok az azonosításhoz elégségesnek t a r t o t t á k a származási hely feltüntetését.
Egerben 16, Szigetvárott 10, Szarvaskő várában pedig 7 különböző ponton sorol
nak fel prágai szakállasokat, de semmiféle különbségre nem utalnak az egyes fegy
verek között.
Az a néhány, a méretekre vonatkozó relatív jelző, amely a leltárakban szerepel,
jelzi, hogy a prágaiak sem voltak egyforma fegyverek, de bővebb tájékoztatást nem
nyújt.
Meglepően kevés a prágaiak használhatatlanságára vonatkozó megjegyzés. Öt lel
t á r említ t ö r ö t t , vagy ágyazatlan fegyvereket: 7 darabot a csaknem félezerből.
Az összeírások ugyan szűkszavúak, de annál többet árul el a prágai fegyverek el
helyezkedése.
Demonstratív jelleggel táblázatba foglaltuk három olyan vár adatait, amelyekben
a jelentős számú prágai szakállas pontos elhelyezkedését is ismerjük.
EGER 1556 120
Elhelyez
kedés
Prágai
Csetneki
Lövegek
száma

K
10
9

ER ER K
9
3
1 — —

ER K ER ER ER ER ER ER ER ER ER
3
2
6
2
5
8
5
6
5
7
2
3
2
6 —
1 — — —
3 — — —

E
1
2

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

0

ER

ER

K

ER

ER

SZIGET 1553
Elhelyezkedés

Prágai
Csetneki
Lövegek száma

ER ER

E

_ _ 4 2
2 1 5 —
1
1

ER

ER ER

ER ER

K

1
3 — 10 1 4 —
3
5
2 —
9 6
1 1 —
4
1 5 6 5
0
1
1
1
0
1
0
1
2
0
2

2
—
0

SZARVASKŐ 1596
Elhelyezkedés
Prágai
Csetneki
Lövegek száma

E
8
8

E ER E
E E
K K K
1 3 — 5
5 4
1 —
3 — 1 2 —
1 —
7
2
0 0 1 0 0 0 0 0 0

A táblázatok és m á s összeírások alapján úgy tűnik, hogy békeidőben jobbára
a prágai és m á s szakállasok látták el a bástyák, tornyok és k a p u k állandó védelmét.
A kortársak t e h á t tűzerejüket — az őrség kézifegyvereivel kiegészítve — elegendő
nek t a r t o t t á k a rajtaütésszerű támadások visszaverésére.
120 A táblázatban használt rövidítések feloldása: K = kapu: a kapuközben, a kapu fölött és mellett annak védel
mére elhelyezett fegyverek. E B = erődítés: a bástyákon, falakon, tornyokon elhelyezett szakállasok. E = egyéb:
a raktárakban, belső helyiségekben levő fegyverek.
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Módszeres ostrom esetén pedig t á m o g a t t á k , fedezték a tüzérség harcát, erősítették
a gyalogság tüzét.
Barbatae ,,chetnekienses''>
A csetneki szakállasok valószínűleg ugyanolyan feladatokat láttak el mint a prá
gaiak.
Ezek a mindössze hét leltárban előfoiduló fegyverek minden esetben olyan várak
ban bukkannak fel, ahol jelentős számú prágai szakállas is található.
Elhelyezkedésükben a prágaiaknál megfigyelhető elvek érvényesülnek. A fentebb
közölt táblázatok alapján úgy tűnik, hogy a két fegyverfajta valamilyen módon ki
egészítette egymást. Sajnos, a pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok nem teszik
lehetővé a prágai és csetneki szakállasok összehasonlítását.
A csetnekiekről egyetlen adaton kívül semmilyen részletesebb információt nem
közölnek az inventáriumok. („Barbate ferreae sive chethnekien") 1 2 1
Az összeírások szűkszavúsága azért különösen sajnálatos, mert a leltárakban fel
sorolt fegyverek közül egyedül ezekről tudjuk biztosan, hogy Magyarország terü
letén készültek.
Barbatae
Norimbergenses
Trencsén 1557-es magyar leltárában, amelynek német eredetije is fennmaradt,
a babocsaihoz hasonló hibát figyelhetünk m e g : ném. „halb Xurmbergisch haggen"
) lat. „Barbate medie Norimbergen"
Jóllehet a fent említett fegyvereket Trencsén minden későbbi latin összeírása
(1583, 1594, 1595) pixides manualesként említi, 1557-ben nem lehet szó elírásról.
Az összesítésnél ugyanis a nürnbergi fegyvereket újból a szakállasokhoz sorolják.
Eger 1558-ban és 1560-ban készült leltára Nürnbergben készült spanyol szakálla
sokat említ, míg az 1553-as, 1555-ös, 1556-os és 1562-es összeírások ugyanezeket
a fegyvereket spanyol kézi puskának, illetve spanyol puskának nevezik. 122
Babocsa, Trencsén és Eger esetében e várak más leltárai bizonyították, hogy az
ún. nürnbergi „szakállasok" valójában gyalogsági fegyverek, puskák.
Még három esetben történik említés nürnbergi fegyverről:
CSÁBRÁG 1602
„Pixides Norimbergen"
PALOTA (é. n.)
„Pixides Norimbergen"
KASSA 1557
„ B a r b a t a e Norimbergenses"
Az első két esetben a pixides kifejezés önmagában való, egyedüli használata erősíti
meg, hogy ezek a nürnbergi fegyverek puskák, és nem szakállasok (1. 492. o.).
Az előző példák, valamint annak alapján, hogy minden nürnbergi puska mellett
megtalálhatjuk a kézi lőfegyverekre jellemző tartozékok felsorolását, feltehetjük,
hogy a 96 kassai „ B a r b a t a e Norimbergenses unacum lagenis pulverum e formis
globorum" sem valódi szakállas. 1 2 3
A communes, simplices jelzővel ellátott

szakállasok

Barbatae simplices
A simplex kifejezés relativitása abból adódik, hogy eredeti jelentését ugyan nem
változtatja meg, de mégis minden esetben m á s t és mást jelent.
121 Eger, 1553.
122 Eger 1555-ös és 1560-as leltárát lásd Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. II. 225—229. o.; az
1562-es leltárt 1. Történeti Tár 1881. 746—763. o
123 Tartozékokkal említett nürnbergi fegyverek: Babocsa, 1563 (német); Csábrág, 1602; Trencsén, 1557, 1583,
1594; Palota, é. n.
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E z t a jelzőt ugyanis az egyes szakállasfajták hangsúlyozott megkülönböztetésére
használták. Rakonok 1557-es és Verőce 1547-es leltárában például a prágai szakálla
sok u t á n következő fegyvereket nevezik pixides barbatae simplicesnek. Sümeg (1601)
esetében a kisebb szakállasokkal egy helyiségben lévő fegyvereket különíti így el
az összeíró. Ezekben az esetekben a simplex jelző inkább csak azt fejezi ki, hogy az
a d o t t fegyverek melyik szakállasfajtához nem tartoznak.
Lényegében ugyanezt a funkciót látja el a kifejezés Gyula 1561-es és Murány 1550es összeírásában, azzal a különbséggel, hogy i t t nem a fajtától, hanem a mérettől va
ló eltérést emeli ki.
GYULA 1561
,,Pixides b a r b a t a s simplices..."-«-»-„Pixides b a r b a t a s maiores"
MURÁNY 1550
,,Pixides B a r b a t a d u p l : "-<-*„ (Pixides Barbatae) simplices"
Elképzelhető, hogy az erős német hatást m u t a t ó m u r á n y i leltárban a simplex
szerepe több már, mint egyszerű elkülönítés.
A készítők nevei alapján feltehetjük, hogy az inventárium eredetileg német nyel
ven készült, amit megerősít a leltár rendezettsége, illetve a szakállasok felvételének
módja is.
Ez esetben a ,,Pixides Barbata d u p l : " jelentése Doppelhaken, a („Pixides Barbata)
simplices"-é pedig einfache Haken. Ez utóbbi fegyvertípus pedig nem a szakálla
sokhoz, hanem a gyalogsági fegyverekhez tartozik.
H a feltételezéseink helytállóak, a simplex jelző — németből fordított leltárak
esetében — olyan fontos módosító jelentést hordoz, amely alapjaiban változtatja
meg egyes kifejezések értelmét.
Végül meg kell még említenünk két olyan leltárt (Bazin 1575, Borostyánkő 1570),
amelyekben a simplex, kiegészítő jelzőként szerepelve, feltehetően csak a szóban forgó
fegyverek egyszerű, hétköznapi jellegére utal.
Barbatae Communes
E z t a nem t ú l gyakori, összesen négy leltárban előforduló kifejezést, a simplexhez
hasonlóan, az egyes szakállasfajták elkülönítésére használták.
Olyan szituációkban alkalmazták e jelzőket, amelyekben az egyes fegyverfajták
elkülönítése szükséges volt, de a szakállasok — legalábbis az összeírok számára —
semmiféle különös ismertetőjellel nem rendelkeztek.
MURÁNY 1584
„Barbatae magnae centenareae..." -<->- „ B a r b a t a e communes"
SAVARIA 1565
„Pixides quas b a r b a t a s vocant sine b a r b a . . . "
„Pixides b a r b a t a e fractae..." «-*• „Pixides b a r b a t a e c o m m u n e s . . . "
LIKA VA 1554, 1556
„Pixides b a r b a t a e pragenses..." •*-*• „Pixides b a r b a t a e c o m m u n e s . . . "
A fegyverek ágyazottságára utaló jelzők
Barbatae cum manubris ligneis12*
A szakállasokat a szakirodalom ágyazatuk fejlettségi szintje alapján
csoportra osztja:
1. vasnyelú szakállasok
2. fanyelű szakállasok

három

124 A fegyverek e csoportjának feldolgozásába a latia leltárak mellett — a logikusabb felépítés érdekében — a
magyar összeírások adatait is beépítettük.

— 503 —

3. tusás ágyazatú szakállasok125
A második csoportba tartozó fegyvereket a korabeli magyar nyelv botos, nyél
beütő, leggyakrabban azonban fanyelű szakállasnak nevezte.
A fa- és vasnyeleken kívül más jellegű ágyazatról a magyar és latin nyelvű lel
tárak elvétve tesznek csak említést.
Mivel a XVI. század második felére általánossá vált a szakállasok tusás ágya
zása,126 úgy véljük, a nagy számban előforduló jelző nélküli vagy az olyan semmit
mondó jelzőkkel, mint communes, simplices ellátott szakállasok javarészt már ágya
zottak lehettek.127
A XVI. századi magyar nyelv feltehetően még nem ismerte az ágyazat kifejezést
e mai formájában. Ugyanityen jelentéssel használhatták viszont az ágy szót.128
A nyelvi eszközök tehát megfelelőek voltak az egyes fegyverek ágyazati formák sze
rinti elkülönítésére, a típusok egyértelmű megkülönböztetésére.
KERESZTÚR 1597
.,Fa nielw vass szakalasok"
„Fa agiu Vass Szakalasok"3?fl
Sáros 1606-os leltára kitűnő példa arra, hogy a XVI. században az ágy kifejezést
feltehetően, már a tusás kiképzésű ágyazatokra használják.
SÁROS 1606
.,Agi nelkwl való zakallas kit Nielben wtewnek hinak"
Úgy tűnik tehát, hogy a fegyverágyazatok leírásához használt XVI. századi agy
és nyél kifejezések jelentése megegyezik e szavak mai jelentésével. Ez pedig azt je
lenti, hogy a magyar nyelvű leltárak fanyelűnek nevezett szakállasai valóban a kor
szerűtlen nyélbeütős fegyverek csoportjába tartoznak.
A latin forrásokban az ágyazatok leírásához leggyakrabban használt kifejezést,
a manubris, illetve manubris ligneis.
Azokat a fegyvereket, amelyeknek megnevezésében ez a kifejezés szerepelt, mind
eddig az elavult fanyelű vagy nyélbeütős szakállasok közé sorolták.
A korabeli szótár 130 a manubriumnak nem egy, hanem két jelentését — nyél, mar
kolat — is megadja. Kérdéses azonban, hogy az összeírok valóban csak ilyen érte
lemben használták-e a kifejezést.
Ennek megvizsgálására épp a korban már elavultnak számító, fanyelűnek tartott
szakállasok magas száma ösztönzött. Valószínűtlennek tartottuk ugyanis, hogy egy
olyan időszakban, amelyben a várak kiemelkedő szerepet játszottak, védelmüket
ilyen, jóformán használhatatlan fegyverekre bízták volna. A nyélbeütős fegyverek
ugyanis felépítésüknél fogva sem voltak alkalmasak olyan, a szakállasokra háruló
feladatok ellátására, mint például az ellenség tüzéreinek megsemmisítése, sáncmun
káinak zavarása, akadályozása stb. 131
Az első kétségeket a manubris ,,nyél" jelentésével kapcsolatban Érsekújvár 1570.
évi inventáriuma ébresztette.
Azt elképzelhetőnek tartottuk, hogy néhány régi nyélbeütő szakállas még meg
található volt a várban. „Pixides barbatae maiores antiqua fracta alique sine manubrio", azaz régi, nagyobb szakállas puskák töröttek, mások nyél(?) nélküliek.
125 Kozák Károly: Magyar nyélbeütős szakállas puskák. Folia Archeologica. 1957. 169—170. o.
126 Alátámasztják ezt a következők is: „Szakálos agyának való hásía ... deszkául vagyon 20",,,Kifaragva vagyon
10", „Puska agynak való jávor ía darabokban vagyon 25" (Eger, 1662) Történelmi Tár 1881. 756. o.
127 „Zakallas 4 Az hármának igen hitva' agya Vagio' " (Egerszeg, 1597)
128 Mivel a források nem használnak ékezeteket, nem tudhatjuk biztosan, hogy az egyes leltárakban agy vagy az
ágy szavakat használták-e.
129 A nyél és az ágazat megkülönböztetésére lásd még: Egerszeg, 1597; Sümeg, 1597.
130 Catepinw: 197. o.
131 Mivel ezekkel a fegyverekkel nem lehetett célozni, a jelentős távolságban, fedezék mögött tevékenykedő ellen
séget még véletlenül is csak nehezen találhatták volna el velük.
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Az azonban elképzelhetetlen, hogy egy olyan időszakban, amelyben a gyalogság
fele—kétharmada már kézi lőfegyverrel harcol, egy újonnan felszerelt várban a XV.
század elején használatos puskákat vessenek harcba. („Pixides manuales sine manubrys") Mint tudjuk, a XVI. században a gyalogsági lőfegyverek már tusás ágyazat
tal és lakatszerkezettel voltak ellátva. Eszerint a „Pixides manualas sine manubrys"
kifejezésben a manubrys jelentése ágyazat.
A fentivel megegyező szóhasználatot figyelhetünk meg Huszt 1549-es leltárában is.
De az sem valószínű, hogy a jól felszerelt, nehéz tüzérséggel is ellátott Murányban
1584-ben a szakállasok 54,5%-a az elavult nyélbeütős fegyverek közül kerüljön ki. 132
„Barbatae médiocres seu communes cum manubrys et alys pertinentys"
Borostyánkő a második vonalbeli várak közé tartozott ugyan, mégis nehéz elkép
zelni, hogy teljes védelmét mindössze 45 fanyelű szakállas lássa el. Pedig a manubris
eddigi szűkebb értelmezése más fordítást nem tett lehetővé.
Egyes esetekben tehát kisebb, másokban nagyobb valószínűséggel feltehetjük,
hogy a manubris kifejezést kétféle értelemben — nyél és ágyazat — használták.
A két jelentést azonban leltáraink egy részében — támpont híján — nem tudjuk
egyértelműen elkülöníteni.133
Az ágyazottság leírása azon esetekben sem mindig egyértelmű, amelyekben nem
használják a manubris kifejezést.
MURÁNY 1550
„Pixides barbatae dupl: insertae"
WELIKE 1544
„Szakálas in ligno fixi"
PALOTA 1559
„Pixides barbatae in Ligno pošite"
HUSZT 1546
„pixides similiter barbatae minores prägen sunt tota lignea"
A fenti kifejezésekben a túlzott általánosság akadályozza az ágyazat fajtájának
azonosítását.
Mindaddig, míg nem sikerül tisztázni a manubris kifejezés legvalószínűbb és leg
gyakoribb jelentését, az egyes fegyvereket csak ugyanazon várak más leltárainak
segítségével tudjuk azonosítani.134
Az 1557-es latin nyelvű trencséni leltár szóhasználatához is a német inventárium
kifejezései adják meg a kulcsot.
TRENCSÉN 1557
„Barbate medie Norimbergen 201"
„Barbate ferre 100"
„Barbate dupple bone 13"
„ Barbate dupple lignea manubria
habentes 54"
„Barbate dupple in antiqs sedibus
locate 32"
„Barbate dupple in fract sedibus 6"

„halb Nurmbergisch haggen" 201
„Eisen Doplhackhen 100"
„Doppelhaggen der guet zu shifft
waren 13"
„Doppelhaggen mit rings machten
hulzen schwancz 54"
„Alt Doppelhaggen in der alten
schifften 32"
„...gross Doplhaggen mit posen Zerprocnen schiffte 6"

132 A számításoknál csak a használható állapotban levő fegyvereket vettem figyelembe.
133 L. például Borostyánkő, 1570; Savaria. 1565,1571; Sümeg, 1568; Szarvaskő, 1596; Újvár, 1596; Welike, 1544;
Znyo, 1570.
134 Csak a magyar nyelvű leltárakkal való összevetés alapján tudjuk biztosan, hogy Egerszeg és Sümeg szakálla
sainak egy része biztosan nyélbeütős fegyver.
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„Barbate dupple ferreis
manubris inutiles 4"
„Barbate dupple lignea manubria
habentes 4"
„Barbate dupple lignea manubria
habentes 12"
„Barbate dupple ferrea manubria
habentes 11"
„sine manubeis et sedibus 2"
„Barbate ferre dupple ferrea
manubria habentes 12"
„Barabate dupple ligneas sedes
habentes 6"
„Barbate ferrée ligneas sedes
habentes 2"

„Doplhaggen mit Eisen schwänzen die
Zugeprauchen sein 4"
„Eisen Doplhaggen mit hulzen schwän
zen 4"
„Eisen Doplhaggen mit hilzern
schwantzen 12"
„Eisen doplhaggen elf mit Eisen
schwantzen und zwen ohn gefass 13"
„mit Eisen scwantzen Dophaggen
12"
„Eisen Doplhaggen in holz
eingefast 6"
„Eisen Doplhaggen in holz
gefast 2"

A két szöveg összevetése alapján úgy tűnhet, hogy a manubris „nyél" jelentése
vitathatatlan. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a latin nyelvű leltár a német
eredeti fordítása. így — a latin fordítás tükrében — nem a magyar, hanem a német
nyelv szóhasználatának sajátosságait figyelhetjük meg.
Sajnos, a szakállasoknak a XVI. század második felére általánossá váló tusás ágyazatú formájára eddig nem találtunk olyan kifejezést, amelyet általánosnak nevez
hetnénk.
A sedes, lectis, thecis kifejezések ugyan bizonyosan ágyazatot jelentenek, az
instrumentis jelentése azonban már kérdéses135
Barbatae cum manubris ferreis
A szakállasok e csoportjának tanulmányozása — a rájuk vonatkozó adatok kis
száma és a források szűkszavúsága miatt — érdemben egyelőre nem lehetséges.
Akár nyélnek, akár markolatnak fordítjuk azonban e fegyverek elnevezésében
szereplő manubris kifejezést, mindenképp csak a szakállasok egy meghatározott faj
tájára gondolhatunk. Arra a korai típusra, amelyet Kozák Károly is leír a magyar
országi szakállasokról szóló tanulmányában. 136
Az inventáriumok ezekből a XVI. században már elavult fegyverekből viszonylag
keveset sorolnak fel. Ám ezekből az adatokból sem tudunk meg semmi érdemlegeset
e fegyverek külsejéről, nagyságáról, formájáról.
Barbatae sine manubris
Mivel a szakállasok e csoportjánál épp a használhatatlanságra vonatkozó adatot
tekintettük a lényegi információnak, úgy véltük, logikusabb ezeket a következő
nagyobb egység keretében tárgyalni.
A szakállasok használhatóságára utaló jelzők
Barbatae fracate, barbatae sine manubris, barbatae nullius valions, barbatae inu
tiles, barbatae viles
A címben felsorolt kifejezések — a barbatae viles kivételével — más-más módon
mind a szakállasok használhatatlanságát fejezik ki.
135 A sedes kifejezést használja: Trencsén, 1557; a lectist: Bajmócz, 1571; Dió3győr, 15(54; Zágráb, 1598; a thecist:
Eger, 1556; Munkács, 1573; Murány, 1550; az instrumentist: Bazin, 1575; Savaria, 1571.
136 Kozák Károly: A magyarországi szakállas puskák fejlődéstörténetéből. Archeológiai Értesítő. 1974. 300. o.
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Az összes latin inventárium ilyen jellegű adatát összegyűjtve táblázatot készítet
tünk. Ebből megtudhatjuk, hogy mely várakban, mikor, milyen jellegű hibával,
milyen számban és arányban írtak össze rossz, hasznavehetetlen fegyvereket.
A vár neve

Használható
szakállasok

Használhatatlan
szakállasok
1
3 4

Használhatatlanok aránya %

4)

BOROSTYÁNKŐ
DETREKŐ
CSÁBRÄG
DIÓSGYŐR
EGER
EGER
ÉRSEKÚJVÁR
ÉRSEKÚJVÁR
HUSZT
HUSZT
KŐRÖSSZEG
KESZŐ
MUNKÁCS
MURÁNY
MURÁNY
NYITRA
NYITRA
PALOTA
SAVARIA
SAVARIA
SAVARIA
SAVARIA
SÜMEG
SÜMEG
SZARVASKŐ
SZIGET
SZIGET O P P .
SZITNYA
SZOMSZÉDVÁR
SZOMSZÉDVÁR
TRENCSÉN
TRENCSÉN
TRENCSÉN
ÚJVÁR
VÉGLES
WELIKE
VERŐCE
ZÁGRÁB

1570
1552
1558
1564
1556
1558
1568
1570
1546
1549
1602
1598
1573
1550
1584
1580
1582
é. n.
1565
1571
1577
1578
1568
1601
1596
1553
1553
1602
1569
1571
1557
1583
1594
1596
1562
1544
1547
1596

45
0
89
232
661
445
98
83
22
16
27
19
87
65
143
41
41
98
29
26
2
13
91
47
61
94
57
7
19
21
246
118
118
5
58
81
52
139

—
—
4
—
1
14
17
11
1
1
—
5
—
11
—
—
—
49
4
3
22
13
1
—
1
4
3
1
3
2
6
25
25
—
4
—
8
1

7

—
—
2
11

—
—
7

—
4
—
—
8
—
23
—
—
—
1
2
—
—
1
3
3
—
—
—
1
1
2
—
—
3
—
1

—
10

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16
16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—

—
24

—
—
—
4
—
—
—
—
22
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3
—
—
—
—
—
9
—
—
—
—

13,4%
100 %
4,3%
0,8%
1,8%
3,8%
14,7%
17,8%
4,3%
23,8%
44,8%
20,8%
8,4%
14,4%
13,8%
28 %
28 %
33,3%
14,7%
14,7%
91,6%
50 %
2,1%
6 %
6,1%
4,4%
12,5%
17,3%
12,5%
4,6%
17,4%
17,4%
70,5%
6,4%
1,2%
13,3%
7,35

Magyarázatok a táblázathoz: 1: törött; 2. ágy/nyél nélküli; 3. inutiles; 4. nullius valons és más használhatatlan
szakállasok

A táblázat adatait áttekintve a leginkább figyelemre méltó talán az, hogy a 90
latin nyelvű inventárium közül mindössze 37-ben említenek hasznavehetetlen fegy— 507 —

véreket. Ezek közül is 27 leltárban a használhatatlan szakállasok aránya 20% alatt
marad.
Néhány összeírás a nem harcképes fegyverek mellett felhívja a figyelmet a gyenge,
rossz minőségű szakállasokra is (viles). A fentiekhez hasonlóan ezeket is táblázatba
foglaltuk.
A vár neve
BOROSTYÁNKÉ
PALOTA
SAVARIA
SAVARIA
TRENCSÉN

Használható
szakállas
1552
é. n.
1578
1592
1535

„Hitvány" sza
kállas

42
74
13
8
11

2
24
7
14
1

Arányuk
%-ban
4,5%
24,4%
35 %
63,6%
8,3%

A szakállasok korára utaló jelzők
Barbatae veteres, antiquae, novae
Váraink fegyverállományának állapotáról segítenek képet alkotni azok a jelzők,
amelyek a szakállasok korára vonatkoznak. Mivel a leltárak szövegéből korukon
kívül semmi érdemlegeset nem tudunk meg a fegyverekről, ismét a számokhoz kell
folyamodnunk.
A következő táblázatban az öreg (veteres) és a régi (antiqua) jelzővel ellátott sza
kállasokat vetettük egybe — váranként — a többi használható szakállassal.
Használható
szakállas

Vár neve
BOROSTYÁNKŐ
DIÓSGYŐR
HUSZT
LIKAVA
LIKAVA
SÜMEG

1552
1563
1549
1554
1556
1568

12
163
16
68
68
56

öreg, régi
szakállas
30 A
54 A
4V
4A
4A
35A+4V

Arányuk
%-ban
71,4%
24,8%
20 %
5,5%
5,5%
41 %

[A = antique; V = veteres 1

Űj szakállasokat (novae) két esetben említenek a latin nyelvű leltárak.137
E fegyverek kis számából azonban nem vonhatunk le messzemenő következte
téseket váraink fegyverellátását illetően. Nem bizonyítható ugyanis, hogy ezek a sza
kállasok valóban újonnan készültek. Valószínűbb, hogy az „ ú j " jelző a beszerzés
közeli időpontjára, nem pedig a fegyverek állapotára utal.
A fegyverek anyagát megnevező jelzők
Barbatae ferrets
A 13 leltár közül, amelyek valamilyen formában említést tesznek a szakállasok
anyagáról, 12-ben vasból, egyben pedig rézből készült fegyvereket sorolnak fel.138
A tényközlésnél bővebb információt azon kívül, hogy a csövek között gyakori volt
a vasból készült, ezekből az összeírásokból nem hámozhatunk ki.

137 Gyula, 1559; Palota, é. n.
138 Vasból készült fegyvereket említenek: Bazin, 1575; Borostyánkő, 1570; Egerszeg, 1568; Gyula, 1559; Huszt,
1546; Savaria, 1565; Sümeg, 1568; Szentgyörgy, 1560, 1575; Trencsén, 1557; Zalavár, 1569; Znyo, 1570. Rézből
készült fegyver: Welike, 1544.
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Összegzés

A latin barbata (szakállas), amely egykor a tűzfegyverek összefoglaló elnevezése
volt, az általunk vizsgált időszakban már csak egyes, elszórt, kivételesnek tekint
hető esetekben jelölt a valódi szakállasokon kívül más fegyvereket.139
A magyar anyanyelvű leltárkészítők által használt barbata és pixis barbata kife
jezések szinte minden esetben a valódi szakállasok megnevezésére szolgálnak.1*"
A kifejezés ettől eltérő értelemben csak az idegen eredetű, vagy ismeretlen fegyverek
esetében és a németből fordított leltárakban fordul elő.141
Az a múlt század végén, e század elején kialakult romantikus elképzelés, mely sze
rint ,,Az igazi végbeli vitéz a maga erejében és ügyességében bízott s nem tartá ma
gához méltónak, hogy ellenfelére puskát emeljen." talán még napjaink történet
írására is hatással van.142
Ennek oka feltehetőleg a magyarországi fegyvergyártásra, a lőfegyverek számára
és használatára vonatkozó adatok, források feltáratlansága.
Talán ez magyarázza azt is, hogy a váraink fegyverkészletének legjelentősebb há
nyadát kitevő szakállasokat korszerűtlen, jelentéktelen vagy használhatatlan fegy
vereknek tartották, tartják.
A tanulmányunk elkészítéséhez felhasznált mintegy 150—200 várleltár csak tö
redékét képezi a korszak inventáriumainak. De mindegyikben, a legeldugottabb
kis palánkban, a püspöki székhelyen, a nemesi famíliák váraiban, és a „korszerű",
hadászati fontosságú királyi erődítményekben egyaránt megtalálhatók a szakálla
sok.
Gyakoriságuk alapján a várvédelem alapvető fegyvereinek kell tekintenünk őket,
Nagy számukat nem magyarázhatjuk csak az ország szűkös anyagi lehetőségeivel,
hiszen a két birodalmi „székváros", Prága és Bécs védelmére — az erős tüzérség
mellett — 800, illetve 900 szakállas sorakozott fel.143 De a német városok fegyvertá
raiban is több százas tételekben írták össze a szakállasok különböző típusait. 144
A királyi Magyarország területére vonatkozó, összesítő jellegű jelentés 1577-ben
a felsorolt 46 fontosabb királyi végvárban összesen mintegy 4500 szakállast és kb.
4100 különféle puskát említ. E rendkívül becses dokumentum alapján képet alkot
hatunk nem csak a fegyverzet mennyiségéről, hanem annak jellegéről is.
A tűzfegyverek közül — szinte kivétel nélkül minden várban — a szakállasok
száma a legmagasabb.
A várrendszer fontos, de másodrendű tagjait képező kisebb várakban pedig
a néhány könnyű lövegből álló tüzérség mellett a védelem fő erejét a szakállasok
képezték.145
De úgy tűnik, hogy a kor képzett katonái is nélkülözhetetlennek tartották ezeket
a fegyvereket. Erre utalnak a várkapitányok pénzt és felszerelést sürgető levelei is
1553-ban Henyey István gyulai várnagy Castaldótól kér segítséget. Levelének
mellékletében felsorolja azokat a fegyvereket, amelyekre feltétlenül szüksége lenne,
többek között 100 prágai szakállast.146
139 Pl. Körmend, 1603, 1605; Eger, 1558, illetve Léva, 1557; Kesző, 1598.
140 Az elemzés feltételeként minden barbatanak, pixides barbatanak nevezett fegyverrel kapcsolatban bizonyíta
nunk kellett, hogy azok valódi szakállasok. így egyben az is bebizonyosodott, hogy a fenti két kifejezés valóban csak
a szakállasokat jelöli.
141 Idegen eredetű: pl. Eger, 1553; ismeretlen: Körmend, 1603; fordítás: Trenesén, 1557.
142 Takáts Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Bp. 1908. 51. o.
143 Magyar Országos Levéltár. Az Esterházy család hercegi ága levéltára 1527—1936. Repositorium. 1527—1936
P. 108.
144 Giessen, 1568; Würzburg, 1584: Nürnberg, 1578, 1. Essenwein: Quellen. 86—87. o.; 94. o. és 144—177. o.;
Straßburg, 1592, 1. Müller: Gewehre. 38. o.
145 Néhány adat az 1577-es összeírásból: Bozók: „Fallkhonen 5", „Toppelhagkhen 84": Szent Márton: „Falkhonefc
4", „Toppéi hagkhen 4 2 " ; Palota: „Fallkhonet 8", „Scharffetindl 2 " , „Hauffnicz 1", „Toppelhagkhen 164"; Pápa
„Fallkhonet groß und klain 7", Scharffetindl unnd Cammerstück 6", „Toppelhagkhen allerlay 185".
146 Veress Endre: Gyula város oklevéltára 1313—1800. Bp., 1937. 201. o.
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1554-ben Kerecsényi László Szigetvárba 1000 szakállast és 500 puskát tart még
szükségesnek.147
Amikor 1554-ben a török elfoglalta a füleki felső várat, Keresztúry Kristóf kér
segítséget Korponáról, mert ,,...az magyarok chak az keeth alsso bástyába, es az
fold warba zarwltak, de az torokok kezébe vagyon mynd a Por, s mynd az zakalos...
...myndenth el lovek ith alat, mynd a warosba s mynd az alsso warba." 148
A fonyódi várkapitány, Trombitás Balázs is felettébb sürgősnek tartja megron
gálódott szakállasainak pótlását. 149
De vajon miért voltak a várakban olyan fontosak és nélkülözhetetlenek ezek a
fegyverek? Hiszen ,,Az ágyúgolyónál fontos a nagy tömeg, ... a puskagolyó akár
milyen kicsiny, egyes embernek mégis elég, és nem megokolt a kettő közti szakállas
golyó használata, amely fal ellen semmi, embernek meg túlságosan sok."150
Mint tudjuk, a szakállasok csövének fala általában jóval vastagabb volt, mint
a puskáké. Ennek megfelelően egy átlagos puska töltetének többszörösét bírták el.
A nagyobb lőporadag és az ólom helyett a könnyebb vas- és ólommal körülöntött
vasgoryók alkalmazása jelentősen megemelte a lőtávolságot. Ez a fegyver típusától
és a töltettől függően 250—450 m között, esetenként pedig e fölött is mozoghatott. 151
A többi kézi lőfegyvernél jóval nagyobb lőtávolság és átütőerő a szakállasok elter
jedtségének egyik fő oka.
Többek közt Eger és Szigetvár példája alapján úgy tűnik, hogy a török ostrom
tüzérség a XVI. században 250—300 m távolságból nyitott tüzet a legeredménye
sebben. Ez pedig azt jelentette, hogy a lövegek kezelő személyzetét a várbeli szakál
lasok tüz alá vehették. 152
De zavarták, veszélyeztették a szakállasok az árkokban és egyéb ostromműveken
dolgozókat is. Istvánffy szerint szakállas lövése okozta például a szigeti falak előtt
szorgoskodó Ali Portug halálát is.153
Kitűnően felhasználhatták a szakállasokat a puskák lőtávolságán kívül elhelyez
kedő vagy mozgó kisebb egységek ellen is, amelyekre ágyúval lőni bajos és felesleges
lett volna.
Mivel a támadók nem ismerhették pontosan a várbeliek fegyvereit, feltehető, hogy
gyakran bekerültek az adott körülmények között meghatározhatatlan lőtávolságú
szakállasok hatósugarába. Ez történhetett Somoskő 1576-os ostromakor is. Ali székes
fehérvári bég Musztafa budai pasa parancsára megtámadja a várat. ,,.. .midőn annak
fekvését szemügyre veendő, néhány török és segéde Hasszán kíséretében a várhoz
közeledett, egy szakállas segédét szétszakgatá, úgy, hogy annak vére, széthulló
ízei... őt is bemocskolták."154
A rohamok elhárításában a szakállasok különösen fontos szerepet játszottak.
EgjT-részt, ha erre lehetőség nyílt, a szakállasok már jóval a könnyebb puskák és
muskéták előtt tüzet nyithattak a rohamoszlopokra. Másrészt ők zárhatták a kézi
lőfegyverek tűzcsapását. Nagyobb űrméretűk és erős töltetük révén ugyanis e fegy
verek alkalmasak voltak több kisebb golyó, illetve sörét nagyerejű kilövésére is.
Apróbb golyókat és sörétet a magyarországi harcokban is használtak a szakálla-

147 Szigetvári levelek a török hódoltság korából. A szigetvári Várbaráti Kör kiadása, 1982. 63. o. Kerecsényi László
rzigetvári várkapitány kérvénye ó'felségéhez. Sziget. 1554. szept. 16.
148 Szalay Ágoston: Négyszáz magyar levél a XVI. századból 1504—1560. Pest, 1861. 133. o. (A továbbiakban:
Szalay: Levelek) Márton deák és Keresztúry Kristóf Nagy Imre korponai kapitánynak. 1554. szept. 9.
149 Szalay: Levelek. 167. o. Trombitás Balázs Magyar Bálintnak. 1555. „...Ha k. érthesse engemeth onal porai, es
2akalossokkal, merth az praghay zakallossakba el zakadossztanak..."
150 Szegő Pál: Végváraink szervezete a török betelepülésétől a tizenötéves háború kezdetéig 1541—1593. Bp..
1911. 252. o.
151 Müller: Waffen, 120. o.: Meynert: Geschichte, I. 416. o.
152 Sugár István: Az egri vár és viadala. Bp. 1971. 77. o. ; uő.: Szigetvár és viadala. Bp., 1976. 164. o.
153 Istvánffy Miklós: Magyarország története 1490—1608. (Ford. : Vidovich István) Debrecen, 1871. 542. o.
154 Istvánffy: i. m. 610. o.
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sokhoz, mint azt Sáros 1557-es és 1606-os inventáriumai is tanúsítják: „Einfasslen
schrot zumToppelhackenl", illetve „Schrott zum Toppelhackhem halb Thunen". 155
A szakállasokat a sokrétű alkalmazási lehetőségük mellett olcsóságuk, egyszerű
ségük tette igazán elterjedt, kedvelt fegyverré.
Jóllehet tanulmányunkban mindvégig elismeréssel szóltunk a szakállasokról, nem
feledkeztünk meg arról, hogy ezek a fegyverek jobbára már csak a várak, erődítések
védelmében játszottak igazán fontos szerepet. Ott viszont, a mozgékonyságot és
a tűzerőt egyesítve, jól megfeleltek az igényeknek, akkor is, ha legnagyobb részük,
korszerűség tekintetében, nem állt éppen „világszínvonalon".

MELLÉKLETEK
A továbbiakban közöljük a terminológiai elemzésbe bevont inventáriumoknak azokat a rész
leteit, amelyek a szakállasokra, vagy más kézi lőfegyverekre vonatkoznak.
Az idézőjelben álló szövegek betűhív átírások. A » ' « jellel az eredeti szövegben alkalmazott
rövidítéseket jelöltük.
Az inventáriumokban a fegyverek számát hol arab, hol római számokkal adják meg. Mi, az
áttekinthetőség kedvéért mindenhol egységesen arab számokat használunk.
Az egyes leltárakon belül az ismétlődő, azonos elnevezéseket helytakarékosság céljából össze
vontuk. Ezek idézőjel nélkül, mai helyesírással szerepelnek.
A zárójelben álló kifejezések nem részei az eredeti összeírásnak. Feladatuk a szöveg értelmezé
sének megkönnyítése, egyértelművé tétele.
A szövegközi kérdőjelek az olvasati, vagy értelmezési bizonytalanságokra utalnak.
Fel kell még hívnunk a figyelmet arra is, hogy a közölt részleteken belül az egyes tételek nem
a leltárak eredeti sorrendjében, hanem a számítógépes feldolgozás által kialakított egységes
rendben helyezkednek el.
I t t szeretnék köszönetet mondani Czapek Zsolt villamosmérnöknek a program elkészítéséért,
továbbá Domokos Györgynek, a Hadtörténelmi Intézet munkatársának, aki útmutatásaival meg
könnyítette számomra a levéltári kutatásokat.

I.
A FELHASZNÁLT L A T I N N Y E L V Ű I N V E N T Á R I U M O K
A D O R J Á N 1602 (1)
„Sclopetum vulgo Zakalos" 32
ADORTÁlvr lfin9 <2\
T-> i_ J
Hri
rr i i " oo
„Bombardae Minores vulgo Zakalos ó2
T> A T W W -i nnä
BAJMOCZ 1578
~ , ,
. T , • • TI T » «o
„Barbatae sme lectis m Baculis 26
„Barbatae absq Lectis in Baculis" 13
~ -, .
• T ,•
-J. » n A
„Barbatae m Lectis positae 64
B A Z I N 1575
„Barbatae" 5
„...barbatae ferreae simplices medie' seu
domesticae" 35
„pixides barbatae ferreae in suis InstrumentlS

" 17
„pixides manuales longiores" 2
„breviores seu comunes p i x i d e s " 6

BOROSTYÁNKŐ 1552
„...pixides Barbatae prägen' " 12
„pixides Barbatae Antiquae" 30
„pixides Barbatae Antiquae et Viles" 2
r
^
BOROSTYÁNKŐ 1570
« , ,
- T
T,
„Barbatae íerree simphces
cum manubrys
r
J
y
. „ .?, , ,
, ,
•
r
„Barbatae íerreae eiusde generis sine ma,
„ _
°
„Pixides manuales Schwancpüchsen d i c t a e "
20
CSÁBRÁG 1558
„Barbatae in arcae" 89
„Barbatae fractae" 4
CSÁBRÁG 1602
Pixides barbatae 40
„Pixides Norimbergen' " 10

155 Sáros 1557, 1606.
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CSÁBRÁG 1603
„Pixides Barbata' " 40
„Pixides manuales" 10

„Barbatae ferreae, ferrea manubria habentes" 2
„Pixides barbatae Pragenses" 5

C S E J T E 1569
„Pixides Barbate' " 60

EGERSZEG 1572
Pixides barbatae 8

D E T R E K Ő 1552
„Barbate antique pixides ...et Nullius Valoris" 24

( É R S E K ) Ű J V Á R 1568
Pixides barbatae 98
„Pixides Barbatae fractae" 17
Pixides cum suibus earum attinentys 98
„Pixides fractae" 2

DIÓSGYŐR 1563
„Pixides Barbatae antiquae" 54
„Pixides Barbatae duplae" 55
„Pixides Barbatae minoru' et m a i o r ' : " 108
„pixides manuariae Peditum simplices" 40
DIÓSGYŐR 1564
„pixides Barbatae maiores et minores" 61
„pixides barbatae minores" 52
„pixides Barbatae maiores sive dtiplae" 119
„pixides Barbatae sine lectis" 2
„pixides manuariae" 34
E G E R 1553
„Barbate pixides Maiores Bone" 126
„Barbate pixides prägen' ex Veteribus In
Jazo Reformate bone" 107
„Barbate prägen' I n portis et propugnaeulis"
59
„Barbate ferreae sive chetnekien' " 30
„Pixides Manuales germaniae bone" 123
„Pixides hispanice Nove" 300
„Pixides Sew Archibiise hispanie Vel Bar
bate Medie" 99
„Pixides sine lectis" 13
E G E R 1556
Barbatae maiores 106
Barbatae duplae 110
Barbatae médias 344
Barbatae pragenses 77
Barbatae „Chietnekienses" 24
(Barbatae pragenses) viles et destructa 1
„Barbate' chietnekien sine m a n u b r y s " 4
„Barbate' (duplae) sine Thecis seu Manub
rys" 7
„Pixides manuales" 157
„Pixides manuaria oblonga" 1
„Pixides hispanieae novae et selectae" 297
E G E R 1558
„Barbate* " 114
„Barbate' pragenses duple' " 180
Barbatae pragenses 78
Barbatae „Chyethneky" 24
„Barbate' médiocres" 49
„Barbate pixides destruete' " 14
„Barbate' nullius valoris" 4
„Barbate' hispanieae Norimberge' factae"
296
„Barbate' manuariae" 158
„Barbate' breves manuales" 198
„pixis manuális oblonga" 1
EGERSZEG 1568
„Barbata ferrea
bens" 1

ligneu' manubrium

ha-

(ÉRSEK)ÚJVÁR 1570
„ B a r b a t a ' " 10
„ B a r b a t a ' maiores et minores" 14
„ B a r b a t a ' maiores" 2
Barbatae minores 23
Barbatae magnae 10
Pixides barbatae pragenses 24
„Pixides minores barbata' fractae" 11
„Pixides maiores barbata' antiqua fracta
alique sine manubrio" 7
„Pixides manuales nova' " 97
„Manuales pixides sine manubrys" 2
GYULA 1659
„Magnae Barbatae ferrei" 3
„Barbatae Pragenses" 57
„Barbatae Chietnekyenses" 57
„Barbatae novae" 39
„Pixides Janichyarum" 6
GYULA 1561
„Pixides B a r b a t a e " 127
„Pixides Barbatas maiores" 100
„Pixides Barbatas simplices" 200
„Pixides manuales absque nulla preparatione nudae et nullius usui" 8
HRUSSO 1650
„Pixides B a r b a t a s " 42
HRUSSO 1654
„...Bombarde sunt Triginta duodecim sunt
Rupte in Conbustione Castris"
HUSZT 1546
„Pixides Barbate' Minores prägen' " 12
„Pixides similiter Barbate' minores prägen'
sunt tota lignea" 2
„Pixis Barbata simitr' minor prägen' frasta' " 1
„Pixides Barbate' maiores et longiores prä
gen' " 4
„Pixides Barbate' ferrei" 4
HUSZT 1549
„ B a r b a t a media" 1
„Pixides barbatae Pragenses" 11
„Barbatae veteres nudae sine manubrio
quatur et una fracta"
„Pixides manuales novae ex Vienna adduct a e " 99
„Pixides manuales veteres" 6
„Pixides manuales veteres nudae sine manubris" 4
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J Á S Z B E R É N Y 1594
„Zakalasok toplhaken V o c a t j " 5
„Zakalasok kyknek agyvk nynchen" 5
K A P O R N A K 1569
„Pixides Barbatae 25 Inter eas sunt Pragenses 8 "
KASSA 1557
Barbatae 163
„Barbatae longae" 6
Barbatae médiocres 47
„Barbatae breves" 100
„Barbatae dimidia breves" 164
„Barbatae Norimbergenses" 96

LÉVA 1558
„ I n fustibus Barbate integre 11
altera una instrumenta carens"
Pixides barbatae 12
Barbatae 23
Pixides barbatae pragenses 38
„Pixides chetneki in fustibus" 3
„minores Pixides in fustibus" 5
„Pixides manuales cum suis at t inen' " 2 3
LIKAVA 1544
„Zakalos" 27
LIKAVA 1554
„Pixides Barbate' médiocres" 45
„Pixides Barbate' pragenses" 23
„Pixides Barbate' communes et antique' " 4
„Pixides manuales" 32

KESZŐ 1578
Pixides barbatae 26
KESZŐ 1587
„Pixides b a r b a t a e " 28
KESZŐ 1598
„Stipitibus affixae b a r b a t a e " 6
Barbatae 13
„Barbatae fractae" 5
„Barbatae noves maiores et longiores in
modum bombardarum p r a ' p a r a t a e " 3
„Sclopetae" 10
K É T H I D A 1569
„Pixides Barbate' " 9
„Pixides pragens' " 1
K Ö R M E N D 1603
Pixides barbatae 33
„Barbatae minores" 4
„Barbatae peditum Germanorum Muscheten
Vocatae" 18
K Ö R M E N D 1605
Pixides barbatae 33
„Barbatae minores" 4
„Barbatae pixid: Germanor: Musketh Voc a t " 18
KŐRÖSSZEG 1602
„Bombardas Minores meliores alias barbatas, vulgo Zakallas vocatas" 27
„Viliores ittem absq Compagine" 22
L E D N I C E 1559
„Pixides Barbate' " 20
LELESZ 1566
„Pixides Barbatae maiores" 13
„Pixides Barbatae minores" 13
„Pixides manuariae" 4
LELESZ 1569
„Barbate' pro more Antiquo lignis Affixe'
Wulgo Bothos Zakallas voce' " 2
„Pixides Barbate' Maiores" 15
„Pixides Barbate' Minores" 12
„Pixides Manuariae viles" 2
LÉVA 1557
„Barbate* pragenses" 15
"35 per do. Blasium provisorem empte' "
„Barbate' parte dimidia pošite' in ligno" 23
„Pixides ispanie sive sclopeta" 25

LIKAVA 1556
„Pixides Barbate' médiocres" 45
„Pixides Barbate' pragenses" 23
„Pixides Barbate' communes et antique' " 4
„Pixides manuales" 32
MUNKÁCS 1573
„Barbati minores . . . " 9
„Barbati medy . . . " 20
„Barbati integri tecis caren':" 8
„Barbati integri tecas habentes . . . " 58
„Pixides Germanica . . . " 22
„Pixides simpliees tecas habentes . . . " 66
„Pixides simpliees tecis Carentes . . . " 7
MURÁN Y 1550
„Pixides Barbata'
Maiores 7
Médiocres ligno inserte' 52
Carentes manubrio 8
Simpliees ... insertae 6
Absq' tecis 3 "

Í

MURÁN Y 1584
Barbatae magnae centenareae apellatae 28
„Barbatae Centenareae sine manubrys" 6
„Barbatae communes sine manubrys" 17
„Barbatae médiocres seu communes cum
manubrys et alys pertinentys" 78
Barbatae communes 39
„Barbata centenaria super duabus rotis" 1
„Pixides manuales cum suis pelicanis calibeis et alys pertinentys" 30
„Pixides manuales cum suis pellicanis tuberinis" 79
MURÁN Y (CASTELLUM) 1584
Barbatae 8
„Barbatae centenareae" 5
„Barbatae minores" 3
N Y I T R A 1580
Barbatae 35
„Barbatae maiores" 2
„Barbatae inutiles, attrite inutiles" 16
„Barbate' Utiles" 2
(Barbatae) „Minores manuariae" 2
„Pixides manuariae" 20
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N Y I T R A 1582
„Barbate' " 4
„Barbate' atrite inutiles" 16
Bombardae barbatae 17
„Bombarde' Barbate Manuaria' " 16
„Bombarde' Manuariae sine barbis" 2
„Bombarde' Manuariae" 20
„Bombarde' Manuaria' quis Barbatas vocant" 3
N Y I T R A 1587
Barbatae vulgo zakalos 57
„Pixides manuales" 65
N Y I T R A 1596
Pixides barbatae 39
„Pixides manuariae minores" 65
PALOTA 1659
„Pixides Barbate' de puro ferro" 24
Pixides Barbate' prägen' Minor" 8
„Pixides Barbate' in ligno pošite" 67
„Pixides Manuales hispanicae" 20
„Pixides similiter Manuales" 27
PALOTA (é.n.)
„Pixides Barbate' integre' s u n t " 74
„pixides Barbate' in Usum no' va-lentes" 24
„Aliam pixidu' fracataru' " 49
„Novas pixides B a r b a t a s " 50
„Pixides Norimbergen' cum lagena" 100
RAKONOK 1557
„Barbatae simplices" 5
„Barbatae pixides Pragenses cum attinentiis et formatis" 25
S A VARI A 1565
Pixides barbatae ferreae ... cum manubris
Hgneis 12
„Pixides Barbata' fracta' nullius Vsus" 4
„Pixides Barbatae communes 13 quor duodecim manubria habent. Una absq' manubrio 1 3 "
„Pixides Barbata' communes" 3
„Pixides quas barbatas vocant sine barba
cu' manubrys Hgneis" 2
S AVARI A 1571
Pixides barbatae cum manubris ligneis 25
Pixis barbate „hens' ferren' manubria" 1
„Pixides Barbatae fractae" 2
„Pixis Barbata fracta in fine" 1
„Pixides Barbatae sine Manubrys" 2
S AVARI A 1577
„Pixides B a r b a t a e " 2
Pixides barbatae fractae 22
Pixides barbatae absque instrumentis suis 7
SA VARI A 1578
„pixides B a r b a t a e " 6
„Pixides Barbatae pragenses" 7
Pixides barbatae fractae 13
„pixides Barbatae viles" 7
S A VARI A 1592
„Pixides B a r b a t a e " 8
Barbatae viles 14

„Bombarda fracta seu Sclopeta" 1
„Bombarda fracta" 1
„Bombarda Vilis" 1
SÁG 1604
„Barbatae" 3
„Bombarda manuális" 1
„Bombardae simplices peditum German." 3
„Bombardae Germanicae peditum longae" 2
SÜMEG 1568
„pixides barbatae veteres manubrys lig
neis..." 4
„... et manubrys ferreis" 2
„pixides barbatae antiquae ligneis manu
bris" 3
Barbatae antiquae ferreis manubris 30
Barbatae antiquae ligneis manubris 2
Pixides barbatae ferreis manubris 10
Pixides barbatae ligneis manubris 6
„Barbatae manubrys ferreis" 3
„Barbatae manubrys ligneis" 4
„Pixides barbatae Pragenses" 12
„Barbatae Pragenses" 13
„Pixis barbata prägen' fracta" 1
„ B a r b a t a prägen' sine manubrio" 1
„Barbatae ferreis manubris ligneis" 2
Pixides manuales 24
SÜMEG 1572
Pixides barbatae 94
„Pixides J a n c z a r " 2
„Pixides" 20
SÜMEG 1601
„Pixides Barbatae cum manubrys ligneis"
11
„Pixides Barbatae cum manubrys ferreis" 11
Pixides barbatae 4
Pixides barbatae minores 12
„Pixides Barbatae simplices" 4
„Pixides Barbatae Prägen' dictae" 5
„Pixides Barbatae sine m a n u b r y s " 3
SÜMEG 1604
„Pixides Barbate'cum Manubris Ligneis" 11
„Pixides Barbate' cum Manubrys ferr' " 11
Pixide barbatae 23
„Pixides Barbate' Prägen' dictae" 4
„Muskethe Pixides" 17
(ALSÓ-) STUBICA 1569
„Pixides Barbatae reperte' s u n t " 28
(ALSO-) STUBICA 1571
„... pixides Barbate' " 28
SZARVASKŐ 1596
Barbatae pragenses 27
Barbatae „Czetnieky" 34
(Barbata pragenses) „fracta una
alys" 1
„Barbatae sine manubrys" 3
SZENTGYÖRGY (I) 1560
„Barbate ferrée" 23
„Pixides manuales oblonge" 2
SZENTGYÖRGY (I) 1575
„ B a r b a t a ' ferrea' " 23
„Pixides manuales oblonga' " 2
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minor

SZENTGYÖRGY (II) é. n.
„Barbatae majores" 6
„Minores" 18

„Pixides barbatae ... fractae" 25
„Pixides manuales Norimbergen' integrae"
200
„Pixides manuales Bohemicae minores" 180
ÚJVÁR 1596
„Pixides barbatae mjnores quaru' Vna sunt
fracta" 6
„Pixides barbatae sine manubrys" 3
„Pixides barbatae maiores quaru' null us po
test esse Vsus" 9

SZIGET 1553
„...pixis b a r b a t a " 1
Barbatae pragenses 40
Pixides barbatae „chitnekien' " 24
Barbatae „chietnekien' " 29
(Barbatae) „... prägen fracte" 2
„Barbate Chietnekien fracte' " 2
„Prägen pixides" 42
„pixides manuales" 12
„Pixides chietnekien' " 2
SZIGET (OPPIDUM) 1553
„pixides Barbate prägen' et chethnekien' "
57
„fracte B a r b a t e " 3
SZITNYA 1602
„pixides b a r b a t a e " 7
„Vna fracta"

VÉGLES 1562
„Barbate" 2
„Barbate maiores" 16
Barbatae pragenses 20
Barbatae pragenses médiocres 9
„Barbate Maiores pragenses" 3
„Barbate chitneky" 8
„Barbate fracte sine t h e c a " 4
VERŐCE 1547
Pixides barbatae 11
Pixides barbatae simplices 30
Pixides barbatae pragenses 11
„Pixides fracti B a r b a t i " 8

SZITNYA 1603
„pixides B a r b a t a e " 33
SZOMSZÉD VÁR 1569
„Pixides B a r b a t a e " 19
„Barbatae fractae' seu disruptae" 3
„Barbata absq' manubrio" 1
SZOMSZÉDVÁR 1571
„Pixides Barbate' eu' manubrys ligneis" 10
„Pixides Barbate' eu' manubrys ferreis" 11
„Barbate' fracte' seu disrupte' Absq' Ma
nubrio" 2
„Barbata absq' manubrio" 1
„CASTELLI T H O R R E H " 1601
„Pixides B a r b a t a e " 5
„Pixides lancigerae" 5
T R E N C S É N 1535
„Pixides Barbate vulgo zakaloss" 10
„Bona et viles simul" 2
TRENCSÉN 1649
Pixides barbatae 149
T R E N C S É N 1557
A leírást lásd az 504—505. oldalon.
TRENCSÉN löá3
Pixides barbatae 118
Pixides barbatae fractae 25
„Pixides manuales Norimbergen' " 200
„Pixides manuariae Bohemicae minores"
180
TRENCSÉN 1594
Pixides barbatae 118

W E L I K E 1544
„Szakalos in ligno fixi" IS
„Szakalos qui ferra Manubria h a b e n t " 16
„Szakalos" 27
„Szakalos cupreus" 1
„Szakalos modo pragay facte" 18
„Szakalos ad sajkás" 6
„Pixides aczelos" 2
„Pixides manuális aczelos maior" 1
„Pixides manuales" 15
„Mathyas kyralthwl maradót R e g y kezy
pusk was" 7
„Eiusdem generis Reez p u s k a " 4
ZÁGRÁB 1596
„Szakalos alias b a r b a t a e " 135
„Meruki Szakalos" 4 ( ?)
„szakalos fractae" 1
„Szakalos absq' lectulis" 10
„Pixides manuales" 3
ZALAVÁR 1569
Pixides barbatae 11
Pixides barbatae ferreae 31
„Eiusdem generis p a r v a " 1
ZNYO 1570
„Pixides Barbatae ferreae cum manubrys
ligneis" 6
„Pixides mediae b a r b a t a e " 8

— 515 —

II.
A FELHASZNÁLT MAGYAR N Y E L V Ű INVENTÁRIUMOK
BABOCSA 1563
„Zakalas" 85
„Kyssebbyk zakalas' 145
B A J O N 1594
„Szakalos" 35
„feel puska" 2
,,feel puska kinek agia ninchen" 1
„puska" 4
„aczelos puska" 1
B E L É N Y E S 1600
„Szakallos" 21.
BESZTERCE 1580
„fel zakalos" 43
„Vas zakalos" 12
„Pragay Zakalos" 76
„Zakadozoth zakalos es Agynelkwl" 4
„vas Agiu P u s k a " 1
„Aczelos puska" 2
„taplós puska" 1
„fegyveres puska p a r " 3 1/2
BOROS J E N Ő 1605
„Zakalos" 80
„Seregbontohoz való zakallos" 6
„Muskatyr puskák" 65
„Janchiar Puska ágiastul vagion" 10
„Janchiar Puskavas agiatla' " 7
„Janchiar Puska agial" 7
EGERSZEG 1587
„ F a Nielw zakaloss" 3
„Wass zakaloss" 7
„Praghay zakaloss" 11
EGERSZEG 1597
„fa Nyelw Zakallos" 4
„vas Nyelw zakalas" 7
„Zakallas 4 Az hármának igen hitva* agya
Vagio' "
„Pragay Zakallas" 3
E G E R V Á R 1558
„zakalos wagon" 21
„kezy pwska wagon" 8
KANIZSA 1556
„fa nyelv zakalos" 36
„vas nyelő zakalos" 23
„zakalas" 25
„Pragay zakalos" 3
„Thorot Zakalos" 2
„puska" 82
KANIZSA 1566
F a nyelű szakállas 46
Vas nyelű szakállas 70
Szakállas 33
Fél szakállas 3
Törött szakállas 1
Puska 105

K A P U 1593
„Eoregh Zakalas" 38
„hitvan Zakalas Kiknek agj kell" 12
„hozzw apró puska" 17
K E R E S Z T Ú R 1597
„ F a nielw vass Szakalasok" 5
„ F a agiu Vass Szakalasok" 9
„Eoreg nemet hozzu puskák kanothoz va
lók" 12
„Janczar puska" 2
„Kanothoz való nemeth rövid puska" 3
MUNKÁCS 1603
„Zakallos wagion mindenesteol 90"
„Apró zerw pwskak" 20
„ . . . nagiob Zerw es kisseb puskák" 24
„Eoregh taplós Pwskak" 16
„ P u s k a " 57
„Agi nekwl walo puska was" 9
SÁROS 1606
„Agi nelkwl való zakallas kit Nielben wtewnwk hinak" 36
„Keozep szerio zakallas" 52
„Eoregh zakallas" 105
„Dirib-darab zakadozot zakallas" 15
„Mas fele Agi nelkwl walo zakallas" 9
„Aczelos puska zerzam nelkwl" 2
„Zakallas formaiu puskák" 47
SOMLYÓ 1594
„Zakalos" 96
„Puska" 3
„agi nelkeol való Puska" 1
SÜMEG 1588
„ F a nielw Zakalos" 7
„Was nielw Zakalos" 12
„Pragay Zakalos" 13
„Zakalos minek niele ninch" 4
„ P u s k a " 12
SÜMEG 1597
„fa Nyelw Zakallas" 7
„Vas Nyelű Zakallas" 19
„Pragay Zakallas" 6
„Zakallas h y t v a ' Zakadozott" 17
„Puska Vas agi Nekul való hjtva' " 5
SZÁD VÁR 1605 márc.
Szakállas 75
Ágy nélkül való szakállas 14
Muskatér 5
SZÁD VÁR 1605 i ún.
„Eoregh szakalos" 106
„Fel szakalos" 26
„Puska" 9
S Z I N Y É R 1559
Szakállas 6
T I H A N Y 1560
„Pragay zakalos' 47
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„Chetneky zakalos E o p " 8
„Chetneky zakalos Teret" 4
„kezbely puska" 15

VERŐCE 1548
„Zakalos" 50
„pragay" 7
„Zakalos t e r e t h " 10

T Ű R J E 1602
„Zakallos" 4

Z ALAVÁR 1553
Szakállas 53, negyvennek megszakadozott
az eleje
Fél szakállas 3
t ö r ö t t puska 5
Réz puska 1

ÚJVÁR 1553
„Zakalos" 2
„fel Zakalos" 45
„Pragay Zakalos" 10
„Reghy theret Zakalas" 8

A FELHASZNÁLT N É M E T N Y E L V Ű INVENTÁRIUMOK
BABOCSA 1563
„Toppéi Haggen" 85
„Nurnbergeriscb Halb Haggen" 145
CSÁBRÁG 1591
„Toppelhaggen" 62
„Handtrohr Sambt Iren Zugehörungen" 49
HOLLÓKŐ 1596
„12 Doppelhaggen
brauchsam"

darundter

nur

Zwen

HRUSSO 1554
„zwenund vierzikh doppl hagkhen"
K É K K Ő 1596
„Centner unnd doppelhakhen" 24
LŐCSE 1569
„Doppelhacken" 107
(Doppclhacken) „mit stiehlen" 22
POZSONY 1594
„Toppelhackhen mit Irer Zugehörung" 82
„ h a n d t R ö h r mit Schwamm' schlössen" 18
„Alte Messene h a n d t R ö h r " 200
„alte ungefaste h a n d R ö h r " 12
„halbhagken mit feurschlössern" 48
POZSONY 1600
„Toppelhaggen" 78
„Einfache Rohr mit feurnschlossen" 48
„Einfache Rohr mit schwamschloss" 112
„Rohr zur Feuer K u g l " 12
„Alte Mossinge R o h r " 20
„Alte Ungeschiffte Eisene R o h r " 12
„Zerpi'ochene Muschgeten" 8
SÁROS 1557
„Gutt Toppelhackhen" 84
„Altfränkisch Toppelhackhen" 27
„Zerbrochenn Toppelhackhen" 18
„Hallbe hackhen" 35

SÁROS 1569
„guette Topplhaggen" 111
„halbe Topplhaggen auch ainesthails darun
ter altfränkische stürm Haggen" 104
„altfränkisches Toppl Haggen oder stollen
genanndt" 42
„halbe Toppl Haggen ungeschifft" 7
„Zersprungen halbe Haggen" 7
SÁROS é. n.
„gutte Toppelhacken" 110
Margón: „ I t t : Garnen einer Zu Skrungen"
„halb Toppelhaek' " 99
„Ohn geschiffte" 10
Margón: „Garnen' 2 Zu Skrung"
„Altfrankscher Topplhacken od' Stolm gen a n d t " 41
Margón: „ I t t e m Ain Zu Skrug"
„halb Toppelhaek' ohn geschifft" 7
„ I t t e m mehr Zu Skrunger" 3
SZÁDVÁR 1597
„Centner haggen" 4
„Toppell haggen" 112
„Pettstollen" 34
SZÁD VÁR 1600
„Centner haggen" 4
„Topplhaggen" 112
„Pedtstollen" 24
SZIGET 1547
„Toppelhackhen" 44
„ H a n d t r o h r " 12
A városban: „Toppelhackhen" 70
SZITNYA 1588
„Toppelhaggen guet und ...(?)'" 36
„Handrohr mit schwammen schlössen" 14
TRENCSÉN 1557
Leírását lásd a 504—505. oldalon.

IV.
A FELHASZNÁLT L A T I N N Y E L V Ű INVENTÁRIUMOK L E L Ő H E L Y E I
1602 OL U. e t C . Fasc. 1. N 15.
(1)
Adorján 1602
1.
15.
(2)
Bajmócz 1578
84.
34.
Bazin
1575
23.
7.
Boros
tyánkő 1552
96.
2.
Boros
tyánkő 1570
96.
2.
Csábrág 1558
76.
11.
Csábrág 1602
76.
11.
Csábrág 1603
76.
11.
Csejte
1569
77.
7.
Detrekő 1552
96.
2.
Diósgyőr 1563
76.
14.
Diósgyőr 1564
76.
14.
Eger
1553 Lymbi i s , 93 csomó
Eger
1556 Lymbi IS, 95 csomó
Eger
1558
Egerszeg 1568 OL U. e t C , Fasc. 76. F . 14.
Egerszeg 1572
77.
13.
(Érsek)
Űjvár
1568
77.
1.
(Érsek)
Űjvár
1570
75.
33.
Gyula
1559
76.
1.
1661
76.
1.
Gyula
Hrusso 1550
100.
17.
Hrusso 1554
100.
19.
Huszt
1546
99.
3.
Huszt
1549
75.
39.
Jász
berény
1594
76.
6.
Kapor
nak
1569
77.
5.
Kassa
1557 TT. 1890 . 3 (7—381. o.
Kesző
1578 OL U. e t C . Fasc. 77. F . 16.
Kesző
1587
77.
16.
Kesző
1598
77.
16.
Kéthida 1569
77.
4.
Kör
mend
1603
78.
13.
Kör
mend
1605
78.
13.
Kőrös
szeg
1602
1.
15.
Ledni ce 1559
23.
7.
Lelesz
1566
18.
15.
Lelesz
1569
18.
17.
Léva
1567
76.
10.
Léva
1558
76.
10.
L ikava 1544 Lymbus, 95 csomó
L ikava 1654 OL U. e t C . Fasc. 99. F . 26.
Likava 1556
99.
26.
M unkács 1573
97.
28.
Murány 1550
75.
43.
Murány 1584
24.
78.
Murány
^cast.)
1584
24.
78.
Adorján

Nyitra
Nyitra
Nyitra
Palota
Palota
Rakonok
Savaria
Savaria
Savaria
Savaria
Savaria
. Ság
Sümeg
Sümeg
Sümeg
Sümeg
(Alsó-)
Stubica
(Alsó-)
Stubica
Szarvas
kő
Szentgyörgy
(I)
S zentgyörgy
(I)
Szent
györgy
(II)
Sziget
Sziget
(oppi
dum)
Szitnya
Szitnya
Szom
szédvár
Szom
szédvár
Cast.
„Thor
reh"
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Űjvár
Végles
Verőce
Welike

Zágráb
Zalavár
Znyo
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1580 O L U . e t C . Fasc. 77. F . 17.
1582
77.
17.
1587
77.
17.
1559
37.
15.
é. n.
36.
56.
1557 M H H 30. köti , 344—345. o.
1565 O L U . et C. Fasc. 76. F . 16.
1571
76.
16.
1577
76.
16.
1578
76.
16.
1592
76.
16.
1604
78.
14.
1568
76.
17.
1572
76.
17.
1601
76.
17.
1604
76.
17.
1569

100.

39-

1571

100.

39.

1596

78.

1.

1560

76.

12.

1575

23.

7.

é. n.
1553

100.
50.

11.
24.

1553
1602
1603

50.
78.
78.

24.
12.
12.

1569

100.

39.

1571

100.

39.

1601
78.
11.
1535
25.
99.
1549
41.
75.
1557
99.
22.
1583
99.
22.
1594
99.
22.
1596
1.
99.
1562 L y m b us, 93 . csomó
1547 O L U , e t C . Fasc. 99. N. 7.
1544 Kultúrtörténeti Szemelvények
a Nádas dyak 1540—1550-es
számadásaiból. Bp., 195S . Magyár Nemzeti Múzeum— -Néprajzi Múzeum
1596 OL U e t C . Fasc. 99. N . 9.
1569
55.
56.
1570
77.
11.

MAGYAR N Y E L V Ű I N V E N T Á R I U M O K
Babocsa
Bajon
Belényes
Besz
terce
Boros
jenő
Egerszeg
Egerszeg
Egervár
Kanizsa
Kanizsa

1563 OL U. et C. Fase. 99. N. 14.
1594
106.
3.
1600
160.
4.

1605
1587
1597
1558
1656
1566

Kapu
Keresz
túr

1597 OL U. et C. Fase. 101. N. 3.

1580 Lymbus, 95. csomó
OL U. et C. Fase. 28. N. 61.
46.
74.
76.
17.
Lymbus, 93. csomó
Lymbus, 95. csomó
Müller Veronika: T h ú r y
György kanizsai kapitánysága.
Zalaegerszeg, é. n.
1593 Lymbus, 95. csomó

Munkács
Sáros
Somlyó
Sümeg
Sümeg
Szádvár

1573 OL U. et C. F a s e 97. N. 28.
1606
76.
2.
1594
78.
7.
1588
76.
17.
1597
76.
17.
1605. L A K 1892. 934—935. o. ,
márc.
Szádvár 1605. OL U. et C. Fase. 78. N". 15.
jún.
Szinyér 1559 TT 1898. 663. o.
Tihany 1560 TT 1878. 343. o.
Tűrje
1602 OL U. et C. Fase. 60. N. 58.
Újvár
1553
96.
3.
Verőce
1548
99.
7.
Zalavár 1553 A pannonhalmi Szent Benedek
Rend története. Bp., 1902. V I I .
598. o.

NÉMET N Y E L V Ű INVENTÁRIUMOK
Babocsa
Csábrág
Hollókő
Hrusso
Kékkő
Lőcse

1563 OL TJ. et C. Fase. 99. N. 14.
1591
76.
11.
1596
78.
10.
1554
100.
19.
1596
78.
10.
1569 Hain Gáspár lőcsei krónikája.
Lőcse, 1910—13.
Pozsony 1597 OL U. et C. Fase. 100. N. 22.
Pozsony 1600
100.
22.

Sáros
Sáros
Sáros
Szádvár
Szádvár
Sziget
Szitnya
Trencsén

1557 OL 17. et C. Fase. 76. N. 2.
1569 Zeitschrift für Historische Waf
fenkunde. 1920. 387. o.
é. n. OL U. et C. Fase. 76. N. 12.
1596 Lymbus, 95. csomó
1600 Lymbus, 95. csomó
1547 Lymbus, 93. csomó
1588 OL U", et C. Fase. 76. N. 11.
1557
99.
22.

A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
OL U. et C.
Lymbus
LAK
MHH
TT

Magyar Országos Levéltár. Kamarai Levéltár.
Kamara archívuma. Urbaria et Conscriptiones.
L. a 87. sz. jegyzetet!
A Ludovika Akadémia Közleményei
Monumenta Hungáriáé Historica
Történeti Tár

A

Magyar

Йожеф Келеник
ЩИПКОВЫЕ РУЖЬЯ В ИНВЕНТАРНЫХ КНИГАХ ВЕНГРИИ XVI ВЕКА
Проблемы терминологии
Резюме
В XVI веке в Венгрии в крепостных боях важная роль принадлежала огнестрельномуу
оружию. В крепостных инвентарных книгах наиболее часто и в самом большом количестве
особо упоминаются «бородатые» (щипковые) ружья.
Преобразование европейского способа ведения боевых действий — всё более бытрое
распространение огнестрельного оружия — повлекло за собой и жизменения в военной терм
нологии. Как показывают источники, этот процесс имел место и в Венгрии.
В своей статье автор стремится осветить неточности оружейной терминологии на латин
ском языке. При сопоставлении латинских, немецких и венгерских инвентарных книг дейст
вительно щипковые отделяют от тех ружей, которые лишь по ошибке или по неточности
терминологии называли щипковыми.
Щипкозые ружья категоризовались нами по группам на основании их наименования, там,
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где было возможно, давались параметры и специфические особенности отдельных типов.
Как показывают 150—200 инвентарных книг, использованных при написании данной статьи,
пушковые ружья следует считать основным оружием защиты крепостей. Из всего другого
огнестрельного оружия почти во всех крепостях в самом большом количестве имелись именно
они. В крепостях, огороженных невысоким, частоколом, щипковые ружья составляли основ
ную силу обороны.
Наряду с разнообразностью применения, дешевизна, простота в обращении и высокая
эффективность ружей такого типа обеспечили им наибольшую распространенность и попул
ярность.

József

Kelenik

H A K E N B Ü C H S E N I N UNGARNS I N V E N Ï A R E N AUS DEM
16. J A H R H U N D E R T
Probleme der Terminologie
Resümee
Bei den ungarischen Burgkämpfen im 16. Jahrhundert spielten die Feuerwaffen eine wichtige
Rolle. Unter ihnen waren die in den Biirginventaren am häutigsten erwähnten und in gi. Jtejr
Anzahl angegeben Hakenbüchsen von besonders großer Bedeutung.
Dem Wandel der europäischen Kriegführung — der immer schnelleren Verbreitung der
Feuerwaffen — folgte auch der Wandel der Waffenterminologie. L a u t der Quellen vollzog sich
dieser Prozeß auch in Ungarn.
In unserer Abhandlung versuchten wir die Unsicherheiten in der lateinischsprachigen Waffenterminologie zu beleuchten. Durch den Vergleich der lateinischen, deutschen und ungarischen
Inventáre haben wir die richtigen Hakenbüchsen und jene Waffen voneinander getrennt, die
irrtümlicherweise oder infolge der Unsicherheiten in der Terminologie als Hakenbüchsen bezeichnet wurden.
Die Bakenbüchsen ordneten wir aufgrund ihrer Bezeichnungen in Gruppen und —- wo es
möglich war — umrissen wir die Merkmale u n d Besonderheiten der einzelnem Typen.
L a u t der Zeugenschaft der zu der Abhandlung benutzten 150—200 Inventáre sind die Hakenbüchsen für die wichtigsten Waffen der Burgverteidigung zu halten, denn unter den Feuerwaffen
waren sie in jeder Festung in größter Anzahl vertreten und in den kleineren Planken stellten sie
die Hauptkraft der Verteidigung dar.
Außer der vielseitigen Anwendungsmögliehkeit wurden diese Waffen wegen ihrer Billigkeit,
Einfachheit und ihres guten Wirkungsgrades beliebt und allgemein.

KÖZLEMÉNYEK

VESZPRÉMY LÁSZLÓ

TÓTH ZOLTÁN (1888—1958)

E néhány sor szolgáljon csupán bevezetőül egy olyan életműhöz, aminek az érté
keléséhez még hosszas előtanulmányok lennének szükségesek. Századunk első fele nagy
mediévista generációjának tagja, Tóth Zoltán pályafutását végigkísérték a ma
gyar történelem nagy sorsfordulói, de életén egyik sem könnyített. Tanulmányait
a Ludovikán kezdte, s a hadtörténelmi témák iránti érdeklődés élete végéig jelle
mezte munkásságát. A budapesti Bölcsészettudományi Kart tanári és doktori ok
levéllel 1912-ben fejezte be. Doktori disszertációjának témája sem véletlen: Mátyás
hadügyi politikája. 1913 januárjától a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozott, elő
ször napidíjas gyakornokként, majd múzeumi segédőrként. Nagy Géza halála után
az Érem és régiségtár Hadtörténelmi gyűjteményének lett az irányítója.
Munkássága jól felfűzhető néhány nagy téma köré, amikben közös, hogy több
kevesebb szállal mind a fegyver- és hadtörténelemhez kapcsolódnak: Szt. István
és kora, Hunyadi Mátyás és hadserege, kuruckor. Munkáit az avatja maradandó
értékűvé, hogy a tárgyak — legyenek szablyák, sarkantyúk vagy feszítőzabiák —
mellett a történeti segédtudományok — latin filológia, heraldika, genealógia stb. —
tisztelete, mesteri szintű használata jellemzi őket. (Nem lehet véletlen, hogy Fejér pataky oklevéltani előadásainak jegyzeteit mindvégig megőrizte.) Logikus, ám a köz
hangulattal, politikai elvárásokkal mit sem törődő historikusi magatartását jól is
merte fel már 1925-ben a Mátyás király idegen zsoldosserege c. művéről író egyik
korai kritikusa: „nem veszi magának a fáradságot, hogy a tárgyhoz illő — itt ép
pen Hunyadi Mátyásról — benső áhítat és meggyőződés hangján rajzolja meg leg
nagyobb királyaink... képét..." Sok más művével sem idézett elő kevesebb vitát,
írt légyen akár a magyar királylándzsáról, a magyar huszárok eredetéről, vagy a ma
gyar koronaküldés körülményeiről, a Hartvik-legenda értelmezéséről. (Ez utóbbit,
mint kegyeletsértőt, ki is hagyták a Szt. István emlékkönyvből.) Az idő végered
ményben neki dolgozott és nézetei közül számos befogadást talált korábbi kritikusai
műveibe is.
Pályáját elismerések sora jelzi: 1921-ben a budapesti Egyetem mint a középkori
magyar hadtörténelem magántanárát habilitálta, az Akadémiának 1927-től levelező,
majd 1940-től rendes tagja. 1930-—32 között a fővárosban helyettesként vezette
a magyar történeti tanszéket, majd a pécsi egyetemen oktatott annak Kolozsvárra
helyezéséig. Ezután visszatért a Nemzeti Múzeumba, a keze alatt felfejlődött Fegy
vergyűjteményhez. Életrajzaiban is a Múzeumban szervező- és kutatómunkával
töltött évtizedeket tartotta élete leggondtalanabb részének. Büszke volt arra, hogy
külföldi aukciókon ritka tárgyi emlékekkel gazdagíthatta és európai színvonalra
emelhette a gyűjteményt, nemkevésbé arra, hogy Petrovics Elek és Varjú Elemér
társaságában, mint fegyvertörténeti referens, részt vehetett a velencei osztrák—ma— 521 —

gyár kultúregyezmény kidolgozásában és ott hasznosíthatta páratlan szakismereteit.
Tagja lett a Magyar Történelmi Társulat igazgató választmányának, a Heraldikai
és genealógiai társaság másodelnöke, az Internationaler Museumverein tagja.
Az 1949-es év határkő volt hivatalos pályáján. Az Akadémia nem vette át, 1952ben nyugdíjaztatták — igaz, megkapta a történettudományok kandidátusa fokoza
tot. Lehetőségei beszűkültek, talán ezért is fordult figyelme élete utolsó évtizedében
a külföldi levéltári, könyvtári, múzeumi kutatómunkát kevésbé igénylő krónikakuta
tás felé, aminek eredményei azonban már nem láttak napvilágot. Jelképes, hogy
a Századokban Ranzanus-tanulmányának csak első része jelenhetett meg 1949-ben.
Noha alkotóereje teljében volt, mind ő maga, mind kutatásai jó időre aktualitásu
kat veszítették, s az akkoriban megjelent összefoglaló művek lábjegyzeteivé süllyed
tek — miként erre maga is fanyarul hivatkozott. A megnyerő megjelenésű, kitűnő hu
morú, olvasmányos, élénk, de lassan hömpölygő stílusát, régies helyesírását mind
végig megőrző tudósnak maradandó érvénnyel sikerült bemutatnia a tárgyi és szel
lemi kultúra emlékanyagának egymásra utaltságát, fegyvertörténet és filológia, tár
sadalomtörténet és eszmetörténet együttes hasznosításának eredményeivel igazolt
korszerűségét.
Azok közé tartozik, akiknek munkásságától érdemes felvenni az egyszer már el
vágott szálakat, s eredményeit, tanulságait a maga múltjára ismét figyelő mai kuta
tásban hasznosítani-

T Ó T H ZOLTÁN M E G J E L E N T M Ű V E I N E K B I B L I O G R Á F I Á J A

1912
I. Mátyás hadügyi politikája. Bp. 65 o.
1913
A fekete sereg pusztulása. = Hadtörténelmi Közlemények, 14. évf. 501—523. o.
Magyar hadiszabályzatok gyűjteménye. A magyar lovasság regulamentuma 1722ből.= Hadtörténelmi Közlemények, 14. évf. 304—310., 486—490., 634—637. o.
1914
Magyar hadiszabályzatok gyűjteménye. A magyar lovasság regulamentuma 1722.=
Hadtörténelmi Közlemények, 15. évf. 160—164., 329—332., 496—498., 680—683. o.
Ism.: Erdélyi Gyula: Veszprém' város története a török idők alatt. Veszprém,
1913. = Századok, 48. évf. 735—737. o.
1915
Kurucz-sorozás 1753-ban. = Hadtörténelmi Közlemények, 16. évf. 517—522. o.
Magyar hadiszabályzatok gyűjteménye. A magyar lovasság regulamentuma 1722.=
Hadtörténelmi Közlemények, 16. évf. 250—266., 428—434., 537-546. o.
Ism.: Fraknói Vilmos: Mátyás törekvései a császári trónra. Bp., 1914. = Századok,
49. évf. 70—72. o.
1916
A háború eddigi területi eredményei. In: Zsebatlasz. (Szerk.: Bátkv Zsigmond stb.)
Bp., 1916. 133—138. o.
A huszita eredetű szekérvár. = Hadtörténelmi Közlemények, 17. évf. 265—311. o.
Magyar hadiszabályzatok gyűjteménye. A magyar lovasság regulamentuma 1722.=
Hadtörténelmi Közlemények, 17. évf. 234—242., 453—473. o.
Ism.: Jánossy István: A magyar jobbágyság Mátyás korában. Komárom, 1914.=
Századok, 50. évf. 182—184. o.
1917
Az államterület biztonsága. = Földrajzi Közlemények, 45. évf. 1—51. o.
Ism.: Gulyás Pál: Mátyás király könyvtára. Bp., 1916. = Magyar Könyvszemle,
24. évf. 240—242. o.
Gulyás Pál: Könyvtári problémák. Bp., 1917. = Századok, 51. évf. 626—629. o.
Szabó Dezső: Küzdelmeink a nemzeti királyságért. = Hadtörténelmi Közle
mények, 18. évf. 359—361. o.
1918
La Hongrie. Cartes et notions géographiques, historiques, ethnographiques, éco
nomiques et intellectuelles. Bp. (Bátky Zsigmonddal közösen)
A huszita szekérvár a magyar hadviselésben. — Hadtörténelmi Közlemények, 19. évf.
159—185. o.
Ism.: Fejérpataky-Emlékkönyv. Bp., 1911. = Turul, 36. évf. (1918—21) 43—44. o.
Tóth Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyaror
szágon. Bp., 1917.= Hadtörténelmi Közlemények, 19. évf. 129—132. o.
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1919
Háborús következtetések. In: Zsebatlasz. (Szerk.: Bátky Zsigmond stb.)
Bp., 59—66. o.
Ism.: Ludendorff, Erich: Meine Kriegserinnerungen. 1914—1918.
Berlin, 1919. = Hadtörténelmi Közlemények, 20—22. évf. (1919—21)
176—197. o.
1920
Legrégibb feszítőzabiáinkról. = Archeológiai Értesítő, 39. évf. (1920—22) 71—83. o.
1921
, Ism.: Tóth Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyaror
szágon. Bp., 1917. = Történeti Szemle, 10. évf. 165—170. o.
1924
Ism. : Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címjegyzéke.
II. Címereslevelek. II. k. Bp., 1923.= Turul, 37. évf. (1922—23) 40. o.
1926
Mátyás király idegen zsoldosserege. (A fekete sereg) Bp., 376 o.
1926
Über die mittelalterlichen Hebelstangentrensen des ungarischen Nationalmuseums. =
Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde, 11. évf. (1926—28) 1—10. o.
1927
Bonfini 1490 utáni adatai a fekete seregről. = Századok, 61. évf. 45—58. o.
Szendrei János.= Akadémiai Értesítő, 38. évf. 242—244. o.
Ism.: Bártfai Szabó László: A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchenyi család története
1820—1920. = Hadtörténelmi Közlemények, 28. évf. 246—248. o.
1928
Tíz év szerzeményei. 1919—1928. Bp. (A Magyar Nemzeti Múzeum Kiállításai, V.)
Közreműködés.
1929
A ZechenteT-cB&\éíd. —Hadtörténelmi Közlemények, 30. évf. 499—502. o.
1930
„Attila's Schwert". Studie über die Herkunft des sogenannten Säbels Karls des
Grossen in Wien. Bp., 214 o.
1932
A huszárság eredete. = Akadémiai Értesítő, 42. évf. 320—324. o.
Ism. : Schmitthenner, Paul: Krieg und Kriegführung im Wandel der Weltgeschichte.
Wildpark-Potsdam, é. n. = Századok, 66. évf. 357—359. o.
1933
Áldásy Antal. = Turul, 47. évf. 3—4. füzet, 3—4. o.
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A bécsi gyűjteményekből Magyarországnak jutott tárgyak kiállítása a Magyar
Nemzeti Múzeumban. Bp. (Közreműködés)
A „gladius divinitus ordinatus". (Megjegyzések a német koronázási formula kelté
hez. ) = Századok, 67. évf. 481—517. o.
A kígyóspusztai csatt jelentősége. — Turul, 47. évf. 1—2. füzet, 11—17. o.
A magyar királylándzsa történetéhez. In: Károlyi Árpád emlékkönyv. Bp.,
536—545. o.
1934
A Bécsből hazakerült műkincsek a Magyar Nemzeti Múzeumban. — Magyar műve
lődés, 13. évf. 51—53. o.
A huszárok eredetéről. = Hadtörténelmi Közlemények, 35. évf. 129—196. o.
Ism. : Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugat-európára.=
Hadtörténelmi Közlemények, 35. évf. 286—289. o.
Sakharow: A cseh légiók Szibériában. Bp., 1932. = Századok, 68. évf. 384. o.
1936
A huszárság eredethagyománya 1936-ban. = Magyar Szemle, 26. évf. 387—396. o.:
27. évf. 93—104. o.
Mátyás király és kora. Bp., 17. o.
Ism.: A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer évének története. Bp. 1936.=
Hadtörténelmi Közlemények, 37. évf. 311—314. o.
1937
Fegyvertörténetünk Szent Istvánja. = Magyar Szemle, 31. évf. 97—104. o.
Patek Ferenc, 1889—1937. = Századok, 71. évf. 271—272. o.
Ism.: Kőszeghy Elemér: Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig. = Turul,
51. évf. 1—2. füzet, 53—54. o.
1938
L'ancienne armée hongroise. In: Visages de la Hongrie. Bp., 333—343. o.
A huszárság eredethagyománya 1937-ben. = Hadtörténelmi Közlemények, 39. évf.
59—76. o.
Vezető a történeti gyűjteményekben. (Történeti Tár, Fegyvertár) (T. Z. : Hadtörté
nelmi Gyűjtemény. 89—122. o.) Bp.
1939
A hadakozó nép. In: Magyar művelődéstörténet. I. k. Bp., é. n. 249—284. o.
Magyarok, tótok, cseh husziták. = Magyar Szemle, 35. évf. 291—296. o.
A Rathold-nemzetség címeréhez. = Turul, 53. évf. 1—2. füzet, 43—49. o.
1940
Altungarisches Heerwesen. In: Ungarn. Das Antlitz einer Nation. 559—570. o.
(franciául a La Hongrie c. kötetben)
A hadviselés átalakulása. In: Magyar művelődéstörténet. II. k. Bp., é. n. 203—239. o.
A középkor magyar katonája. = Pannónia, 6. évf. 265—272. o.
Le soldat hongrois au moyen âge. = Nouvelle Revue de Hongrie, 33. évf. 401—407. o.
— 525 —

1942
A Hartvik-legenda kritikájához. (A Szt. Korona eredetkérdése.) Bp., 131 o.
1943
La boucle de Kígyóspuszta. = Archeológiai Értesítő, 56. évf. 174—184. o.
Marczali Henrik. (Szekfű Gyulával) = IMIT Évkönyv 125—137. o.
„Történetkutatásunk mai állása" körül. (A Szent Korona eredetkérdéséhez.)
Bp., 36 o.
1947
Marczali Henrik emlékezete. In: Akadémiai Emlékbeszédek XXIV. 8. 1—30. o.
Szent István legrégibb életirata nyomán. I. (Mátyás Flórián Ranzanus-problémája.)=Századok, 81. évf. 23—94. o.
1978
Szent István legrégibb életirata nyomán. I. In: Magyarország története 1526-ig.
Történeti olvasókönyv. Kézirat. Bp., 25—36. o. (Az 1947-ben megjelent tanul
mány részbeni újraközlése.)
1988
A Botond-monda eredete s az anonymusi Botond-hagyomány. = Hadtörténelmi
Közlemények, Üj folyam, 35. évf. 466—480. o.
Szent István legrégibb életirata nyomán. II. (A Szent Istvánra vonatkozó időadatok
és a Szent Jobb hagyományának tanúsága)= Magyar Könyvszemle, megjelenés
alatt.
*
Tóth Zoltán nekrológjai: Markó Árpád = Századok, 92. évf. (1958) 911—912. o.
Ifj. Fehér Géza = Archeológiai Értesítő, 86. évf. (1959) 192. o.
*
Tóth Zoltán kéziratos hagyatékáról : Csapodi Csaba: Történészhagyatékok a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában. II. = Századok, 109. évf. ( 1975)
679—681. o.
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MŰHELY

HERMANN RÓBERT

KOSSUTH LAJOS: ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK 1848-1849-BŐL
Válogatta, sajtó alá rendezte, az összekötő szöveget, a jegyzeteket
és a névmagyarázatokat írta Katona Tamás
(Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987. 652 o. Pro Memoria)

Mi jut ma Kossuthról az átlagember eszébe ? Szókapcsolatok : Kossuth-nóta, Kossuth-szakáll,
Kossuth-kalap, Kossuth-eímer, Kossuth-bankó — egy kultusz tartozékai. E g y ember, aki ilyen
hétköznapi tárgyakra és jelenségekre is rányomta a bélyegét. Hiszen a Kossuth-nóta eredeti
szövege így hangzott: „ H a kel a szép nap sugara, / kezemben az ekeszarva. / Ekém előtt négy
tinó jár / Csákó, Szilaj, Gyöngyös, Bogár. / Hajsz, ökreim, hajsz." Hiszen Kossuth-kalapot és
Kossuth-szakállat hordtak m á r Kossuth előtt is. Hiszen a Kossuth-címer nem Kossuth címere,
hanem az országé. S a Kossuth-bankó elnevezés is érdekes, hiszen Kossuth volt az egyik leg
rövidebb ideig ténykedő magyar pénzügyminiszter ; mégis egyedül ő az, akinek neve rajta maradt
az általa bevezetett pénzen.
S mi j u t még az emberek eszébe? Szállóigék. A biblikus eredetű, ma már megmosolyogtató
képzavarként ható hasonlat a poklok kapuiról. A Kossuth ellenében annyit idézett mondás a
politikáról, mely az egzigenciák tudománya. A mennyboltot a vállain megtartani képes népről.
A Kasszandrák hálátlan szerepéről. Az óramutatóról, amely nem befolyásolja az idő múlását, de
jelzi azt.
S milyen képek villannak elénk? Tömegjelenetek. A július 11-i beszéd a 200 000 katonáról és
40 millió forintról. Az alföldi toborzóút. A debreceni trónfosztás. Kossuth búcsúja Orsovánál.
S csak a legritkább esetben az Országgyűlési Tudósítások ifjú szerkesztője, a negyvenes évek
agitátora, a kialvatlanul is utasításokat író honvédelmi bizottmányi elnök, vagy az a fehér hajú
öregember Turinban a Via dei Mille-n.
S ezek a szókapcsolatok, szállóigék és jelenetek a köztudatban elfedik magát az embert. Azt,
aki gyakorlatilag megteremtette a közélet nyilvánosságát. Azt, aki a magyar politikai újságírás
ban bevezette a vezércikket. Azt, aki megteremtette az önálló magyar pénzügyet. Azt, aki 1848
őszétől fáradhatatlanul szervezte a forradalom önvédelmét. Azt, aki a szabadságharc leverése
után 18 évig új és új szabadságharc kirobbantásán fáradozott, s aki közben a magyar politika
mellett megtanulta az európai politikát is. S elfedik a tévedő, a botló, az esendő embert is.
Kossuth szobor, kétméteres talapzaton, vagy porba döntve, s nem élő figura.
De ismerjük-e Kossuthot? összegyűjtött műveinek kiadása 1948-ban indult meg, s 1966-ig
megjelentek 1819—1837 közötti és 1848—49-es iratai. De ez a kiadvány ma már nehezen hozzá
férhető, a vaskos kötetek pedig inkább elriasztják, mint vonzzák az olvasókat. Az 1848—49-es
munkáiból 1952-ben megjelent válogatás inkább a korszak Kossuth-képét, mint az igazi Kos
suthot jellemezte. Manapság pedig, amikor megnőtt az érdeklődés mind a magyar reformkor,
mind a szabadságharc eseményei és személyiségei iránt, kétségkívül fontos és hiánypótló vállal
kozást jelent az a most megjelent kötet, amelyet K a t o n a Tamás a Kossuth Lajos összes Munkái
X I — X V . köteteinek anyagából, de minden olyan esetben, amikor ez lehetséges volt, az eredeti
iratok alapján közölve állított össze. A kötet időhatárai: 1848. március 3., a híres felirati javaslat
beterjesztése és 1849. szeptember 12., a vidini levél, az emigráns Kossuth első nagyszabású meg
nyilatkozása. A kötet 116 levelet, utasítást, beszédet, hirdetményt, cikket közöl, felvillantva
nemcsak Kossuth 1848—49-es pályafutásának jelentős dokumentumait, mint az 1848. július 11-i
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beszéd, az 1849. április 14-én elmondott szónoklat, a Függetlenségi Nyilatkozat, a Görgeihez,
Bemhez, Perczelhez, Klapkához írott levelek, vagy a lemondás körülményeit megvilágító iratok ;
hanem közöl olyan, kevésbé jelentős, de a teljes Kossuth-kóphez ugyanúgy hozzá tartozó doku
mentumokat is, mint az előfizetési felhívás a Kossuth Hírlapjára, vagy az 1848. augusztus 19-i
beszéd a Kolozsvárt Pesttel összekötő vasútvonalról. A folyamatos olvasást elősegítendő s a
túlzott jegyzetelés kényszerét elkerülendő pedig a szerkesztő az egyes iratok közé összekötő
szövegeket illesztett, amelyek egyrészt teljessé teszik a kötet kronológiai vázát, másrészt a
kötetben teljes egészükben nem közölt Kossuth-megnyilatkozásokból idézve még plasztikusabbá
teszik e politikusi-emberi arcképeti
A kötet, véleményem szerint, tartalmazza az összes olyan fontos Kossuth-iratot ebből a kor
szakból, amelyek nélkül e másfél év eseményeit ismerni nem lehet. Bár a szerkesztő érdeklődése
hadtörténeti jellegű, nem mellőzte Kossuthnak a parasztkérdéssel és a nemzetiségi kérdéssel
kapcsolatos megnyilatkozásait sem, annál is inkább, mivel ezek megoldottsága, vagy megoldat
lansága alapjában véve befolyásolta a forradalom és a szabadságharc sikerét. Talán kisebb teret
k a p a külpolitika, de ez a kisebb terjedelem is a valós arányokat tükrözi. A történeti irodalomban
egészen Hajnal I s t v á n kitűnő monográfiájának (A Batthyány-kormány külpolitikája) megjele
néséig az a kép élt, hogy az első felelős magyar minisztérium külpolitikáját főleg Kossuth és
Szemere egyéni akciói alkották. Hajnal I s t v á n m u t a t t a ki, hogy ez a vélemény t a r t h a t a t l a n ,
hiszen a kormány összes külpolitikai lépésében egy átgondolt, a kabinet egészének egységes
állásfoglalásán nyugvó koncepció érvényesült. A most megjelent kötet is ebből az időszakból
közli a legtöbb külpolitikai jellegű kossuthi megnyilatkozást. 1848 szeptembere, Jellačié betörése,
majd az október 30-i schwechati csatavesztés után viszont olyannyira beszűkültek Magyarország
külpolitikai lehetőségei, s a cs. kir. hadsereg olyan hermetikusan elzárta az országot a külföldtől,
hogy érdemi diplomáciai tevékenységre nemigen volt mód. És, tegyük hozzá, amíg a reform
nemzedék egyes képviselői, Széchenyi, B a t t h y á n y , Eötvös, Szemere, Teleki László a Nyugatot
megjárt politikusok voltak, s így némi közvetlen tapasztalattal bírtak az európai nagypolitikáról
is, addig Kossuth 1849 augusztusáig egyedül Bécsben járt, még a szabadságharc előtt, tehát nem
volt, mert nem is nagyon lehetett európai látköre. A külpolitikai érzék meglétéről tanúskodik
azonban az a híres július 11-i beszéd, amely vitathatatlanul igen kiváló körképet
nyújtott 1848 nyarának Európájáról. Az információs lehetőségek bezárulása u t á n viszont Kos
suth külpolitikai helyzetmegítélése szükségképpen vált részben illuzórikussá. Az 1848 decem
beri—1849 januári válság után, amikor a magyar forradalom fennmaradása is kérdéses volt,
1849 tavaszának sikerei azt az illúziót erősíthették, hogy a magyar ügynek komoly esélyei vannak
a győzelemre. Az országnak egyszer már sikerült megfordítania egy vesztésre álló háborút, a
derűlátás t e h á t indokoltnak t ű n t a győzelmek után. A Függetlenségi Nyilatkozat — figyelmen
kívül hagyva annak belpolitikai indokait — külpolitikailag lényegében illúziókra épült, de, s ez
nagyon lényeges, olyan illúzió volt, amely egyrészt magából a kialakult helyzetből eredt,
másrészt semmiféle káros következménnyel nem járt a szabadságharc végkimenetele szempont
jából. A remélt angol ós francia közvetítés, az újabb németországi forradalmi hullám csak meg
késve, illetve elégtelen mértékben valósult meg; a Közép-Európa rendjét óvó cár viszont a vártnál
nagyobb erőket küldött a magyar szabadságharc leverésére. Kossuth 1849 utáni bizonytalanko
dásait jórészt az is magyarázza, hogy a politika egy olyan terrénumán kellett saját helyét meg
találnia, amely addig számára gyakorlatilag ismeretlen volt — az európai nagypolitika területén.
A külpolitika mellett a hadügy volt a magyar önállóság, ill. később a függetlenség biztosítá
sának másik legfontosabb eszköze.
A magyar reformellenzék vezetői többségükben ezen a téren sem rendelkeztek komoly tapasz
talatokkal, kivéve a katonaviselt B a t t h y á n y t és Széchenyit, vagy a második vonalból pl. Csány
Lászlót. 1848-ig országos, illetve megyei szinten főleg újoncozási ós adminisztratív problémákkal
kerültek szembe, de komoly tapasztalataik a hadszervezés, a hadvezetés köréből nemigen voltak,
s nem is nagyon lehettek. A külpolitikához képest azonban óriási előnyt jelentett az, hogy a
magyar hadügyi önállóságnak volt egyfajta személyi tartaléka, a cs. kir. hadsereg magyar vagy
magyarországi származású aktív és nyugalmazott tisztikara körében. A hadügy megszervezése
azonban nem szűken v e t t katonai kérdés volt, hiszen komoly bel- és külpolitikai vetületekkel
j á r t együtt, és egyes belpolitikai kérdések rendezésének vagy rendezetlenségének is komoly
katonai kihatásai voltak.
Kossuth maga soha nem volt katona. E z t a t é n y t ellenfelei és ellenségei gyakran kárörvendően
emlegették fel, összefüggésben azzal, hogy mennyire szeretett beleavatkozni a hadviselés kérdé
seibe. Védelmezői pedig vagy nagy ívben megkerülték a szabadságharc katonai történetének
kérdéseit, vagy Wilhelm Rüstow svájci hadtörténész véleményét citálták, miszerint „katonai
tekintetben is felülmúlta Kossuth a legjobb magyar tábornokokat". 1 Holott egyáltalán nem
szégyen az, ha valaki nem ért egy olyan dologhoz, amit életében nem tanult, s hogy ezzel maga
1 Wilhelm Rüstow: Az 1848—1849-diki magyar hadjárat története. (Fordította: Vértesi Arnold) I. k. Pest, 1866J
80. o.
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Kossuth is tisztában volt, azt jól bizonyítja, hogy 1849 után az emigrációban igyekezett pótolni
hadtudományi képzettségének hiányait. E z t pedig annál is fontosabb hangsúlyoznunk, mivel
így viszonylag könnyebben megmagyarázhatjuk Kossuth egyes katonai vetületű politikai intéz
kedéseinek okait.
Kossuth már 1848. március 14-én mondott beszédében javasolta két-három országgyűlési követ,
kiküldését „oly meghagyással, hogy a lehető legrövidebb napok, órák, percek alatt, a belnyugalom fönntartásának honvédelmi eszközei iránt a körülmények fontosságához mért rögtöni javas
latot terjesszenek a tekintetes rendek elébe". (31. o.) A megfogalmazás alapján nem egészen
egyértelmű az, hogy Kossuth i t t csupán a nemzetőrségről szóló törvénycikk megfogalmazására
(1848. X X I I . te.) gondolt, vagy egy általánosabb jellegű, a honvédelem egészét szabályozó tör
vénycikkére. Elképzelhető, hogy csupán az előbbiről van szó, hiszen az európai földindulás és
a bécsi forradalom után úgy tűnhetett, hogy csupán az ország belbékejenek biztosítására leszr
szükség.
De kik veszélyeztették ezt a belnyugalmat ? 1848 márciusának elején még csak a parasztság
nyugtalanságától lehetett tartani. 1848 április—májusára azonban ez a helyzet részben meg
változott. A paraszti elégedetlenséget jórészt leszerelték az áprilisi törvények, s a magyar pa
rasztság többsége 1849 augusztusáig megbízható bázisa maradt a magyar forradalomnak.
A parasztkérdéssel részben összekötve azonban 1848 tavaszára kibontakoztak a magyarországi,
nemzetiségek mozgalmai is. S amíg Kossuthot 1849 augusztusáig egyre nyilvánvalóbb engedé
kenység jellemezte a parasztság fennmaradt sérelmeinek rendezésében, amint ez a kötetben
közölt iratokból is világosan kiderül, a nemzetiségi sérelmek, jogos vagy jogtalan igények ren
dezésében korántsem beszélhetünk ilyen töretlen ívről. Ennek okait fejtegetve azonban- vissza
kell nyúlnunk az 1848-as átalakulás általános ideológiájához.
Kossuth és az egész reformellenzék 1848 márciusától kezdve állandóan hangsúlyozta, hogy
az új törvényeket nem engedményeknek tartja, „hanem az igazság megadásának". (51. o.)
E z t az érvelést találhatjuk még Kossuth 1849. április 14-i beszédében is. „Az 1848-i törvényekkel
a magyar nemzet nem t e t t revolúciót, nem volt az semmi egyéb, mint biztosítása azon jogok
nak, melyek papiroson, és ha királyok esküje a papiros malasztjánál több volt volna, a királyok
esküjében s a velők k ö t ö t t alkukötésekben mindig sajátunk volt Isten s világ előtt". (360—361.
o.) Ebből a logikából viszont az is következett, hogy amely nemzetiség valami olyat követel,
ami nincs benne az 1848-as törvényekben, vagy nem érthető bele az azok által képezett keretbe,
hosszú távon az átalakulás ellenségei közé tartozik, sőt Magyarország integritását szándékozik
megbontani. Kossuth már 1848. április 8-án világosan kimondta a szerb küldöttség fogadásakor,
hogy a szerbeknek kétféle jogos kívánsága lehet. „Az egyik helyreállítása azon szabadságok
gyakorlatának, melyek eddigi törvényeken alapszanak, és melyek ha teljesedésbe nem vétettek,
a volt kormánynak kell tulajdonítani; az ilyeneknek orvoslására törvény nem kell, mert miután
a magyarnak van felelős minisztériuma, azzal egyszersmind ki van mondva, hogy a minisztérium
eszméjének természetében fekszik, hogy törvénytelenséget tűrni nem szabad, és orvosolni kell
neki minden sebeket, melyek akárkin is elkövettettek". A jogos igények másik csoportját az
áprilisi törvények bizonyos kiegészítései és korrekciói jelentik, ezek közé tartoznak az „egyházi
dolgok, alapítványi ügyek, nevelési ügyek..." Utóbbi azonban már az új, népképviseleti ország
gyűlés feladata lesz, a nemzetiségi gyűlések határozata alapján. „Mi az országgyűlési képviseletet
illeti, akként vélekedem, hogy nyelv- és valláskülönbség nélkül, a népképviselet iránt alkotott
törvény egyenesen a polgári egyéniségek számát vévén alapul, e tekintetben már többé Magyar
országban panasza senkinek nem lehet, legalább az elvre nézve nem, hanem csak annyiban lehet
panasz, ha a felosztás i t t vagy amott hiányos". (58—59. o.) Testületi jogok adományozására
viszont Kossuth ugyanúgy nem volt hajlandó, mint a magyar politikai vezetés többi tagja sem.
S július 11-én, a szerb felkelés kibontakozása után Kossuth már ki is mondja, „aki Magyarország
belsejében külön országot akar alkotni, az oly lázító, oly pártütő, kinek statáriummal kell
felelni". (99—100. o.) Megjegyzendő persze, hogy a szerbek egy olyan területen követeltek
maguknak önálló vajdaságot, amelyen belül még relatív többséggel sem bírtak a magyar, német
és román lakosság fölött. S Kossuth emiatt aztán a többi nemzetiség hasonló vagy mérsékeltebb
követeléseit is ebből a szempontból nézte. Amikor 1848. augusztus 26-án az országgyűlésen szóba
került a krassói románok azon igénye, hogy saját főkapitányuk legyen, Kossuth erről azt nyi
latkozta, „ez az ország egységének felforgatására vezető gondolat, mely egyenesen a szerb
lázadásnak egyedüli ürügye". (133. o.) 1848. november 30-án, egy békekísérlet meghiúsulása után,
már egyenesen a szerbek elleni kiirtó harcra ad parancsot: „ E faj számára nincs kegyelem!".
(223. o.) A cs. kir. csapatok decemberi támadásának megindulása után viszont maguk a nem
zetiségek vélhették úgy, nincs miért egyezkedni a magyarokkal, hiszen nemsokára vége lesz a
magyar forradalomnak. 1849 márciusában, az első sikerek után s a délvidéki támadás meg1indulása előtt viszont már Kossuth vélte úgy egy újabb szerb békeajánlat után, hogy az „ á r m á
nyos cselvetés, és egyéb semmi; operációink elhalogatására számított kísérlet, és egyéb semmi";
illetve hogy „a harc és győzelem a legjobb pacifikáció". (319—321. o.) Hajlamos volt tehát
egyszerűen a katonai erőviszonyok függvényében értékelni a nemzetiségi megbékélést. A harc;téri sikerek pedig csak erősíthették benne ezt a meggyőződést, s ezért is írta 1849. május 21.-én,
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már a cári intervenció hírének vétele után, 8 közvetlenül Buda bevételének híre előtt Perczel
tábornoknak: „Azért ha a szerb kormány a magyar nemzettől jó szomszédságot kíván, legyen
ő is jó szomszéd, tisztelje a népjogot, s ne vélje, hogy ennek lábbal tapodását a magyar nemzet,
mely Ausztriával és minden orosz segítségével egyetemben igaz ügyében meg bír küzdeni, gyáván
eltűrje s bosszulatlan hagyja". (433. o.)
Kossuth mindvégig teljes joggal hangoztatta, hogy a magyarországi nemzetiségek a győztes
osztrák abszolutizmustól még annyit sem remélhetnek, mint a magyar forradalomtól. A fegy
veres küzdelem a l a t t azonban egy ilyen teoretikus érv nem ér annyit sem, mint a legkisebb
engedmény. S ez csak 1849 júliusában vált világossá mindkét fél előtt. A magyar forradalom
katonai helyzete ekkor kezdett reménytelenné válni, s a nemzetiségi vezetők számára is világossá
válhatott, Ausztria a 200 000 főnyi orosz segítség mellett nemigen fogja az ő fegyveres erőik
szolgálatát a győzelem után túlzott nagylelkűséggel meghálálni. Olyan politikai folyamat indult
t e h á t meg, amelynek gyümölcseit már csak a hatalmi pozícióikat elvesztett magyar és nemzetiségi
mozgalmak élvezhették.
A nemzetiségek fegyveres mozgalmai ugyanis kettős kárral jártak a magyar forradalom szá
mára. Egyrészt ezeken a területeken kellett állandóan állomásoztatni, minden komoly eredmény
reménye nélkül a magyar hadsereg egyötödét-egyhatodát. Másrészt a nemzetiségi fegyveresek
egy része talán a magyarok szövetségeseként felhasználható lett volna más, a forradalom sorsa
szempontjából fontosabb hadszíntereken. Ez pedig éppen 1849 nyarán igen súlyos érv volt a
kibékülés mellett.
A magyarság és a nemzetiségek tragikus konfliktusa átvezet egy újabb kérdéskörhöz, ez pedig
a magyar forradalom és az európai forradalmak viszonya, tágabb értelemben a magyar forrada
lom európai feltételrendszere. Közhelyszerű igazság az, hogy az európai forradalmak egymásra
voltak utalva 1848-ban, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, ahogy e forradalmak 1848 feb
ruár—márciusában sorra kibontakoztak. De ugyanígy tagadhatatlan az is, hogy az érdekegység
mellett fennállt az érdekek egy részének ellentéte is. Úgy tűnik, Kossuth ezt helyesen ismerte fel.
Szerette volna minél szélesebb szövetségi rendszerbe belefoglalni Magyarországot, de már 1848
július—augusztusában is azt hangoztatta, hogy egyetlen szövetség sem éri meg a magyar for
radalom vereségének kockázatát.
1848. június 7-én a német szövetség ügyében világosan megírta Pázmándy Dénesnek, hogy
Magyarország természetszerű szövetségese Németországnak egy orosz támadás esetén, de ha
Németország Franciaországgal keveredik háborúba, „erre nagyon vigyázni kell". (72. o.) Július
11-i nevezetes beszédében pedig a francia szövetséggel kapcsolatban mondotta, hogy a francia
nemzet iránti minden rokonszenve ellenére, „éltemet az ő oltalmazásától vagy szövetségétől
föltételezve látni nem akarom". Élénken élt benne a lengyel példa is: „Lengyelország is csak
szimpátiára támaszkodott, a szimpátia megvolt, de Lengyelország nincs többé". (107—108. o.)
S összefügg ezzel az is, amit az olasz kérdésben, a magyar kormány által teoretikusan meg
ajánlott segély ügyében mondott 1848. július 20-án, ti. hogy „hol egy nemzetnek sorsa a határozat
mérlegén méretik, a magánszimpátiáknak hallgatni kell, valamint a magánantipátiának is".
ő maga ugyan rokonszenvezik az olaszok törekvéseivel, de ha a 12 000 magyar katonát haza
hozzák Itáliából, „visszajön vele egyszersmind harmincötezer illír, s visszajön akkor, midőn
mi nem vagyunk, nem voltunk készen azon harmincötezer illírnek szemébe nézni. H a ily körül
mények közt azt mondtuk volna: mindegy, vesszen a nemzeti szabadság, a világ, vesszen minden,
szimpátia az olasz iránt — hát talán most i t t ülne Jellaéic Budán". (118. és 124. o.)
Ugyanez a vezérelv, a nemzet ügyének mindenek előtt való biztosítása vezette Kossuthot a
lengyel szövetséggel kapcsolatban. Ahogy 1849. április l-jén írta Csánynak: „Mert ha szabaddá
tehetném a lengyelt, tenném azért, hogy a szabad nemzetek családja szaporodjék, s hogy Ma
gyarország úgy az osztrák, mint az orosz ellen hű szövetségest bírjon. De a lengyel m i a t t Magyar
ország sorsát riszkírozni nem fogom". (342. o.) Ezért állt 1848 novemberében olyan határozottan
Bem mellé, aki ellenezte egy önálló lengyel légió fölállítását. S ezért nem helyeselte a galíciai
lengyel betörés tervét, amelyet különösen Dembinski szorgalmazott, s amelyben mind Kossuth,
mind Gőrgei és Klapka csak a cár fölösleges provokálását és kétes eredményű katonai akciót
láttak.
Ez az óvatosság egyetlen alkalommal bizonyult talán túlzottnak, hozzátéve persze, hogy ez
a túlzott óvatosság mindkét felet jellemezte. Ez pedig a Bécs felmentése körüli 1848 októberi
huzavona volt. Október 8-án Kossuth még határozottan úgy nyilatkozott az országgyűlésben,
„hogy nyújtsunk segédkezet barátainknak s testvéreinknek a bécsi népnek azon veszélytőli meg
óvására, amely veszélybe a miirántunki rokonszenvnél fogva v a n n a k " . (189. o.) Október 13-án
Csánynak azt írja, hogy „a Lajtát ne vegyék morális akadálynak". (192. o.) Emellett viszont a
hadsereg további előnyomulását annyi feltételhez kötötte, hogy ez a határon bizonytalankodó
hadvezéreknek semmilyen határozott útmutatással nem szolgait, s inkább a további bizony
talankodást erősítette. Másnap már szinte egyértelműen a Lajtán innen maradás mellett nyilat
kozott, de a következményekért a felelősséget a határon tétovázókra és a bécsiekre hárította.
Október 24-én immáron személyesen is megjelent a lajtai táborban, s a bizonytalankodó hadi— 530 —

tanácson keresztülvitte a Bécs irányába végrehajtandó támadásról szóló határozatot. Felismerte
ugyanis, hogy „Ügyünk Bécs ügyéhez kötve európai ügy — attól elválasztva senki által nem fog
figyelembe vétetni. Semmi diplomatái közbenjárásra nem számolhatunk, sőt azzal gyanúsítandnak, hogy Bécsnek elhagyásával a német elemet gyengíteni s Pestet emelni a k a r t u k " . (199. o.)
Október 30-án a vesztett schwechati csata után így summázta a történteket: „Bécs iránt leróttuk
tartozásunkat becsületesen. Nem segített önmagát megmentenünk, ám lássa, jövendőben gon
dunk csak magunkra kell, hogy legyen". (206. o.)
A felelősség mértéke és megoszlása persze korántsem ilyen egyértelmű, ahogy az sem biztos,
hogy valóban akkora esélyt mulasztott-e el a magyar hadsereg, mint amekkorát a történetírás
később feltételezett. A felelősség ugyanis kétségkívül megoszlik a döntő pillanatban jogászkodni
kezdő magyar és osztrák politikusok és a határon tétlenkedő katonák között. Hozzáteendő azon
ban, hogy amilyen egyértelmű volt később, hogy 1848 októberében következett be a végleges
szakítás a magyar forradalom és a es. kir. udvar között, annyira nem volt ez egyértelmű azokban
a hetekben és napokban. Több emlékirat is beszámol arról a véleményről, hogy lehetetlen a két,
egyaránt cs. kir. tisztek által vezényelt hadsereg közötti összecsapás. A magyar politikai vezetés
szintén szerette volna békés úton megoldani a konfliktust, erre m u t a t az is, hogy közvetlenül
Schwechat előtt még követséget küldött Windisch-Grätzhez. Kérdéses az is, hogy milyen ered
ménnyel járt volna, ha a magyar hadsereg már október elején átlépi a Lajtát? Jellačié és Auersperg egyesített erejét esetleg megverhetik, de meg nem semmisíthetik. H a ezek után sikerül is
Bécset felmenteni, mi történik akkor, ha megérkezik Windisch-Grätz a csehországi főerővel?
A magyar hadsereg vagy bezárkózik Bécsbe, s ott megsemmisül, vagy kénytelen kiüríteni a biro
dalmi fővárost, s akkor ugyanúgy nem ért el maradandó katonai sikert, ahogy az 1848 október
végi támadással sem.
A békés megoldást Kossuth nemcsak ekkor részesítette volna előnyben, hanem egészen 1849
márciusának elejéig, az olmützi alkotmány hírének megérkezéséig többször is kinyilvánította
erre való hajlandóságát. Teljes joggal hangsúlyozta t e h á t a Függetlenségi Nyilatkozatban, „hogy
e lépésre a halálig üldözött magyar nemzetet nem túlzott elbizakodás s nem forradalmi viszketeg,
hanem a türelem végső kimerültsége s az önfenntartás kénytelensége vezeté". (378. o.) A Habs
burg-abszolutizmus azonban sem 1848 októberében, sem 1849 januárjában nem kívánt alkudni.
Ahogy Kossuth 1849. január 13-án mondott beszédében kifejtette: „Magyarország az önvédelem
terén áll, oly igazságos téren, melynél igazságosabbat nem ismer a história, mégis kinyújtá az
engesztelésre karjait, de azt felelék: halj meg, ha bókét akarsz! H a pedig így felelnek, nem tehe
tünk egyebet, mint hogy védelmezzük magunkat, mert hiszen halni lesz idő, erre még ráérünk
akkor is, ha elvesztettük a nemzeti létnek harcát. Azt kérdi talán valaki, hát lehet-e valami re
mény a jó kimenetelre. Erre ismét azt felelem : ha semmi remény nem volna is, a nem is valószínű
ség, tehát a véletlenségek sorában megtörténhetik az, hogy megmaradunk, ha védjük magunkat,
de ha megadjuk magunkat, úgy bizonyosan elvesztünk". (276. o.) S még 1849. február 12-én,
t e h á t egy jóval kedvezőbb katonai helyzetben is azt mondotta az O H B céljának, „hogy védeni
kívánja a hazát igazságtalan megtámadás ellen s e védelem közben semmi u t a t nem akar elzárni,
hogy Magyarország ügyei, a nemzet jogai, becsülete és szabadsága alapján úgy egyenlíttethessenek ki, mint a körülmények szerint kiegyenlíteni legtanácsosabb lehet".* Ami megint csak a z t
bizonyítja, hogy Kossuth t a r t o t t a magát ahhoz a mondásához, hogy a politika az egzigenciák
tudománya, hiszen 1848. október 8-án még úgy nyilatkozott, hogy az országgyűlésnek ki kell
mondania, „a kamarillával, a reakcióval s a népnek szabadságát elnyomni akaró tendenciákkal
alkut ez életben nem ismer..." (189. o.) S hogy a Függetlenségi Nyilatkozatot sem tekintette
utolsó szónak e kérdésben, ezt mutatja, hogy az 1849. augusztus 10-én délelőtt t a r t o t t miniszter
tanács olyan határozatot hozott, hogy ha Paszkevics nincs felhatalmazva a cári családnak a ma
gyar trónra való ültetésével kapcsolatos tárgyalásokra, akkor fel kell őt kérni, „hogy cárjának
közbenjárásával az ausztriai dinasztiával kötendő egyezséget eszközöljön".'
Kossuthot később gyakran érte az a vád, hogy fölöslegesen provokálta Ausztriát, illetve hogy
a függetlenség kimondásával maga idézte elő az orosz beavatkozást. Az első vád, mint az a fen
tiekből is kiderül, nem állja meg a helyét. A másodikkal kapcsolatban K a t o n a Tamás megálla
pítja, „a nyugati hatalmak nenn avatkoztak be a független Magyarország oldalán, az osztrák
seregek mellé viszont felsorakoztak (a Függetlenségi Nyilatkozattól függetlenül) az orosz csa
patok is". (377. o.)
Hozzáteendő még ehhez, hogy Kossuth kezdettől fogva számolt egy orosz beavatkozás lehető
ségével. Már az 1848. március 3-i beszédében így figyelmeztette a birodalom államférfiait : „ha
volna ember Bécsben, ki rövid napjai hatalmának érdekében a dinasztia rovására abszolút hatal
mak szövetségével kacérkodik, meg kellene gondolni, hogy vannak hatalmak, melyek mint
barátok veszélyesebbek, mint mikor ellenségek". (20. o.) A július 11-i beszédben az al-dunai

2 KLÖM XIV. 409. o.
3 Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: MOL) R. 128. Vörös Antal gyűjtemény. 5. es. 575. s/, kötet, 411. sz.
irat.
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tartományok állapotával kapcsolatban fejtette ki, „hogy Prut szélén egy hatalmas orosz sereg
áll, mely fordulhat jobbra, fordulhat balra, lehet irányunkban barátságos, lehet ellenséges; de
mivel lehet ez, lehet amaz, a nemzetnek készülni kell". A jövőt vetítette előre azonban a bécsi
orosz követség nyilatkozata, „hogy a magyar nemzettel szomszédságos jó egyetértésben lenni
kíván, és Magyarország irányában semmi ellenséges lépést nem fog tenni mindaddig, míg a ma
gyar nemzet kebelében valamely oly összecsoportozásokat s fegyvergyűjtéseket nem fogna látni,
melyek által ő magát fenyegettetve érezné". (103. o.) I t t kell megjegyeznünk, hogy a kötetben
közölt júliu3 6-i cikk a Kossuth Hírlapjából (Magyar, orosz s oláh ügy) nem Kossuth írása.
A cikk, néhány jelentéktelen különbségtől eltekintve, szó szerint megegyezik Jablanczy (Jablonczay, Jabloniczky) Ignácnak 1848. június 18-án Kossuthhoz intézett memorandumával, amely
a Magyar Országos Levéltárban található. 4
Az első orosz beavatkozás, igaz, nem számottevő erőkkel, már 1849 februárjában, Erdélyben
megtörtént. Kossuth ezért is sürgette olyannyira 1849 március elején a mielőbbi támadást a főhadszíntéren. A függetlenség kimondása után és Buda ostroma alatt pedig úgy vélte, Ausztriának,
„vagy saját tehetségével új erőt kell teremtenie, vagy orosz segítséghez fog nyúlni, mindkettőhöz
pedig idő kell". (417. o.) Május 12-én már megírja Bemnek, hogy Krakkó mellett mintegy
80 000 főnyi orosz sereg áll. (427. o.) A június 28-án Európa népeihez intézett kiáltványban már
120 000 főnyi orosz sereg beavatkozásáról szól. Mindez pedig arra mutat, hogy Kossuth ugyan
számolt a tömeges intervencióval, de sem ő, sem a magyar politikai és katonai vezetés sem
rendelkezett pontos adatokkal a cári csapatok számáról. Ez pedig eleve megnehezítette a lehető
ségekhez képest jó döntések hozatalát. S ki kell mondanunk azt is, hogy Kossuth maga is sokszor
bizonytalankodott az utolsó másfél hónap folyamán. Ez azonban már átvezet egy újabb kérdés
körhöz, Kossuth és a hadsereg, illetve a hadvezetés viszonyához.
Kossuth minden katonai előképzettség nélkül lett a szabadságharc vezetője. így kellett had
sereget szerveznie, így kellett egyensúlyoznia az egymással vetélkedő tábornokok között s így
kellett döntenie különböző katonai alternatívák közül a lehető legjobb mellett. Képességeinek
korlátait alighanem maga is érezte. 1848. november 5-én ugyan, Guyon Simunich elleni expedí
ciójának kudarca u t á n bosszúsan megjegyezte, „Ugy látom végtére még magunknak kell generá
lisoknak is lenni" (216. o.); de komoly formában egyedül 1849 júliusában vetette fel saját fővezérségónek gondolatát, ami ellen aztán a kormány tagjainak többsége teljes joggal tiltakozott.
(Hozzáteendő persze, hogy hasonló illúzióktól más polgári politikusok, pl. Szemere Bertalan é»
Madarász László sem voltak mentesek. Utóbbi írta 1848. december 29-én Csánynak: „...ha kell
vezér megyünk mi, írjatok név szerént is, ki kell, mi táblabírók nem fogunk gyáván rabul esni egy
ellenség kezébe is". 6
Éppen az előképzettség hiánya m i a t t azonban Kossuth sem volt mentes bizonyos illúzióktól,
így 1848 végéig töretlenül h i t t a népi hadviselés különböző formáiban, a népfelkelésben és a
szabadcsapatok által folytatandó gerillaharcban. A téli hadjárat eseményei után alaposan meg
csappant Kossuthban ez a bizalom, 1849 nyarán azonban, az orosz intervenció után, ismét meg
hirdette a népfelkelést s a felperzselt föld taktikáját. Ez pedig legfeljebb az ország pusztulását
eredményezhette, s nem a cári és cs. kir. csapatok kiszorítását. Bősárkány, Losonc, Mezőcsát és
Csongrád sorsa megmutatta, hogy a betört ellenséges erők a lehető legkíméletlenebb eszközökkel
torolják meg a népi ellenállás minden formáját.
Az illúziók másik formája a számszerűség tisztelete volt. Kossuth különösen 1848 októberedecemberében volt hajlamos arra, hogy félig felszerelt és félig feltöltött, frissen felállított zászló
aljakat egyenértékűnek vegyen jól felszerelt, jól kiképzett cs. kir. sorezredi zászlóaljakkal.
Különösen 1848 decemberében Görgeihez írott levelei nyújtanak jó példát erre. Emellett nemigen
számolt azzal, hogy a csapatmozgásokhoz idő is kell. December 18-án még azt írta Görgeinek, ha
nyolc-tíz napig tartja Győrt, „tizennégy-tizenötezer ember segítséget kap, s a haza meg van
mentve". (238. o.) December 27-én megint 12 000 főnyi segítséggel kecsegteti a tábornokot.
(251. o.) J a n u á r 10-én m á r a m i a t t tesz neki szemrehányást, hogy Pesten január 1-ón 35 000
ember volt, s hogy 18 000 főnyi segítséget hoztak fel a Délvidékről az ellenség megállítására, s
Görgei mégsem ütközött. (265—266. o.) Kossuth azonban nem vette figyelembe, hogy a Dél
vidékről kivont zászlóaljak egy része ekkor még meg sem érkezett a fővárosba, s pl. a Répásy
Mihály tábornok vezette tartalék hadtest hadrendjében szerepelt három, még meg nem érkezett
zászlóalj 4000 embere is. 6 S hasonlóan jó példát nyújtanak e matematikai bűvészkedésre a vidini
levél bizonyos kitételei is, amelyekben a feldunai hadsereg, illetve a déli fősereg létszámát illetően
10—15 000 fős eltérések találhatók, csak a Kossuth által közölt, egyébként eléggé megbízhatat
lan adatok alapján is.

4 MOL H. 21. Kossuth Lajos miniszteri iratai. 1. doboz, 70—73. f. A cikket, Vörös Antal listája alapján, Kossuth
írásaként közölte a KLÖM X I I . kötetében Sinkovits István is.
5 KLÖM X I I I . 920. o.
6 Répásy Mihály — Kossuth Lajos, 1848. december 31. MOL H. 2. OHB-iratok 1848: 7112. sz.
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Azzal azonban maga Kossuth is nagyon tisztában volt, hogy a szabadságharc sorsa lényegében
a hadsereg sorsán áll, vagy bukik. Ezért is írta december végén többször is Görgeinek: „Míg
seregünk van, van hazánk". (255. o.) S ez a felismerés még az 1848 októberében, illetve decem
berében adott meglehetősen konfúzus és lehetetlen utasításaiban is felismerhető. Október 13-án
a következőkben foglalta össze a hadsereg fő feladatait Csánynak: „Győzni s ellenségünk seregét
megsemmisítni ott, ahol lehet, akár magyar, akár ausztriai földön. 2. H a erre a körülményeknél
fogva kilátásunk nem volna, legalább akkint működni, hogy hazánkat az ellenség új berohanása
ellen biztosítsák. 3. H a ezt nem tehetnék, legalább seregünket el nem veszteni, hanem oly pozí
cióba állítani, hol vagy győzhessen, vagy legalább le ne győzessék, és semmi esetre el ne veszszen". (192. o.) December 31-én pedig olyan utasítást adott Görgeinek, hogy vívjon ütközetet
Buda előtt, de úgy, hogy a fővárost ne tegye ki ostromnak és prédálásnak, és hogy csatavesztés
esetén is mentse meg a hadsereget. 7 Az utasításokban foglalt hármas megférhetetlenség nyilván
való, s az utóbbiról joggal írta később Hunfalvy Pál : „ E z valóban annyi, mint : Mosd meg a ruhát,
de meg ne vizesítsd!". 8 A legfontosabbnak azonban mindkét esetben a sereg megmentését
tekintette.
Ezek az utasítások ismét felvetnek egy kérdést: Mikor és mennyire „nyúlt bele" Kossuth
a hadvezetés kérdéseibe ? Kossuth ellenfelei minden egyes hibás katonai döntésért Kossuth utasí
tásait hibáztatták. E vád ellen már Horváth Mihály igyekezett megvédeni Kossuthot, kijelentve,
„ha beavatkozott is Kossuth néha a hadviselés irányának meghatározásába, haditervet a mi
nisztertanács soha nem készített, s azokat vagy magok a vezérek, vagy a kormány székhelyén
lévő tábornokok, haditanácsba összegyűjtve, készítették". 9
Kossuth november 26-án még így írt Görgeinek : „ É n egyébiránt határtalan bizalmunknál s a
dolog természeténél fogva ö n n e k a hadi munkálatokban teljesen szabad kezet adok, a azért
őszinte bizalmam s t ö b b mint testvéri barátságomnál fogva bizonnyal nem magyarázza balra;
lia figyelmeztetést teszek, nem azért, hogy kövesse, hanem hogy megítélje". Majd azt tanácsolta
a tábornoknak, ne adja fel Pozsonyt. „Ez nem rendelet, hanem vélemény, az ítélet öné, amint
öné a dicsőség s a morális felelősség". 10 1849. február 22-én szintén Görgeivel kapcsolatban írta
Luzsénszky Pál kormánybiztosnak: „Azt, hogy mi rendeltetése legyen valamely hadseregnek?
kiszabni a kormány joga és kötelessége, (...) az pedig, hogy a kitűzött cél elérésére mikint ope
ráljon a megbízott vezér? az a vezér dolga; ki azonban ha bizodalmat veszt, vagy rosszul vagy
szerencsétlenül operál a sereg parancsokságával, elmozdíttatik. Ami megint a kormány dolga." 1 1
Az elvek tehát, úgy tűnik, világosak voltak. Azonban az is kétségtelen tény, hogy a decemberi
hadjárat végén Kossuth egyre többször adott ki határozott, szinte taktikai részletességű katonai
utasításokat, mind Perczelnek, mind Görgeinek. Erről pedig már joggal í r h a t t a Görgei december
29-én Kossuthnak: ha seregével részletekbe menően „diszponálni jónak lát a tisztelt kormány,
akkor magamat legalább a felelősség terhétől felszabadíttatni kérem, azaz mondja ki hivatalosan
a tisztelt kormány, hogy én Bánhidát vagy akármely pontot, — de kérem, csak egyet, mert két
helyütt nem lehetek, — t a r t s a m utolsó emberig: akkor én leszek azon utolsó és tartani fogom;
de ha ily körülmények közt életemet áldozom, akkor legalább megérdemlem azt, miszerint ezen
diszpozíció következéséről azt feleljen, aki tervezte s ne én!" 1 2 Kossuth ilyetén beavatkozásának
szerencsétlen következménye volt Perczel december 30-i móri veresége (253. o.). S hozzáteendő
ehhez még az is, hogy Kossuth 1849. január 10-én Görgeihez írott levelében már rendeleteinek
nem teljesítéséről szól, nem téve különbséget december eleji tanácsai és december végi rendeletei
között. (265. o.)
A móri vereség valószínűleg óriási t r a u m á t jelentett Kossuthnak. Az elkövetkező időkben
nemigen adott ki taktikai részletességű utasításokat, s csak a hadviselés fő irányainak meghatáro
zását t a r t o t t a feladatának. A tavaszi hadjárat idején pedig szinte szabad kezet adott az egyes
hadvezéreknek. Egyetlen olyan kérdés volt, amelyre leveleiben állandó célzásokat t e t t , s amelyre
Vukovics Sebő és Bayer József emlékiratainak tanúsága szerint határozott utasítást is a d o t t :
Buda mielőtti visszavétele. 13 Május végén, az orosz intervenció hírének vétele után azonban
Kossuth elbizonytalanodott. Hajlamos volt arra, hogy mindig éppen azokra hallgasson, akik
éppen a közelében tartózkodtak. így fogadta el május 20-án — Görgei, t e h á t a hadügyminiszter
és fővezér távollétében — a Klapka által kidolgozott szerencsétlen védelmi haditervet. (428—7
429. o.) Június 26-án, az utolsó olyan minisztertanácson, amelyen Görgei mint hadügyminiszter
v e t t részt, elfogadta a tábornok által kidolgozott haditervet a komáromi koncentrációról, amit

7 KLÖM XIII. 933. o.
8 Hunjalvy Pál: Idősb Görgey István munkája. Budapesti Szemle, 1888. 54. k. 364. o.
9 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. 2. kiad. II. k. Bp., 1871,
325. o.
10 KLÖM XIII. 581. o.
11 Uo. XIV. 531. o.
12 Hadtörténeti Levéltár (továbbiakban: HL) Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai 7 /114/ 1/2.
Közli : Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Bp., é. n. 267—268. o.
13 Vukovics Sebő visszaemlékezései 1849-re. (S. a. r. Katona Tamás) Bp., 1982. 67. o. és Görgey István: 1848 és 1849ből II. k. Bp., 1888. 266. o.
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egyébként maga Bem is helyeselt. (447—448. o.) Miután Görgei visszatért a hadsereghez, s Poeltenberg hadtestét Győrnél megverték, Kossuth még mindig úgy látta, „ne a Tisza mögött, hanem
a Duna mögött operáljunk". 1 4 Aztán még aznap összehívott egy haditanáccsal kombinált mi
nisztertanácsot. Ezen o t t voltak az összes rendelkezési állományban levő tábornokok, köztük Görgei
három legelkeseredettebb ellenfele, Perczel, Dembinski és Mészáros. A haditanács ezúttal a
Tisza.—Maros-szögi koncentráció mellett döntött. (463—465. o.) Július l-jén Kossuth egy saj
nálatos tévedés folytán leváltotta Görgeit (465. o.), s kinevezte fővezérré Mészárost (466—467. o.)
A feldunai hadsereggel kapcsolatban kiadott parancsok azonban nem voltak egyértelműek.
Az első utasításban még a hadsereg Szegedre való levonulásáról esett szó, a másodikban már arról,
hogy e hadseregnek egyesülnie kell Wysocki hadtestével, s vissza kell vernie az északról közeledő
orosz főerőket. A július 5-i minisztertanács viszont már a hadseregparancsnokság belátására
bízta, hogy a Duna bal, vagy jobb partján vonul-e le ?15 Kossuth július 7-én Ceglédre utazott, s
itt a tartaléksereg újdonsült parancsnoka, Perczel tábornok egy újabb haditervet terjesztett elő,
amelyben immáron egy közép-tiszai, egy szegedi és egy komáromi koncentrációról volt szó —
az elsőt természetesen Perczel tábornok parancsnoksága alatt kell létrehozni. 1 ' Kossuth elfogadta
ezt a tervet, ami immáron teljes káoszt eredményezett a hadviselésben. 17 Nem csoda tehát, ha
Mészáros Lázár e tervvel kapcsolatban megírta Kossuthnak : „Eljött az idő, hogy a kormányzó
az oldala melletti haditanáccsal az ország hadi dolgait vezesse, mely tanácshoz, reménylem,
hogy csekély személyemet nem sorozandja". 18
Kossuthnak ezt a bizonytalankodását nemcsak a katonai szakértelem hiánya magyarázza.
Legalább ennyire befolyásolta ebben a különböző hadvezérekhez való viszonya. Dembinski ki
vételével gyakorlatilag a honvédsereg egész vezénylő tábornoki garnitúrája 1848 november—
decemberében kezdte meg karrierjét. Kossuthnak mindvégig közülük kellett válogatnia, s nem
csoda, ha néha mellónyúlt. Mészárosról meglehetősen hamar kiderült, hogy milyen rossz hadvezér,
s Kossuth emiatt nem túl nagy tisztelettel bánt vele. Emellett állandó hatásköri összeütközéseik
voltak, ami m i a t t Mészáros többször lemondott, de egészen 1849. április 15-ig helyén maradt.
Közben egyetlen kérdésben sikerült Kossuthot meghátrálásra bírnia: 1849 januárjától, nem
utolsó sorban a móri csata tanulságai alapján, Kossuth nem küldött hadműveleti utasításokat
az egyes hadseregeknek; ezt a hadügyminisztérium táborkari osztálya intézte. A honvédsereg
altábornagyai közül hasonlóan kevés stratégiai tehetséget árult el Kiss Ernő is, kétségbevonha
tatlan személyes bátorsága ellenére. 1849 januárjában ugyanolyan módon távolították őt el
alparancsnokai a bánsági hadak éléről, mint 1849. március 3-án Tiszafüreden Dembiíiskit. Kos
suth ezután nevezte ki őt Magyarország főhadparancsnokává, mert, mint Szemerónek írta, „Cím
kellett sine cura". 1 9 Fővezéri kinevezése ezután csupán egyszer került szóba: Kossuth 1849.
június 29-én rábízta volna e posztot, ha Görgei nem hajlandó levezetni Szegedre a sereget. í(>
A két lengyel altábornagyhoz, Bemhez és Dembiňskihez Kossuth mindvégig a legnagyobb
tisztelettel közeledett. Kettőjük közül, ami az eredményességet illeti, Bem szolgált csak reá e
bizalomra. Kossuth tehát szinte minden egyes katonai döntés előtt kikérte Bem véleményét, 3
maga Bem is csak Kossuthtal volt hajlandó az érdemi katonai kérdésekről levelezni. Bem azonban,
s ez a kötetben közölt iratokból is kiderül, ugyanúgy nem volt hajlandó feladni hadvezéri ön
állóságát s követni az országosan megállapított haditerveket, mint pl. Perczel. Bem fővezéri ki
nevezésének gondolata ettől függetlenül többször is felvetődött, először még 1849 januárjában,
majd 1849 júniusának közepén és végén. Bem azonban katonai és polgári teljhatalomhoz ragasz
kodott ez esetben, s Kossuth erre már nem volt hajlandó. Bem fővezéri működése végül is a
temesvári csatára korlátozódott 1849. augusztus 9-én.
Kossuth Dembiňskihez kezdetben nagy reményeket fűzött, de az 1849. februári ellentámadási
kísérlet kudarca után alaposan megcsappant a bizalma a lengyel Xenophónban. 1849 júliusában
őt nevezte ki Mészáros mellé vezérkari főnökül. Mészáros július 2-án egy sajátos rendeletben
Dembiňskit gyakorlatilag saját teljhatalmú helyettesévé nevezte ki. 1 1 Ez tökéletesen megdöb
bentette nemcsak a saját hadvezéri önállóságára érzékenyen ügyelő Perczeit, de magát Kos
suthot is. (488. o.) Mészáros és Dembinski kettős fővezérségéről maga írta Perczelnek július 25-én,
hogy „az egyik (Dembinski) mindent felejtett, a másik (Mészáros L.) csak amannak szemeivel
l á t " . " Meg is akart hát szabadulni mindkettőjüktől, s előbb saját névleges és Perczel gyakorlati
fővezérségének tervét vétette fel, majd Perczel fővezéri kinevezését szorgalmazta. Perczel ez
utóbbit a július 29-i minisztertanácson rendezett ízléstelen jelenetével lehetetlenné tette, s így
14 KLÖM XV. 620. o.
15 Uo. 627., 661. o.
16 MOL H. 2. Kossuth Miscellanen. 114.
17 KLÖM XV. 683—686. o.
18 Mészáros Lázár — Kossuth Lajos, 1849. július 8. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai.
36/456. Idézi: Steier Lajos: Haynau és Paskievics. I. k. Bp., é. n. 180—181. o.
19 KLÖM XV. 890. o.
20 Uo. 622. o.
21 Közli: GdichRikhárd: Magyarország függetlenségi harca 1848—49-ben. III. k. Bp., é. n. 695. o.
22 KLÖM XV. 778. o.
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ismét maradt fővezérnak az agg hős, akinek azonban m á r csak egyetlen vágya volt: seregestül
minél előbb elhagyni az országot. A következmények ismertek: Dembii'iski Kossuth és Aulich
minden sürgetése ellenére sem volt hajlandó Szegedről Arad felé visszavonulni, hanem Temesvár
irányába vezette seregét, s így elszalasztottá az összpontosítás utolsó lehetőségét is. Az eredmény
a temesvári vereség és a hadsereg felbomlása volt.
Vetter Antal szintén az állandó potenciális fővezérek közé tartozott. 1848 december végén a
katasztrofális hadihelyzet m i a t t maga utasította vissza a kinevezést (256. o.), 1849. január végén
Dembiňski megérkezése m i a t t maradt el a fővezéri kinevezés. 23 Dembiriski leszereplése után
Kossuth március 8-án Vetter fővezéri kinevezése mellett d ö n t ö t t . (315—317. o.) Ennek a lépésnek
sem Görgei, sem Damjanich nem örült, s ez utóbbi kissé érdes modorával március végére beteg
állományba j u t t a t t a Vettert. Fővezéri kinevezésének gondolata többször fel sem merült. Ez, két
ségtelen katonai képességeit ismerve, furcsa dolog. Vetter azonban nem volt népszerű tábornoktársai, de a polgári politikusok előtt sem kissé katonás modora m i a t t . Alighanem maga Kossuth
sem nagyon bízott Vetterben és a többi, a es. kir. hadseregben magas rangot viselt tisztben.
Sajátos volt Perczel és Kossuth kapcsolata. Perczel 1848 előtt az ellenzék tevékeny tagjaként
Kossuth elvbarátai közé tartozott. 1848-as katonai karrierje is némileg Kossuth közreműködése
nélkül indult meg. í g y minden más katonánál nagyobb jogot érzett az önállóságra. E z t Perczel,
énközpontú és lobbanékony alkatából következően, sok esetben szinte betegesen hangoztatta,
és szélsőségesen igyekezett érvényesíteni. Ahogy 1849. április 26-án írta Kossuthnak: „Nekem
elég jutalom azon öntudat, hogy k é t különböző pályán használhatnék hazámnak, melyek egyikén
csak ö n t e t t többet valamivel, de más senki fti. a politikában] ; a másikán pedig senki sem.
É n m á r harmadszori táborozást folytatok október 3-ikától. Mindig független hadvezérként működék, minek nem felsőbb kinevezés, hanem a körülmények tevének". 2 4 E felfogásból követke
zően indulatosan reagált minden olyan intézkedésre, amelyben saját hadvezéri önállóságának
csorbítását látta. Először 1849. január végén, győztes szolnok—ceglédi offenzívája után mondott
le, „mert, úgymond, seregét eldaraboltatni nem engedi". (296. o.) Kossuth március elején újabb
vezérséggel bízta meg: a délvidéki erők parancsnokságával. Perczel meg is hálálta a bizalmat,
8 csaknem teljesen megtisztította a Bácskát és a Bánságot a szerb felkelőktől. Kossuth az elisme
rés minden szavával és jelével elhalmozta a tábornokot (351—352. o.), s még az I. osztályú
érdemrendet is felajánlotta a tábornoknak, mire az a maga szokásos szerénységével csak így
válaszolt: „Ordók! Majd mellemre írom diadalaim. Én még csatát nem veszték". 2 * Május elejétől
kezdve aztán egymás után írta indulatos és igazságtalan kirohanásokkal teli leveleit a kormány
nak, Kossuthnak, a hadügyminisztériumnak. Kossuth ezekre igyekezett barátságosan felelni,
mert így — ahogy írta, „valamint önzéstelen hazaszeretetedre, úgy személyes lelkületed saját
ságaira is figyelemmel lehetek, míg ha hivatalosan írnék, csak kötelességemre kellene tekinte
n e m " (419. o.) Perczel nemcsak többszőr nyíltan megtagadta az engedelmességet a kormány
rendeletei iránt, hanem azt is kijelentette, „hogy ha talán túlságos szerénység nem is engedé,
hogy október-, november-, és decemberben a legiszláció útján fellépjek a kormányzó nagy hibái
ellen, minők az országot már-már végveszélybe dönték; úgy ezt ezentúl többé el nem fogom
mulasztani". 2 6 Végül Kossuth türelme is elfogyott, s amikor Perczel május végén előbb Görgői
hez, majd Kossuthhoz írott leveleiben nyíltan megtagadta az engedelmességet a hadügyminisz
térium rendeletei iránt, a minisztertanács leváltotta az engedetlen tábornokot. (440—442. o.)
Amin aztán maga Perczel sem nagyon csodálkozhatott, hiszen maga írta május 27-én Vukovic3
Sebőnek: „örülök, hogy a kormány erélyesben lép fel és parancsolni kezd és tud. Ennek így
kell lenni. De épp azért, mert természetem nem engedi a parancsfogadást, szeretném helyemet
olyasoknak átadni, kik jobban értik az engedelmességet". 27 Júliusban azonban Kossuth újabb
parancsnoksággal bízta meg, s úgy tűnik, július 7., Kossuth ceglédi útja u t á n egy ideig ő volt a
kormányzó legfőbb katonai tanácsadója. A kormányzó és a kormány már fővezéri kinevezésének
tervével foglalkozott, Perczeit azonban ismét elragadták a lovak. Korlátlan hatalomról álmodott,
s a július 29-én Szegeden t a r t o t t minisztertanácson „élőszóval nyilvánítá, hogy ő hadi tekintetben
hadi felsőbbséget nem ismer el, senkinek fővezérséget nem fogadja el, és e részben parancsot sem
fővezértől, sem hadügyminisztériumtól nem fogad e l " ; mire a kormány ismét s immáron végleg
kénytelen volt leváltani a tábornokot. 2 8 Perczel ilyetén megnyilvánulásai mögött azonban nem

23 Csány László — Kossuth Lajos, 1849. január 18. MOL B,. 90. Kossuth Lajos iratainak időrendi sorozata. 487. sz
Közli: V. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. I I I . k. Bp., 1955. 73. o.
24 Perczel Mór — Kossuth Lajos, 1849. április 26. MOL H. 2. OHB iratok. 1849: 6451. sz. Idézi: Sieier Lajos:
Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei. Bp., é. n. 291. o.
25 ü o .
26 Perczel Mór — Kossuth Lajos, 1849. május 2—3. MOL H. 2. OHB-iratok 1849: 6717. sz. Közli: Thim József:
Az 1848—49-iki magyarországi szerb fölkelés története. I I I . k. Bp., 1935. 695. o. és Mészáros Károly: Kossuth levele
zése a magyar szabadságharc karvezéreivel. Ungvár, 1862. 65. o.
27 Perczel Mór — Vukovics Sebő, 1849. május 27. MOL Filmtar. Horváth Lajos hagyatéka. 3196. d. 157. felvétel.
Közli, tévesen Szemerének írottként tüntetve fel a levelet: V. Waldapfel: i. m. I I I . k. 411. o.
28 KLÖM XV. 794. o.
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elég csupán „túlságra fellengző önbecslését" keresni. Legalább ekkora szerepe volt ebben annak,
hogy Perczel komoly politikai hátvéddel is rendelkezett, amelyet a hosszú ideig Kossuthhoz is
közel álló Madarász-féle csoport képezett. 2 9 Emellett valószínűleg maga Perczel is érezte, hogy
Kossuth respektálja az erős egyéniségeket s nem fog ellene sem erőteljesen fellépni. 30
Kossuth és a katonai vezetés viszonyát tárgyalva törvényszerűen köt ki mindenki a Görgeikérdésnél és a Kossuth—Görgei viszonynál. Szokás ebben a kérdésben valami különlegeset látni,
holott, mint az a kötetben közölt dokumentumokból is világosan kitűnik, nincs i t t semmilyen
sajátosság. A magyar hadseregnek voltak más, ambiciózus és önállóságra törekvő tábornokai is,
mint a már említett Bem, Dembiňski és Perczel, s bizonyos mértékig ide sorolhatjuk Damjanichot
(aki mellesleg egyedül éppen Görgeinek volt hajlandó alárendelni magát). Kossuth azonban az
első hárommal kapcsolatban mindig jóval türelmesebb és megértőbb volt; Görgeivel kapcsolatban
sokkal hamarabb elveszítette a türelmét. Mi lehetett ennek az oka? Véleményem szerint az,
hogy míg Kossuth tisztelte Bemben és Dembiňskiben a m á r nevezetes katonát, s Perczelben a
független karriert; addig Görgeitől, mint általa felemelt katonától, jóval nagyobb engedelmessé
get követelt. S ez megint nemcsak a Görgeihez való viszonyára volt jellemző: több indulatos
levelet írt 1849 január—februárjában Klapka György ezredesnek, a felső-tiszai hadtest parancs
nokának különböző, Kossuth által helytelennek ítélt intézkedései m i a t t .
H a az iratok alapján végigtekintünk a Kossuth—Görgei-viszony 1848—49-es történetén, vilá
gosan kitűnik, hogy ezt korántsem az a folyamatos ellentét jellemezte, amelyet a történetírók
többsége és a közvélemény nagy része feltételezett és feltételez. Kossuth már 1848 augusztusában
felfigyelt a fiatal honvédszázadosra, s potenciális hadügyminiszterként emlegette. Katonai képes
ségeiről az ozorai diadal győzte meg Kossuthot, politikai lojalitásáról pedig az 1848. október 27-i
haditanácson t e t t nyilatkozata, amikor Görgei „határozottan oda nyilatkozott, hogy nincs vá
lasztás, előre kell menni, mert ha nem megyünk, többet vesztettünk, mint ha három csatát
vesztenénk". (201. o.) A schwechati csata után pedig elhatározta Görgei fővezéri kinevezését,
mivel Görgei i t t is kitüntette magát. (209. o.) Novemberben is felhőtlen a viszony: Görgei alá
rendelte magát Kossuth határvédelmi elképzelésének, s jobb meggyőződése ellenére az utolsó
pillanatig t a r t o t t a Pozsonyt. (236. o.) A viszony megromlása 1848 december közepétől kezdődik
meg. Kossuth győzelmeket remél és sürget, Görgei pedig kénytelen visszavonulni a túlerővel
támadó ellenség elől. Kossuth levelei egyre kétségbeesettebbek. „Mindenható Isten ! Mi lesz
e b b ő l ? " — kiált fel, amikor Görgei kénytelen kiüríteni Győrt is (250. o.). A decemberi hadjárattal
kapcsolatban kétségkívül találóak Pethő Sándor megjegyzései: „Vannak igazságok, amelyek nem
abszolút, hanem csak tér- és időbeli érvényűek. Kossuthnak tökéletesen igaza van Pesten, Gor
ge ynek is igaza van Győrött vagy Gallán, de a Kossuth pesti igazsága végzetes ábránddá vagy
. önámítássá hervad Győrött vagy Gallán, s a két párhuzamos igazság nem találkozhatik egymás
sal, csak a végtelenben". 3 1
1849 január—februárjában kétségkívül feszült az elnök és a tábornok viszonya. A feszültség
mögött azonban továbbra sincs politikai ellentét : Görgei a január 5-én kiadott váci nyilatkozat
ban ugyanazt mondja, amit Kossuth január 13-án t a r t o t t beszédében (269. és 575. o.). A távolság
m i a t t azonban nehézkes a kapcsolattartás a tábornok és a kormány között. Az üzenetek csak
nagy késéssel jutnak el mind Kossuthhoz, mind Görgeihez, s így az elnök ingerült. Még február
20-án is visszafojtott indulattal írja Görgeinek, hogy a kormányzat „tábornok úrtól a vezérlete
alatt véghezvitt haditettekről egyetlenegy hivatalos jelentést, de még csak előléptetési ajánlatot
sem vőn". (300. o.) Mint a hozzá fűzött jegyzetből kiderül, ez a szemrehányás alaptalan (578—
579. o.). Az újabb feszültség forrása a március 3-i tiszafüredi „zendülés", Dembiňski leváltása.
S Kossuth, aki Görgei főbelövetésének tervével indul el Debrecenből a táborba, a helyszínen
meggyőződve a tisztikar elégedetlenségének jogos mivoltáról, megerősíti Dembiňski elmozdítását
és Görgei ideiglenes fővezéri kinevezését. (312—313. o.) De némi bizalmatlanság még mindig
marad benne Görgeivel kapcsolatban, s ezért március 8-án már új fővezért nevez ki, Vetter Antal
személyében. (314—317. o.) Görgei pedig mindent megtesz, hogy megnyerje Kossuth bizalmát,
s nem is sikertelenül. Március végén Kossuth már védelmébe veszi őt a Madarászokkal szemben.
29 A „túlságra felleng/ő önbecslés'" Vukovics megfogalmazása, i. m. 115. o. Berezel és a Madarászok kapcsolatára
1. Kotáry Domokos: Perczel Mór feljegyzései. Századok, 1937. 315—316. o.
30 1849. július elején Pesten „Perczel maga senkinél sem jelentette magát. Kossuthhoz nem ment több napig, addig
tudniillik, míg ez maga nem kérte őt magához. Kossuthnak minden viszonyai között legsajátszerűbb s ingatagságát
az egyéniségek iránti állásában leginkább kitüntető volt Perczel irányábani helyzete. Valahányszor Perczel valami
zavaros cselekvést tett, vagy szokott bolondságának hevületében botrányosan írt a kormánynak, Kossuth nem késett
pálcát törni felette, alkalmatlanságát a hadvezérségre fennen hirdette. De mihelyt személyesen találkoztak össze,
nemcsak rögtön felede mindent a kormányzó, mit sértésül vett az imént, hanem Perczel nagysága felől azonnal meg
újultak régi eszméi. így volt most is. Noha Perczel lényeges csatát vesztett a Bácskában, noha jelentéseiben a kor
mány iránti minden alárendeltségnek, sőt tiszteletnek szálait elszaggatta, noha hivatalos és magános leveleiben magát
a kormányzót nemegyszer rútul megrohanta: mihelyt együtt voltak, Kossuth azonnal más szellemben kezdett róla
beszélni, kiemelte a szükséget Perczelre ismét valamely hadtest vezényletét bízni, s valahányszor ennek folytában a
fővezérségről volt szó, ha mellesleg is, Perczeit sohasem mulasztá el a jelöltek között megemlíteni, annak első sorba
tartozása tekintélyét fenn akarván tartani." Vukovics: i. m. 119—120. o.
31 Pethő Sándor: Görgey Arthur. A hadmüveleteket leírta Jvlier Ferenc. Bp., é. n. 146. o.
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(325. o.) Március 31-én pedig őt nevezi ki fővezérré. Áprilisban felhőtlen a jó viszony, s ezt a
Függetlenségi Nyilatkozat sem árnyékolja be egyelőre. Görgei Kossuth eszméi alapján fogal
mazza meg e hónapban politikai jellegű nyilatkozatait. Kossuth az új kormányban neki szánja
a hadügyminiszteri tárcát i s — összekötve a fővezérséggel. (374—375. o.)
A viszony megromlásának külpolitikai és katonai okai vannak. Május közepén megérkeznek
az első hírek az orosz intervencióról, s Görgei úgy érzi, egyébként alaptalanul, hogy ezt Kossuth
provokálta ki a detronizációval. Kossuth pedig közben környezete és Klapka tábornok hatására
el akarja távolítani a tábornokot a hadsereg éléről, s Bem fővezéri kinevezését tervezi. (436—
437. o.) Az ellentót első jelei június elején mutatkoznak meg: Görgei Debrecenben a békepárttal
tárgyal s az első minisztertanácsok egyikén Pesten nyíltan kritizálja a Függetlenségi Nyilatko
zatot; Kossuth pedig a fővezérség mellett immáron a hadügyminisztérium éléről is el akarja
távolítani a tábornokot. 3 2 Az elhidegülést azonban rövid időre újabb közeledés követi. Az orosz
intervenció kibontakozása u t á n a minisztertanács és Kossuth június 26-án elfogadják Görgei
tervét a komáromi koncentrációról. (448. o.) Kossuth azonban ismét elkövet egy melléfogást:
június 27-én Szemere miniszterelnökkel közösen, de az egész kormány nevében kiad egy kiált
ványt az általános népfelkelésről, amely megvalósulása esetén csak az ország teljes pusztulását
eredményezhette volna. (449-—456. o.) Másnap bekövetkezik a győri vereség, s június 29-én
megszületik a döntés a szegedi koncentrációról. Kossuth most már gyanakszik Görgeire, s eleve
feltételezi, hogy Görgei meg fogja tagadni az engedelmességet. E bizalmatlanságtól vezettetve
nem vizsgálja meg két azonos dátumot viselő levél iktatószámait, s mivel e levelek fordított sor
rendben érkeznek Pestre, leváltja Görgeit. (465—466. o.) E g y személyes találkozás talán még
mindent tisztázhatna, de Kossuth elszánja magát a végleges szakításra. Ezért váltja le a kormány
érdekeit képviselő, de Görgei érdemeit hangoztató Ludvigh János kormánybiztost s igyekszik
eltávolítani a tábornok mellől Bayer József ezredest, a hadsereg vezérkari főnökét. A tábornok
végül lemond a hadügyminiszterségről is, de megmarad hadserege parancsnokának. í g y vezeti le
a hadsereget egy t ö b b mint ezer kilométeres gyalogmenetben Komáromtól Aradig. Közben Kos
suth mégis megpróbál találkozni a tábornokkal, de sikertelenül (491—492. o.). Kettejük meg
egyezését pedig nemcsak a mindkettőjükre kacsingató Szemere Bertalan miniszterelnök sürgeti
kétértelmű leveleiben, hanem a hadsereg újonnan kinevezett kormánybiztosa, Kossuth személyes
jóbarátja, Bónis Sámuel is: „A hadvezér, kinek honszeretetéről meggyőződtem, még mostanában
is beteg, pedig tagadhatatlan, hogy jelenléte elektrikus szikraként gyújtja lelkesedésre seregét.
ő , mint látom, nemcsak testileg beteg, hanem fájlalja a legközelebb történteket. Adja ég, hogy
kiegyenlítődjenek azon félreértések s hibák, mik netalán újabb időkben történtek — ezt eszkö
zölni egyedül kormányzó úr jelenléte képes, s ha ez megtörténik, nem féltem hazámat, mert
egyetértés fiaiban, s mentve van az". 3 3
A kötet utolsó irataihoz írott kommentárokban Katona Tamás meggyőzően bizonyítja:
Kossuth véglegesnek tekintette 1849. augusztus 11-i lemondását, s nem látott esélyt a fegyveres
harc további folytatására. O maga azonban később úgy nyilatkozott, hogy Görgeivel folytatott
utolsó beszélgetésén szó sem esett közöttük a fegyverletételről, de még a temesvári csatáról
sem. 34 A végnapok történetében azonban még így is sok a homályos pont, hiszen az iratanyag
hiányos, a kulcsszereplők egy részét, így Csány Lászlót később kivégezték, az életben maradottak
pedig — bármilyen heves vitákat is folytattak később az emigrációban a kormány lemondásának
körülményeiről — egyaránt igyekeztek menekülni a fegyverletétel felelősségétől. Kossuth maga
soha nem írta meg emlékiratait, saját bevallása szerint azért, mert nem lehetett volna elkerülni,
„hogy hazánk történetének ezen korszakára vonatkozó jegyzeteim, melynek tényezői közé tar
toztam, jórészt autobiografikus színezettel is bírjanak"; ő maga pedig „az autobiográfiák iránt
legyőzhetetlen ellenszenvet" érez. 35 A végnapokról azonban két alkalommal is bővebben nyi
latkozott: egyrészt a kötetben közölt 1849. szeptember 12-i vidini levélben, másrészt az emigrá
cióban propagandisztikus célból összeállított „Értekezés Magyarországról" c. munkában. Előbbi
ről joggal állapítja meg K a t o n a Tamás, hogy inkább költészet, mint a tények foglalata (500. o.);
az utóbbi állításait pedig már a kortársi kritika megkérdőjelezte. 36
Fennmaradt azonban egy olyan okmány másolata, amely, úgy tűnik, véglegesen eldöntheti
a fegyverletétel előzményeiről folytatott viták egy részét. 1849. augusztus 10-én délelőtt ugyanis
összeült egy minisztertanács, amelyen Kossuthon és a minisztereken kívül részt v e t t Görgei is.
32 L. erre Vukovics Sebő leírását az 1849. június 14-i minisztertanácsról. I. m. 130—134. o. V. ö. Görgey Arthur:
Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Fordította Görgey István II. k. Bp., 1911. 123—
124. o.
33 Bónis Sámuel — Kossuth Lajos, 1849. július 25. MOL H. 2. Kossuth Miscellanen 117. sz. Német fordítását közli
a KLÖM XV. 799. o.
34 Kossuth erre vonatkozó két levelét közli: Kossuth Lajos iratai (továbbiakban: KLI) (S. a. r. Kossuth. Ferenc)
X. k. Bp., 1904. 268—269. és 358—360. o., ill. Hentaller Lajos: Vérrózsák. II. k. Bp., 1906. 141—156. o. Vö. Görgey
István: Kossuth és Görgey Budapesti Szemle, 1891. 65. k. 74—87. o.
35 KLI IX. Bp., 1902. 319—320. o.
36 Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból. II. k. Bp., 1881. 271—273. o.
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A minisztertanácson az orosz csapatok parancsnokságával folytatott tárgyalásokról esett szó.
A minisztertanács eredményeként kidolgozott harmadik államiratot, amelyben a kormány im
máron nyíltan felajánlotta a magyar királyi koronát a cári családnak, már B a r t a István közzé
tette. 3 7 A minisztertanács lefolyásáról azonban a fennmaradt emlékiratok közül egyedül Görgeié
szól viszonylag részletesebben, de ő is csupán mellékesen említi a délutáni minisztertanácsról
szóló fejezet után. 3 8 Vörös Antalnak, Kossuth t i t k á r á n a k a másolatában azonban fennmaradt
az az utasítás, amelyet a minisztertanács és Kossuth adott Szemerének és B a t t h y á n y Kázmérnak
a további tárgyalásokat illetően. Ez utóbbi elkerülte Barta István figyelmét, bizonyára azért,
mert t ö b b más okmány kivonatával együtt egy szám alatt szerepel. Érdemes ezt a kiadatlan
okmányt i t t teljes terjedelmében közölni :
„A fővezérség ügyében a kormány még auguszt. 9-kén sem volt tisztában. Szemere Bertalan
e napról kelt levelében Nagyváradról írja, hogy Görgeiben bizalma egyáltalában nincs, mert
neki, mint látszik, éppen semmi, vagy legalább megfoghatatlan politikája van. Környezete s
egész táborkara a szó teljes értelmében demoralizált ; bosszankodással kellett tapasztalnia, meny
nyire kigúnyolnak minden kormányintézkedést, s attól érkező újabb harcmezei kedvező híreket.
Görgei — úgymond Szemere — szájával t ö b b k á r t t e t t , hogysem azt fegyverével helyre tudná
hozni. Szemrehányást t e t t egyébiránt Kossuthnak, miért nem lépett fel terrorizmussal, mely
mód egyedül lehetett volna képes sok bajt elhárítani. 3 9
Csány ellenben ugyancsak augusztus 9-kéről kelt levelében Görgeit csak különcnek nevezi, és
sok szögletessége mellett is becsületes hazafinak s tábornokaink között legügyesebb hadvezérnek
hiszi. 40
Kossuth Szemeréhez augusztus 10-kéről intézett válaszában azon megjegyzést tette a szemre
hányásképp felhozott terrorizmusra nézve, miként ő azzal nem élhetett, mert annak barátja
sohasem volt; mert ő azt tanulta a históriából, hogy a terrorizmus végeredményében kedvezőleg
sohasem szokott gyümölcsözni. Azonban — viszonzásul kérdést t e t t : miért nem használta tehát
Szemere a terrorizmust, ki mint miniszterelnök, az ő t u d t a ós beleegyezése nélkül proklamálta
a debreceni országgyűlésben az új minisztérium forradalmi irányú programját. 4 1 — En — úgy
mond Kossuth — bár a terrorizmusnak barátja nem vagyok, ha mégis mások azt üdvösnek látva
gyakorlatba vették volna, én talán nem álltam volna annak ellenében akadályul. De miért
tennők magunkat azzal még nevetségessé is, miután éppen annak vagyunk legnagyobb hiányá
ban, mi a terrorizmusnak legfőbb kelléke; csak nézzünk szét a hazában: Ki volt köztünk terro
rista? — Madarász; s mi volt az ő pártja, melyre támaszkodni lehetett volna? —.**
Ugyancsak augusztus 10-kéről Szemere Bertalan miniszterelnök és gróf B a t t h y á n y Kázmér
külügyminiszterhez intézett rendeletben a Paszkeviccseli parlamentírozásra vonatkozva úgy nyi
latkozik Kossuth, mikint nem hiszi, hogy az nekünk mindaddig definitív nyilatkoznék, míg mi
a baloldalon az osztrákok ellen diadalmas csatát nem vívunk.
Utasításul pedig a miniszteri tanács határozata nyomán következők a d a t t a k :
1. A kiküldött miniszterek a kormány és nemzet nevében Paszkevicsnek ki fogják nyilatkoz
tatni, miképpen Magyarország királyává akár Leuchtenberget, akár Konstantin herceget elvá
lasztják azon feltétel alatt, ha az 1848-ki törvények alapján Magyarország szabadságát, függet
lenségét és nemzetiségét esküvel is erősítve biztosítandják.

37 KLÖM XV. 840—843. o.
38 Görgey Arthur: i. m. II. k. 338—340. o.
39 Ezt az augusztus 9-i Szemere-levelet nem ismerjük. Szemere augusztus 5-én írott levelében festett Görgeiről és
tisztikaráról ilyen kedvezőtlen és kevéssé tényszerű képet. Augusztus 7-én, ugyancsak Kossuthhoz írott levelében
fejtette ki, hogy a hadsereget és a népet vagy fanatizálni, vagy terrorizálni kellene. „Amaz nem ment, nem megy,
emez inkább menne, a kényszerített, bosszúra gerjedt nép bátor csak." Hozzátette még: „Revolúciót kivívni revolucionális szabályok nélkül nem lehet. Azért veszünk el, mert az ellenkezőt hittük, s guillotine helyett amnesztiáról
gondoskodtunk". Elképzelhető természetesen, hogy Vörös Antal eltéveszti a dátumot, de az sem zárható ki, hogy
Szemere augusztus 9-én is írt Kossuthnak. A két levelet közli : Szemere Bertalan levelei (1849—1862). Bp., é. n. 15—21.
o. és Steier Lajos: Haynau... II. k. 151—154. és 159—102. o.
$
40 Csány augusztus 9-i levelét szintén nem ismerjük. Az előző napon Zarándról Vukovics Sebőhoz írott levelében
azonban megemlíti, hogy írt Kossuthnak. E levélben Görgeiről így nyilatkozik: „Akárki mit mondjon, ha Görgei ki
nem neveztetik mielőbb fővezérnek, — elveszett a haza. Nem mondom én, hogy Ő menti meg bizonyosan, de mar azt
mondom, hogy ha valaki viszonyaink közt hivatva van annak megmentésére, úgy ő az. Azért örültem tőled utóbbi
veledlétem alkalmával hallhatni, hogy te is szükségesnek tartod kinevezését. — A seregéről írt hírek alaptalanok, ő
most is bálványa annak, és hős tisztjeinek, kik közt olyanok vannak, kik Homér költött hősein is felül állnak — ilyen
Leiningen, Poeltenberg és többek — ezek Görgei mellőzésével mindnyájan mellőzetteknek éreznék magukat — és
akkor hogyan lehessen várni a kellő lelkesülést ?" MOL P. 295. A Görgey-család levéltára. 37. es. b/lO/c/4. fasc. 1—2. f.
Közli: Hazánk, 1885. I I I . k. 344. o.
Wd
41 Szemere 1849. május 2-i programbeszédét közli: Horváth Mihály: i. m. II. k. 492—493. o. Mind Horváth, mind
Vukovics megerősítik, hogy a program tartalmáról a miniszterek előzetesen mit sem tudtak. Vukovics: i. m. 88—89. o.
A hivatkozott Kossuth-levelet szintén nem ismerjük, de Szemere megemlíti hírhedten elfogult Kossuth-jellemrajzában,
hogy a kormányzó „azon nap reggelén, melyen a diktatúrát Görgeinek átadta, azt monda: A respublika szavak kiejtése
vesztette el a hazát". Az idézet a magyar kéziratból származik. OSZK Kézirattár. Fol. Hung. 1953.
42 A terrorizmusra vonatkozóan Kossuth a vidini levélben a következőket mondta: „Külellenség ellen meg tudtam
védeni nemzetemet. Belárulás ellen nem. Talán ha Robespierre lettem volna. De ez lenni nem tudtam, nem akartam,
s mondhatlan szerencsétlenségemben is emel a gondolat, hogy kezem vértől mocsoktalan". 524. o.
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Ily feltétel mellett kötendő kölcsönös szerződés után, legfelebb 15 nap alatt a kormány Aradon
országgyűlést rendezend, s a nemzet által elválasztandó magyar király Szent István koronájával
meg fog koronáztatni.
2. H a a fentebbi feltétel mellett t e t t ajánlatot Paszkevics annál fogva nem volna hajlandó
elfogadni, mivel arra nézve kapott utasításában felhatalmazva nincsen, a kiküldött miniszterek
őt felkérendik, hogy cárjának közbenjárásával az ausztriai dinasztiával kötendő egyezséget esz
közöljön.
3. H a Paszkevics ezt is vonakodnék elvállalni, ez esetben a kiküldött miniszterek ki fogják
nyilatkoztatni, mikint mi a háború iszonyait m á r eddig mindkét részről elegendőnek t a r t v á n ,
minden csepp vérért, mely ezután fog folyni, a világ és história előtt őt tesszük felelőssé, s ügyünk
igazságának érzetében vívandjuk a desperáció harcát; és ha Isten e harcban sem áldaná meg
fegyverünket, a vonaglás végpercében készek leszünk magunkat az orosz cárnak megadni, csak
hogy az istentelen Habsburg-háztól menekülhessünk". 4 3
A minisztertanácsi utasítás három pontjából az első határozott formában megtalálható az em
lített harmadik államiratban. A második jóval általánosabb megfogalmazásban szerepel: az államiratban még csak az orosz közvetítésről van szó általános formában. A harmadik pont a fegyver
letételre vonatkozó kitételt kivéve szintén megtalálható az államiratban. A fegyverletételre
vonatkozó passzusból viszont egyenesen következik, hogy Kossuth és a kormány még a temesvári
katasztrofális vereség hírének vétele előtt, t e h á t egy jóval kedvezőbbnek látszó hadászati hely
zetben sem l á t t a k lehetőséget arra, hogy — Kossuth lemondó nyilatkozatának szavait idézve —
„az egyesült osztrák és orosz nagyhatalmasságok ellen az önvédelem harcát siker reményével
folytathassuk" (499. o.), ha azok egyike, a nagyobb katonai erőt képviselő és jóindulatúbbnak
látszó orosz nem hajlandó békealkudozásokra. S következik ebből az is, hogy Kossuth és a kor
m á n y a kétségbeesett harcon nem az utolsó emberig és utolsó töltényig vívandó küzdelmet értet
t é k ; ők is csak addig l á t t á k értelmét a harcnak, amíg az bármi eredménnyel kecsegtet.
A temesvári csata után azonban e harcnak m á r csak áldozatai lehettek, eredménye nem. S hogy
a kormányzat sejtése az orosz fővezér szándékaival kapcsolatban nem volt alaptalan, azt bebizo
n y í t o t t a Paszkeviesnek még a második államiratra érkezett válasza. Erről Kossuth m á r Aradróf
elutazva, augusztus 11-én értesült a két kiküldött hadikövettől, Poeltenberg Ernő tábornoktól
és Beniczky Lajos alezredestől. Eszerint az orosz hadsereg harcolni j ö t t Magyarországra a nem
alkudozni; tárgyalni pedig legfeljebb a feltétel nélküli fegyverletételről hajlandó. 44
Ezután pedig Kossuth, ill. Szemere és B a t t h y á n y Kázmér még írhattak hosszú leveleket Görgei
nek arról, hogy mi mindent kellene tennie, miről kellene tárgyalnia a haza érdekében; de nekik
maguknak is tudniuk kellett, hogy e levelek majd legfeljebb önigazolásként szolgálhatnak ,,Isten,
a nemzet és a história előtt", ám az eseményeket nem befolyásolhatják. 45
Hozzáteendő még, hogy Szemere Aradról elutazva — Kossuth tanácsa ellenére — magával
v i t t e a koronát is, t e h á t az utolsó, még esetleg kijátszható adutól is megfosztotta Görgeit. 48
Ezután pedig a tábornok már csak az oroszok előtti feltétel nélküli fegyverletételt ajánlhatta
az összehívott haditanácsnak, amit ez utóbbi két ellenszavazattal el is fogadott.
Katona Tamás meggyőzően érvel amellett, hogy Kossuth részéről az árulási vád meghirdetése
politikai szükségesség volt. (507—508. o.). S jól mutatja ezt az is, hogy Kossuth már október 6.
előtt közel egy hónappal kimondja Görgeire az ítéletet, t e h á t akkor, amikor a fogságba esettek
sorsa nem dőlt el.
A vidini levél ismeretében érdekes újraolvasni Kossuth 1848. május 17-i szavait: „Küzdelmet
hozhat reánk ármány és árulás s idegen megtámadás; de bukást csak mi magunk". (67. o.)
Ez pedig arra mutat, hogy Kossuth kezdettől fogva s?ámolt azzal a lehetőséggel, hogy kül- éa
belpolitikai okokból valakit vagy valakiket felelőssé kell tenni az esetleges kudarcért. S Görgeivel
kapcsolatban már 1849. január—februárjában, ill. a július eleji válság idején többször említi az
árulás lehetőségét, a nemzet örök átkát, vagy Dumouriez példáját.
összegzésként elmondhatjuk: ez a válogatás Kossuth 1848—49-es műveiből hasznos, hiány
pótló és színvonalas kötetet eredményezett. Reméljük, hogy előbb-utóbb majd csak megjelennek
a KLÖM hiányzó kötetei, s hogy egyszer majd napvilágot látnak a különböző pótlások is, össze
gyűjtött formában. A KLÖM ugyanis egyáltalán nem tartalmazza Kossuth összes fontos 1848—
49-es munkáját. Több, a KLÖM összeállításakor még csak másodkézből közölt okmány eredetije

43 Az okmány lelőhelyére 1. a 2. jegyzetet.
44 Paszkevics válaszát Rüdiger közölte 1849. augusztus 9-i levelében. Közli, többek között: Görgey Arthur: i. m.
II. k. 362—363. o.
45 Kossuth augusztus 12-i levelét 1. a kötetben 500—503. o. Ugyanezen a napon Szemere és Batthyány Kázmér, a
két le nem mondott miniszter is írt Görgeinek. Ezt, Szemere egy hírlapi cikkéből magyarra visszafordítva közli : Görgey
István: 1848 és 1849-ből III. k. Bp., 1888. 514—516. o.
46 Szemere Bertalan: Naplóm. I. k. Pest, 1869. 198—199. o. és Görgey Arthur: i. m. II. k. 357—358. o.
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azóta hazakerült; s voltak bizony olyan fondok is, amelyeket a KLÖM szerkesztői nem, v a g y
nem kellő alapossággal néztek át. A teljes Kossuth-kép kialakítása érdekében pedig ezeknek az
iratoknak a megjelentetése is szükséges lenne.
E kötettel kapcsolatban csupán néhány apró megjegyzésünk lenne. A 7. és 9. számú iratok
jelzete nem szerepel az összekötő szövegben. A 65. oldalon Mészáros Lázárt már májusban
vezérőrnagyként említi az összeállító, holott akkor még csak ezredes volt. A 77. oldalon található
csillaghoz hátul nincs jegyzet. A 80. oldalon a Kossuth-szövegből kimaradt egy szó: „...tisztelet
ben tartsam a bécsi bank privilégiumát". A 440. oldalon a június 8-i minisztertanács határozatá
ban idézett Perczel-levél d á t u m a nem május 24., hanem május 29. E z t a dátumot valószínűleg
már maga a minisztertanácsi jegyző félreolvasta. 47 Végül az 574. oldalon a 269. oldalhoz írott
jegyzetben Hannibál pun királyként szerepel, holott csak fővezér volt.

47 Erre mutat, hogy az eddigi közlések mindegyikében ez a dátum olvasható. Steier: Haynau... I. k. 127. o. és
KLÖM XV. 489. o. Az eredeti okmányt 1. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 30/363 a.
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FORRASKÖZLEMÉNYEK

BESSENYEI

JÓZSEF

FORGÁCH SIMON FŐKAPITÁNY KIMUTATÁSA
A KÉMKEDÉSRE FORDÍTOTT ÖSSZEGEKRŐL
1569—1570

A hírszerzés históriája törökkorral foglalkozó történeti irodalmunk hálás témái
közé sorolható. Több jeles történész vonta be vizsgálódásai körébe, így Takáts
Sándor is.1 Legújabban pedig Szakály Ferenc rajzolt érzékletes képet egy végvári
kapitány ilyen irányú tevékenységéről.2 Ezekből a munkákból kiolvasható az is,
hogy a források viszonylag kis száma és töredékes volta mennyire megnehezíti
a kutatást, éppen ezen a területen. Ezért érdemel figyelmet az az irat, amelyet be
mutatni kívánok; Forgách Simon Dunán-inneni főkapitány 3 kimutatása a kémke
désre fordított összegekről.
A jegyzéket a Magyar Kamarának 1571. június 7-én nyújtották be, s az uralkodó,
1571. június 11-én, Prágában kelt végzésében rendelkezett az összeg kifizetéséről.4
Az időrendben haladó felsorolás 1569 novemberétől 1570 októberéig haladva tar
talmazza a kiadásokat, s azt hiszem, értékét éppen ez, folyamatossága, teljessége
adja. Megtudjuk, milyen utakon-módokon szerzett információkat a főkapitány az
Érsekújvár—Léva vonallal szemben álló, török fennhatóság alatti területről (egyszer
egyszer Nándorfehérvárról, Szendrőről is). A kémszolgálatra fordított 380 tallér
30 dénárnyi végösszeg csekélynek tűnik, kivált ha tekintetbe vesszük, hogy Horváth
Márk szigeti kapitány egyetlen évben, 1558-ban, 237 forintot költött kémek fizeté
sére, mégis többször megrótta az uralkodó, hogy nem szolgál elég sűrűn hírekkel.5
De ne feledjük, hogy a tisztségre frissen kinevezett Forgách csak ekkor láthatott
hozzá hírszerző hálózata kiépítéséhez, másrészt pedig tudjuk, hogy a főkapitány alá
tartozó mindegyik végvárnak voltak hírekkel rendszeresen szolgáló kémei.
R A T I O P E C U N I A R U M AD E X P L O R A T O R E S E X P O S I T A R U M
A MENSE N O V E M B R I S A N N I 1569.
Mense Novembri, cum in capitaneatum sum ingressus
et Leve 6 lustra est facta, et cum dominis commissariis Carponam 7 ire disposuissemus, advocare
1 Takáts Sándor: Kalauzok és kémek a török világban. I n : Rajzok a török világból. I I . k. Bp., 1915. 133—212. o
és uő.: Pribékek, uo. I. k. Bp., 1915.
2 Szakái;/ Ferenc; Egy végvári kapitány hétköznapjai. (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás
nádorral és szervitoraival, 1556—1561). I n : Somogy megye múltjából. 18. k., Kaposvár, 1987. 45—126. o. (Klny is)
3 A tisztséget 1569. augusztus 1-én már viselte. L. Sörös Pongrácz: Ghimesi Forgách Simon báró. I n : Századok,
1899: 700. o.
4 Az iratok jelzete: MÓL Magyar Kamarai Levéltár, Benignae resolutiones. 95. cím. A számadás: 21—24. Fol.
A resolutio: 18—20. Fol.
5 Szakály: i. m. 54. o.
6 Léva, Bars vm.
7 Korpona, Hont vm.
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feci judicem de Sarlo 8 quem Strigonium immisi,
ut Turcarum conatus sissitaretur dedi ei

Tal. 3

Redeunti iterum ad biballe dedi dei

Tal. 1

11. Decembri, misi Budám Petrum Varga civem de
Varbo, 9 quia intelligebam Turcas excursionem ad
partes nostras velle facere, cui eunti et redeunti dedi

Tal. 4

Medio hujus civis cepi tractare cum uno spahia
de Nograd, u t omnes eorum conatus occulte significare, cui civi dedi viaticum

Tal. 1 1/2 et

Turce misi unam manticam loriceam, quam ipse 20 renensibus Florenis emeram ff. Tal.

Tal. 17 d. 50

Misi iterum huic Turce pannum viridei stameti ulnas 8 constantem 1 ulnam talleros 1 1/2
ff

Tal. 12

9. Februáru, misi judicem de Suran 1 0 Budam, u t
si quid possit intelligent, quid ad futuram
estatem facere praetenderent, cui dedi

Tal. 3

if

Tal. 40 d. 50

25. Mártii, advocare feci judicem Urbanum de Selys, 11 quem adjuravi, et sie ad pereeptorem provent u u m imperatorum Turcarum ad Parkany 1 ' Kakathieneem, cum nunetio intromisi, u t illum occulte conduceret, qui nobis fideliter omnia nunetiaret, cui dedi pro viatico et biballe

Tal. 2

1. Maii, misit Stephanus Espan vicecapitaneus meus
huic Turce unam manicam loriceam, quam ipse solus emeram

Tal. 12

21. Maii, cum per Majestatem Cesaream admonitus essem, u t Turcarum conatus rescirem et ejus Majestati rescriberem, miseram Miehaelem Zeoch de Vyw a r " usque Nandoralbam et Zendereo, cui dedi

Tal. 20

15. Junii, cuidam civi de Salka, 14 retulJerat Turcas ad nostras depraedandas venturas
dedi ei

Tal. 2

21. Junii misi unam toracem cum manica loricea ad petitionem ejus Turce de Parkan quod
constabant

Tal. 16

Michaeli Zeoch de Vy war quem altera vice Nandoralbam miseram dedi

Tal. 12

Misi iterum unam chirotecam deargentatam Turce ad Parkany, quam Blasius Móricz Vienne a
Georgio Kothler emerat

Tal. 8

Id Nograd spahie misi unam toracem et chirotecam, quod constabant
ff

Tal. 12
Tal. 81

Cuidam homini de sarlo Thome vocato, quem Strigonium miseram dedi
8 Sarló, Bars vm.
9 Varbó, Nógrád vm.
10 Snrány, Nyitra vm. Zálogjogon Forgáché volt. L. Sörös: i. m. 701. o.
11 Sellye, Nyitra vm.
12 Párkány, Esztergom vm. Kakát ennek korábbi neve.
13 (Érsek)újvár, Komárom vm.
14 Szálka, Hont vm.
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Tal. 4

Altera vice eidem homini dedi

Tal. 6

Urbano civi praedicto ad explorationem Budam
misso dedi

Tal. 6

1. Julii. Turce ad Parkany misi unam galeam deauratam, qua constabat mihi

Tal. 10

Civi cuidam de Keowesd, 15 qui ad Zob 16 naves Turcarum exploratus erat, ad quas impetum facere et
exurere volebamus dedi ei

Tal. 5

Misi eidem Turce ad Parkany rubei saye ulna 8
unam pro Tal. 2 d. 60,
ff.

Tal. 20 d. 80

2. Augusti. Misi eidem unam loricam manticam, quam
idem Blasius Móricz Vienne a Georgio Kothler
emerat

Tal. 13

15. Augusti, cum ad revisenda fin it ima irem, misi
praedictum judicem de Suran Budam, cui dedi

Tal. 4

1. Septembri. Misi denuo Turce ad Parkany toracem
cum mantica ad petitionéin ejus, quod constabat

Tal. 14

25. Septembri. Misi Spahie ad Nograd in parat um

Tal. 20

Eidem misi unam loricam emptam

Tal. 32

1. Octobri. Judici de Sarlo, qui Strigonio redierat,
eonatusque Turcarum retullerat dedi

Tal. 3

Cum per Levenses Parkanienses Turce conflictum
aliquem acceperant, ibi unus servitor Turce capt u s erat de Parkany, quem ad petitionem ejus 50
Talleris emere coactus sum, et dono illi remit
iere
ff.
itaque
ff.
I n Universum ff.

Tal. 50
Tal. 186 d. 80
summa Tal. 318 d. 30

Számadás a kémekre kiadott pénzről, az 1569. év novemberétől
November havában, amikor a kapitányságot elfoglal
t a m és Léván hadi szemle volt, és a biztos urakkal
Korponára szándékoztunk menni, hívattam a sarlói bí
rót, akit beküldtem Esztergomba, hogy a törökök szán
dékát nyomozza ki, a d t a m neki
Visszajőve ismét adtam neki borravalót
December 11-én Budára küldtem Varga Péter varbói
polgárt, mert tudomást szereztem arról, hogy a tö
rökök a mi területünkre be akarnak törni, akinek
oda- és visszajőve a d t a m
Ezen polgár közvetítésével elkezdtem tárgyalni egy
nógrádi szpáhival, hogy minden szándékukat titok
ban jelezze, a polgárnak a d t a m útiköltségre
tallért, és a töröknek küldtem egy sodronyinget,
amelyet én magam 20 rajnai forinton vettem,
ez
Küldtem ismét ennek a töröknek 8 öl zöld szita
szövetet, amelyből 1 öl 1 1/2 tallért ér
Február 9-én a surányi bírót Budára küldtem, hogy
amit t u d , kémlelje ki, m i t terveznek a jövő nyár
ra, akinek adtam
ez
15 Kövesd, Hont vm.
16 Szob, Hont vm.
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3 tallért.
1 tallért.

4 tallért.

1 1/2
17 tallér 50 dénár.
12 tallér.

3 tallért.
40 tallér 50 dénár.

Március 25-én hívattam Orbán sellyei bírót, akit meg
eskettem, és így küldtem be Párkányba a török csá
szár kakati adószedőjéhez azzal az üzenettel, hogy
titokban vegye rá, hogy nekünk mindent hűségesen
hírül adjon, adtam neki útiköltségre és borrava
lónak

2 tallért.

Május 1-ón Espán István alkapitányom ennek a török
nek egy sodronyos kesztyűt küldött, amelyet én
magam vettem

12 tallér.

Május 21-én a nógrádi szpáhinak küldtem egy mell
páncélt, amely került

7 tallérba.

Május 29-én, amikor a Császári Felség figyel
meztetett, hogy a törökök szándékát derítsem ki
és őfelségének írjam meg, elküldtem az újvári
Szőcs Mihályt Nándorfehérvárig és Szendrőig,
akinek adtam

20 tallért.

Június 15-én egy szálkai polgárnak, aki hírül
adta, hogy a törökök a mieink elpusztítására
fognak jönni, adtam

2 tallért.

Június 21-én a párkányi török kérésére küld
tem egy mellpáncélt sodronyos kesztyűvel, amely
került

16 tallérba.

Az újvári Szőcs Mihálynak, akit ismét Nándor
fehérvárra küldtem, adtam

12 tallért.

Küldtem ismét a párkányi töröknek egy kesztyűt,
ezüstözöttet, amelyet Móricz Balázs Bécsben
Georg Kothlertől v e t t
A nógrádi szpáhinak küldtem egy mellpáncélt
és egy kesztyűt, amelyek kerültek
ez

8 tallér.
12 tallérba.
91 tallér.

E g y sarlói embernek, Tamás nevűnek, akit Esztergom
ba küldtem, adtam

4 tallért.

Következő alkalommal ugyanannak az embernek ad
tam

5 tallért.

Az előbb említett Orbán polgárnak, akit Budára
küldtem kémkedni, adtam

6 tallért.

Július 1. A párkányi töröknek küldtem egy aranyo
zott kardot, amely nekem került.

10 tallérba.

E g y kövesdi polgárnak, aki kikémlelte Szobnál a
törökök hajóit, amelyeket megtámadni és fölégetni
akartunk, adtam

5 tallért.

Küldtem ugyanannak a párkányi töröknek 8 öl vö
rös saja posztót, egy öl 2 tallér 60 dénár

20 tallér 80 dénár.,

Augusztus 2. Küldtem ugyanannak egy sodronyinget,
amelyet ugyanaz a Móricz Balázs v e t t Bécsben Georg
Kothlertől

13 tallér.

Augusztus 15-én, amikor a végvárak megszemlélé
sére mentem, elküldtem az előbb említett surányi bírót Budára, akinek adtam
Szeptember 1. Küldtem újra a párkányi töröknek
egy mellpáncélt sodronyinggel, az ő kérésére, amely
került
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4 tallért.

14 tallérba.

Szeptember 25. Küldtem a szpáhinak Nógrádba
készpénzben

20 tallért.

Ugyanannak küldtem egy vásárolt sodronyvórtet

32 tallér.

Október 1. A sarlói bírónak, aki Esztergomból
visszatért és a törökök szándékát hírül adta,
hozta, adtam
Amikor a lévaiak m i a t t a párkányi törökök valamilyen csatát kezdtek, amelyben egy szervitor
a párkányi török fogságába esett, akinek kérésére, amit 50 tallérért venni kényszerültem
és neki ajándékul elküldeni, tehát
(került).
Mindez

3 tallért.

50 tallérba
186 tallér 80 dénár.

A teljes összeg

318 tallér 30 dénár.

DOMOKOS GYÖRGY

KANIZSA 1588. ÉVI, SZATMÁR 1600 KÖRÜL1
KÉSZÜLT INVENTÁRIUMA

A X V I — X V I I . század hadtörténetének k u t a t á s á b a n komoly problémát jelent
a törökellenes harcokban meghatározó szerepet játszó végvárrendszer erejének meg
ítélése. 2 A rendelkezésre álló levéltári források közül ehhez a legtöbb anyagot az
egyes várak fegyverzetét, felszerelését tételesen felsoroló, összegző jegyzékek, a várinventáriumok szolgáltatják. Ezek nyomtatásban történő közzététele már a múlt
század végén megkezdődött, ám a folytatás a későbbiekben elmaradt. E hiány pót
lásához szeretnék segítséget nyújtani az alább közölt két leltár bemutatásával. 3
A forráskutatásban mindig gondot okoz az adatok, mértékegységek értelmezése
és átszámítása. Fokozottan érvényes ez a fegyverek technikai jellemzőit is tartalma
zó inventáriumokra. Ezek többsége ugyan csak a lőfegyverek kaliberét adja meg,
ám szép számmal akadnak olyanok is, amelyekben megtaláljuk pl. a löveg súlyát,
hosszát is. A pontos értékeléshez azonban szükség lenne a méretek mai mértékegy
ségekre történő átszámítására. Ehhez viszont t u d n u n k kellene, hogy például
a felvételező az ágyú kaliberének megállapításakor milyen típusú (nürnbergi, bécsi,
vagy esetleg magyar) fontot használt-e. S ekkor még nem említettem az ágyúk kü
lönféle elnevezéséből származó terminológiai nehézségeket. 4
A problematikus kérdések tisztázásához segítséget nyújthatnak az olyan jellegű
inventáriumok, mint amilyen az alábbi kettő. Ezek ugyanis a kaliber, illetve az egyéb
méretek írásos közlése mellett rajzban is bemutatják az ágyú kaliberét, valamint
a golyó átmérőjét. E n n e k alapján lehetőség nyílik, hogy a lövedék átmérője, anya
gának fajsúlya ismeretében kiszámítsuk annak pontos súlyát, esetleg következtes
sünk az ott használatos font értékére. 5
Mindkét itt közölt inventárium a Magyar Országos Levéltár anyagában található.
Az elsőt, a kanizsainak mondott 1588. évi leltárat kivonatos formában már ismertette
1 Az inventárium datálása nem eredeti, miként ez a szövegből is látható, hanem az utókor levéltárosának jegyzete.
Ám hogy ez az évszám honnan ered, azt nem tudom megállapítani.
2 L. pl. erre nézve: Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magvarországon, 1541—1593. Budapest,
1980.
3 Ismereteim szerint 1870 és 1916 között 30-nál több ilyen jellegű forrásközlemény látott napvilágot.
4 Mindezekkel a problémákkal már saját kutatásaim során is szembekerültem : Domokos György: Adalékok a török
kori magyar tüzérség kategória- és típusproblémáihoz. Hadtörténelmi Közlemények 1986. 1. sz. 117—149. o. A kérdés
bővebb kifejtését 1. ott. E helyütt szeretnék köszönetet mondani Kelenik József kollégámnak és barátomnak fontos
észrevételeiért és hasznos tanácsaiért, melyekkel nagyban hozzájárult e közlemény megjelentetéséhez.
5 Hogy ezek a számítások mennyire esetlegesek, arra nézve néhány példa (számításaim során a vas 7,86 g/cm3-es
fajsúlyával, valamint a 0,56006 kg-os bécsi és a 0,5099 kg-os nürnbergi fonttal dolgoztam):
a) A szatmári inventárium ,,Jungkhfraw" nevű ágyúját 14,5 fontosnak írták össze. Ha azonban a rajzban megadott,
méreteket viszonylag pontosabbnak fogadom el — és ez a valószínű —, akkor a löveg kaliberét alapul véve 14 bécsi
és 15,4 nürnbergi font az eredmény. Ugyanezek az adatok a golyó átmérőjéből 11,5, ill. 12,6 font. Visszafordítva a
számítást, a kaliber alapján 0.5412 kg-os, a golyóátmérőből pedig 0,4430 kg-os font jön ki. Ebből akár arra is lehetne
következtetni, hogy az inventárium által megadott fonférték a löveg kaliberét jelenti, és feltehetően bécsi fontban.
Az alábbiakból kiderül, hogy ez egyáltalán nem igaz.
b) Ugyancsak a szatmári inventáriumban szerepelnek az Urban Messis által öntött 28 fontos, ill. az Andreas Menteid
által öntött 27 fontos Singerinek, melyek közül az előbbi űrmérete kisebb az utóbbinál. A kaliberből számolva a
Messis-féle ágyú 23,4 bécsi fontos, az Tllenfeld-féle 26,3 fontos, a golyóátmérőből számítva az előbbi 21,4, az utóbbi
22,3 bécsi font. Mindez jól példázza az adatok bizonytalanságát.
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Szendrei János, 6 ám a szatmári összeírásról — ismereteim szerint — eddig sehol sem
történt említés. Mindkettő német nyelvű, gót betűs kézírással.
Az 1588. évi jegyzék készítési helyét illetően komoly kétségek merültek fel. Ez
egyrészt a bevezető szöveg értelmezéséből fakad, ahol világosan a „von K a n i s c h a "
— azaz „Kanizsából" —, és az „empfangen" —- azaz „ á t v e n n i " — kifejezések szere
pelnek. Másrészt elgondolkodtatóak a következő szempontok: 1. valószínűtlen,
hogy a frissen korszerűsített Kanizsát csak ilyen csekély tüzérséggel szerelték volna
fel; 2. a golyók mennyiségének felsorolása mellett, ami tartós megszállás esetén bi
zonnyal elégtelen lett volna, a lista egyáltalán nem említi a másik alapvető eszközt,
a lőport. Mindebből következik, hogy itt egy, valamely kisebb palánknak Kanizsá
ból, mint főkapitánysági központból á t a d o t t felszerelés jegyzékéről van szó.
Ez az inventárium tehát 7 db löveget m u t a t be, a körülményekhez képest részle
tesen. Közli az ágyú súlyát, űrméretét, kaliberhosszát, 7 ágyazatának állapotát, vala
mint megemlíti a lövegen levő címert is, végül részletezi a lövedékek mennyiségét.
Külön érdekesség, hogy a kaliberrajzok mellett megtalálható a gyúlyuk rajza is, á m
ezek érthetetlenül nagyok. Az első lövegnél pl. csaknem akkora, mint a lövedék maga,
ez pedig akkor is nehezen képzelhető el, ha a szövegben erre nézve azt olvashatjuk,
hogy „das zindtloch ßer Aus gePrendt". I t t feltehetően az történt, hogy m i u t á n
az ágyúkat kívülről porozták fel, így egy lefelé szűkülő, forgáskúpszerű mélyedés
jött létre, s ennek alapkörét adja meg az inventárium.
A szatmári összeírás, ellentétben az előzővel, két részből áll. Az első tartalmazza
a lövegek tételes felsorolását, a bástyákon történő elhelyezkedés sorrendjében, minek
következtében megismerjük az öt bástya nevét is. I t t azonban csak a lövegek kali
bere és az ágyúöntő neve szerepel. A második rész szinte szó szerint megismétli az
elsőben olvasható szöveget — emiatt tekintettem el közlésétől —, s itt található
a kaliberek rajza is. A leltárba vett példányok közül külön is említést érdemel a csak
„személynevén" idézett „Jungckhfraw" és a „durndreirn", valamint az előbbi ágyú
felirata.
I.
A KANIZSA K Ö R N Y É K I P A L Á N K 1588. É V I INVENTÁRIUMA

(MOL Lymbus, E 256., II. 28., 95. csomó, 5- 7. szám)
Verzeichnis Vonn dem Ersten Aprillis diz [15]88isten Jors bis
den Lezten Augustj diz J a r s was ich Torna daniel Empfangen hab
J n dem Jnuerntarj vnnd von Kanischa von herrn Joachim von
witfelt vnd was verschoßen vnd Ausgeben worden ist Auch
was noch Per rest uerbleibt wie Voigt 8
Erstlich ein Einfachs Falcanet schoist 2 lb eissen
Ein einfachs falcanet vndter
dem Madeburgischen wappen
wigt 6 c 50 lb schoüst 2 lb eißen ist ßeiner
das Cindloch khugln leng 32 das zindtloch ßer Aus
gePrendt die Ax Newgemacht d[as] gefas
gar nichts werdts darzue ßeindt
khugln geweßen

• .

100 K[ugeln]

6 Szendrei János: Váraink rendszere és fölszerelése a XVI—XVII. században. Hadtörténelmi Közlemények, 1888.
620—621. o.
7 A kaliberhossz tüzérségi mértékegység, egy olyan viszonyszám, amely — elméletileg —: azt fejezi ki, hogy a löveg
cső furatába hány darab golyót lehet egymás mellé helyezni. A valóságban azonban ez nem ilyen egyértelmű. Szinte
sosem lehet ugyanis megállapítani, hogy
a) a kaliberhossz megállapításának alapjául a löveg kalibere, vagy a golyó átmérője szolgált-e;
b) a kaliberhosszban benne foglaltatik-e a lövegcső hátsó falának vastagsága, amely szintén egy kalibernyi ?
Minthogy az inventáriumok gyakorlati használatra készültek, valószínű, hogy a második kérdésre igennel felel
hetünk.
A kaliberhossz a szövegben „khugln leng", azaz „golyóhossz" alakban fordul elő.
8 Az inventáriumokat betűhíven igyekeztem átírni. A rövidítéseket [ ] között oldottam fel,kiyéve a súlymértékeket
(c = Centner, lb = libra, azaz font). Az olvashatatlan betűket, szavakat pontozással, a bizonytalan olvasatokat kurzív
írásmóddal jelöltem. A fordítás során nem követtem az eredeti szövegszerkezetet, yJszont épp formai okokból itt köz
löm a rajzos kaliberadatok értékét (c = a löveg kalibere, d = a golyó átmérője). , . . ; . „ • , .
—
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Noch ein Einfachs Falcanet schoist Auch
2 1b eißen
Ein einfachs falcanet vndter des Hern
Nadaschdj wappen wigt 6 c 78 lb schoüst
2 lb eißen ist ßeiner khugln leng 36
das Cindloch auf ßeinem schlechtem gefas vnd redern
ist Am mundloch Aus geschoßen vnd das Cindtloch Aus gePrendt darzue ßeindt
Khugln geweßen

115 K[ugeln ]
Tuet

daruon ßeindt von ersten APrillis bis den lezte
Augustj verschoßen worden
Pleibt Per rest
Zwey Falcanett die zue 1 1/2 lb eißen schießen
Zwey einfach falcanet das ein vnder
dem erz vngarischen waPen 9 das Ander
ein vnbekhandt wapen wigt das erste
6 c 36 lb das Ander 5 e 25 lb schießen beidt
das Cindloch zur 1 1/2 lb eißen das ein ist am mundloch aus
Prochen vnd auf gespalten ist ßeiner khugl
leng 39 das Cindloch ausgeprendt, Auf ieren
beschlagnen gefas vnd Redern dar
zue ßeindt khugl geweßen
daruon ßein von dem ersten APrillis bis den lezt[en]
Augustj verschoßen worden
Pleibt noch Per rest

215 K[ugeln]
72 K[ugeln]
143 K[ugeln]

713 K[ugeln]
32 K[ugeln]
681 K[ugeln]

Noch ein einfachs Falcanet schoist 28 lot eisen
Ein einfachs falcanet ... (?) 10 vndter ein
vnbekhandten wapen wigt 5 c schoist
28 lot eißen ist ßeiner kugl lang 44
das Cindloch Auf ßein beschlagnen gefas vnd redern
das Cindtloch ist AusgePrendt darzue
ßeindt khugln geweßen
daruon ßein von dem ersten APrillis bis den lezt[en]
Augustj verschoßen worden
Pleibt Per rest

120 K[ugeln]
9 K[ugeln]
I l l K[ugeln]

Ein Eißern Stuckhl zue den Kreiden
schußen 11 wirft 2 lb stein
Ein Eißern stückhl zue den
Kreiden schüßen vndter dem tor
beyder Port ten wirfft 2 lb stein
ist ßeiner kugln 5 lang H a t t kein gefas
Ligt d[as?] ledig
Ein eißern Camer Stückhl wirfft 4 lb stein
Ein eißern Camer stückhl
wirfft 4 lb stein ist ßeiner khugln
6 lanng auf ßeinem beschlagnen gefaß vnd
walzen darzue ßeindt kheine khugln
Brauchts zum Hogl 12 schießen

A kanizsa környéki palánk lő58. évi inventáriuma
összeírás [azokról a dolgokról], amelyeket én, Torna Dániel az inventáriumba(n), ezen [15]88-dik
év április elsejétől augusztus utolsó napjáig, Kanizsából, Joachim von Witfelttől átvettem, és
a kiadott, ellőtt és a még megmaradt [lőszerek], melyek a következők:
9 Szokatlan és nehezen értelmezhető szófordulat. Talán arra utal, hogy az ágyúra erősített címer anyaga eltér attól
amiből magát az ágyút öntötték.
10 Talán egy „ß", de értelmezhetetlen.
11 Ismeretlen lövés- vagy lővedéktípus.
12 Hagel, azaz sörét vagy kartács.
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Először egy egyszerű 13 falkonett, lő 2 font vasat
Egy egyszerű falkonett ma[g]deburgi címerrel, nyom 6 mázsa 50 fontot, lő 2 font vasat, golyó
hossza 32, gyúlyuka is erősen kiégve, a tengelye újonnan készült, ágyazata pedig teljesen
értéktelen, golyó volt
100
(c = 70 hím, d = 67 mm, a gyúlyuk átmérője 43 mm)
Még egy egyszerű falkonett, szintén 2 fontot lő
Egy egyszerű falkonett Nádasdi úr címerével, nyom 6 mázsa 78 fontot, lő 2 font vasat, golyó
hossza 36, rossz ágyazatán és kerekein, szájánál kilőve, ós golyólyuka kiégve,
golyó volt hozzá
115
(c = 67 mm, d = 63 mm, a gyúlyuk átmérője 34,5 mm)
Kitesz
Ebből április elsejétől augusztus utolsó napjáig ellőttek
Maradvány

215
72
143

Két falkonett, amelyek 1 1/2 font vasat lőnek
Két egyszerű falkonett, az egyik a magyar
címerrel, a másik egy ismeretlen címerrel,
az első nyom 6 mázsa 36 fontot, a másik 5 mázsa 25 fontot, mindkettő 1 1/2 font vasat lő, az
egyik a szájánál kitörve és széthasadva, golyóhossza 39, gyúlyuka kiégve, vasalt ágyazatán és
kerekein, golyó volt hozzá
713
(c = 59 mm, d = 56 mm, a gyúlyuk átmérője 28 mm)
Ebből április elsejétől augusztus utolsó napjáig ellőttek
32
Maradt még
681
Még egy egyszerű falkonett, lő 28 lat vasat
Egy egyszerű falkonett egy ismeretlen címerrel, nyom 5 mázsát, lő 28 lat vasat, golyóhossza 44
vasalt ágyazatán és kerekein, gyúlyuka kiégve, golyó volt hozzá
120
(c = 52 mm, d = 49 mm, a gyúlyuk átmérője 33 mm)
Ebből április elsejétől augusztus utolsó napjáig ellőttek
Maradvány
Egy
Egy
zata
(c =

•.

9
111

vaságyú
lövéshez, vet 2 font követ
vaságyú
lövéshez, a kapuközben, a kapunál, vet 2 font követ, golyóhossza 5, ágya
nincs, csupaszon fekszik.
99 mm, d = 95 mm)

Egy vas kamara-ágyú [kamrás ágyú], 1 4 vet 4 font követ
Egy vas kamara-ágyú, vet 4 fontot, golyóhossza 6, romlott ágyazatán és kerekein, 15 golyó nincs
hozzá, kartácslövésre használják
(c = 119 mm, d = 114 mm)
II.
SZATMÁR 1600 K Ö R Ü L K É S Z Ü L T I N V E N T Á R I U M A

(MOL Lymbus, E 256., II. 28. 95. csomó, 24-30.

szám)

Verzeichnus der Grossen Stuckh so
Auf Jenen Pollvverckhen Stehn J m
SackhmarT
í. ... erstlich Auf daß Her Lassarrtts1* schwendiß
Erst pollwerckh
Erstliehen ein falcana die h a t t gegossen dferj meysfter]
Allexander Bandelberger scheust
6 1/2 lb
Mehr j falconetth d[asj h a t t gegossen der meyster
Michell Doppller scheist j lb vnd 1/4 lb
13 Az „einfach", „egyszerű" jelző a kisebb méretű lövegeket különböztette meg a .,doppelt"-nek nevezett nagyob
baktól.
14 A „kamara-ágyú" korabeli magyar elnevezés. Ez egy olyan lövegtípust jelölt, melynek lőporkamrája szűkebb
volt a csőraratnál. Ezeket az ágyukat rendszerint kartácslövésre használták.
15 A „walze" szó szerint hengert jelent, ez esetben pedig, mivel várágyúról van szó. feltételezem, hogy tömör fakerekeken állt.
16 Az olvasatban az első „r" bizonytalan.
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Mehr daß h[ern] schwendiß
Hinder bollwerckh
2. Erstlich die Jungkhfraw, die h a t t gegossen
der meyster Cristoff Zunaunß*1 scheust 14 1/2 1b
Die Jungkfraw bin J e h wolgestaltt
vnd wen Jch khiß der wirt nit Altt
M eher1* Ein Sungerin die h a t t gegossen d[er]
meyster Vrban Messis scheyst
28 lb
Mener Ain Faleonett d[as] h a t t gegossen d[er]
meister Michell doppller scheust j lb 1/4 lb
Meher Ain haubizen scheust 15 lb stein
Mehr des Herren Obristcn Bollwerckh
Hinder der Camißen 19
Erstlichen ein durndeirn'20 die h a t t Gegossen d[er]
meyster Melichior Pobliczß die scheust 12 1/2 lb
Mehr Ain ganzen schlangen die h a t t gegoss[en |
3. d[erj meyster Pauluß Neidell scheust 17 1/2 lb
Mer Ain faleonett scheust j lb 1/4 lb eyssen
Mehr 3 haubizenen dfas| Jeden schonst zu 15 stein. (?)
Mehr d[as] H a u p t t m a n Khreizers
Pollwerckh
4. Erstlich ein Singerin die h a t t gegossen d[er]
meyster Anderes Jllenfeldt scheust 27 lb
Noch Ain Singerin die d [er j Jllenfeldt
h a t t gegossen scheust Auch
27 lb
Mehr ein faleonett scheust
j lb
Mehr 3 habizenen d [as] Jeden Zu 15 lb stein
scheust
Mehr des h a u p t t m a n Drexlerß
Sein Polwerckh
Erstlich ein Quarttier schlangen die h a t t
gegossen d [er] Meyster Melchior Poblizß die
scheust
14 lb
5. Mehr Ein stuckh d [ a s | heist der Skorpion
d [as] scheust
24 lb
Mehr j faleonett scheust
j lb 1/4 lb
Mehr 2 haubizenen d[as] Jed[en] scheust 15 lb stein
Mer ein Polier d[er] J s t weytt 8 1/2 zoll 1/4 z[oll]
E n d t desser abgeschribnen stuckh ab
den Pollwerckhen J m Sackhmar
Suma Sumarum d[er] Stuckh
So Auff den Köderen Stehen
Zum Zackhmar
stuckh 23 Auff Rodern

Szatmár 1600 körül készült inventáriuma
A nagy ágyúk összeírása, amelyek az egyes bástyákon állnak Szatmárban
Először a Lassarus Schwendi úr első bástyáján [levők]

17 A második betű olvasata, ill. az ,,u" és „n" betűk pozíciója bizonytalan.
18 Esetleg „Mehrr".
19 „Kommiß" (1. Kommißbrot), ami megfelel a magyar „prófunt"-nak. Jelen esetben feltehetően a prófuntosztóhelyet értik alatta.
20 Esetleg „durndreurn". vagy „durendreurn".
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1. Először egy falkaun, amelyet Allexander Bandelberger mester öntött, lő 6 1/2 fontot, (c = 95
mm, d = 90 mm)
Továbbá 1 falkonett, amelyet Michell Doppller mester öntött, lő 1 fontot és 1/4 fontot, (c = 62
mm, d = 57 mm)
Továbbá Schwendi úr hátsó bástyája
2. Először a Jungkhfraw, amelyet Cristoíf
mester öntött, lő 14 1/2 fontot, (c — 124 m m
d = 116 mm)
Én a formás szííz vagyok,
Nem lesz vén, kit megcsókolok. (Kelenik József fordítása)
Továbbá egy Sungerin, amelyet Vrban Messis mester öntött, lő 28 fontot, (c = 147 mm, d =
143 mm)
Továbbá egy falkonett, amelyet Michell Doppler mester öntött, lő 1 fontot és 1/4 fontot, (c =
65 mm, d = 60 mm)
Továbbá egy haubicz, lő 15 font követ, (c = 191 mm, d = 180 mm)
Továbbá az ezredes úr bástyája a prófuntház mögött
3. Először egy durndreirn, amelyet Melichior Poblizß mester öntött, lő 12 1/2 fontot, (c = 127
mm, d = 119 mm)
Továbbá egy egész schlangen, amelyet Pauluß Neidell mester öntött, lő 17 1/2 fontot, (c =
130 mm, d = 123 mm)
Továbbá egy falkonett, lő 1 font és 1/4 font vasat, (c = 48 mm, d = 44 mm)
Továbbá 3 haubicz, mindegyik lő 15 font követ, (c = 203 mm, d = 193 mm)
Továbbá Khreitzer százados bástyája
4. Először egy Singerin, amelyet Anderes Jllenfeldt mester öntött, lő 27 fontot, (c = 153 mm,
d = 145 mm)
Továbbá egy Singerin, amelyet Illenfeldt öntött, lő 27 fontot, (mint az előző)
Továbbá egy falkonett, lő 1 fontot, (c = 62 mm, d = 58 mm)
Továbbá 3 haubicz, mindegyik lő 15 font követ, (c = 218 mm, d == 206 mm)
Továbbá Drexler százados bástyája
5. Először egy negyed schlangen, amelyet Melchior Pobliz mester öntött, lő 14 fontot, (c «= 111
m m , d = 105 mm)
Továbbá egy ágyú, amelyet Skorpiónak hívnak, lő 24 fontot, (c == 144 mm, d = 134 mm)
Továbbá 1 falkonett, lő 1 fontot és 1/4 fontot, (c = 56 mm, d = 51 mm)
Továbbá 2 haubicz, mindegyik lő 15 font követ, (c = 219 mm, d = 207 mm)
Továbbá egy mozsár, 8 1/2 zoll + ( ? ) 1/4 zoll széles
Vége ezeknek a Szatmárban a bástyákról összeírt ágyúknak
Mindösszesen azok az ágyúk, amelyek keréken állnak Szatmárban 23 ágyú keréken
(olvashatatlan aláírás)

FODOR VERA

ANGOL TUDÓSÍTÁS EGER OSTROMÁRÓL
ÉS A MEZŐKERESZTESI CSATÁRÓL

1596-ban ismét a szultán, III. Mehmed állt a török hadak élére, hogy Magyaror
szág ellen vezesse őket. Az elmúlt év eseményei után Erdélyből a három részre sza
kadt ország közepébe helyeződött át a hadszíntér. A szultán és serege a nyár köze
pén indult el Konstantinápolyból, s augusztus harmadikán, 1 Belgrádnál Edward
Barton és kísérete is csatlakozott táborához. A konstantinápolyi angol követ elkísér
te a török sereget Egerbe és jelen volt a keresztények ellen vívott mezőkeresztesi
csatában. Erről az útról, az ostromról és az ütközetről ad érdekes beszámolót Thomas
Glover, aki Bartonnal együtt járt Magyarországon. A leírás 1625-ben jelent meg
Londonban, Purchasnál, a Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes című
könyv első kötetében. 2 Az általam most magyarra átültetett forrást Kropf Lajos
a múlt században már felhasználta az ostromról és a csatáról írott cikkében.3 Ez és
más források alapján igyekszik tisztázni az események menetét, összevetve a magyar,
angol, német és török kútfők adatait. Kropf Glover leírását beleszövi mondandójába,
beilleszti az események menetébe, de rögtön az elején leszögezi: ,,Az elindulás pom
páját stb. s az utat Konstantinápolytól Belgrádig elég érdekesen írja le Glover,
Barton szekretáriusa, de csak egy-két dolgot fogok megemlíteni."4 Számba veszi az
tit érdekesebb eseményeit, hol pontosan fordítva Glover elbeszélését, hol csak utalva
arra, hogy az adat tőle származik. Mivel azonban a forrást nem közli teljes egészé
ben, csupán felhasználja adatainak egy részét, úgy vélem, hasznos lehet magyarul
való megjelentetése, mert hozzájárulhat a tizenötéves háború e szakaszának jobb
megértéséhez. Ezen túl érdekes egy nyugat-európai szemmel írt beszámoló megisme
rése is.
Mielőtt azonban a mű forrásértékéről szólnánk, tisztázni kell azokat a problémá
kat, amelyek mindenekelőtt a szöveg szerkezetéből adódnak és a szerzőség kérdését
is érintik.
A leírást két levél is kiegészíti, melyeket Edward Barton írt Egerből. Az egyik
1596. október 5-ről származik5 és John Sandersonnak, Barton helyettesének szól,
s az ostrom leírását tartalmazza. Glover beszámolója és a levél helyenként szóról szó
ra megegyezik, amiből az a feltételezés következhet, hogy Glover nem mindig azt
írja le, amit látott, hanem Bartont követi az események megörökítésében.
A másik levelet az aleppói angol konzulhoz, Sandy-hez írta Barton ; ebből Glover
csak egy részletet közöl dátum nélkül. Az 1358. oldalon (a londoni, 1625-ös kiadás
oldalszáma) található levélrészlet dőlt betűkkel van szedve, s utána egy sor kiha1 A dátum a Julianus-naptár szerint értendő- Ezentúl a szövegben a régi naptár szerinti adatokat fogom megadni,
a jegyzetekben pedig az tíjakat.
2 S. Purchas, B. D.: Hakluytus Posthunius or Purchas his Pilgrims etc. Vol. 1. Lib. VIII. London, 1625. 1354—
1360. o. Második kiadása: Glasgow, 1905. 313—320. o. Sajnos a könyv Magyarországon jelenleg elérhetetlen. A Glover
leírását tartalmazó tizedik fejezet a Széchényi Könyvtárban található.
3 Kropf Lajos: Egervára eleste és a mezőkeresztesí csata 1596-ban (Angol jelentések nyomán). Századok, 29. 1895.
397—421. o. és 591—618. o.
4 ü o . 402. o.
5 1596. október 15.
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gyásával folytatódik a történet leírása, amely az első levél előtt szakadt meg. Ezt
azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert Kropf Lajos az egész utána következő
részre mindig mint az aleppói levélre utal. Véleményem szerint ez tévedés, egyrészt
az előbb elmondottak miatt, másrészt mert a levél után következő részben a követ
ről mindig egyes szám harmadik személyben esik szó. A levél előtt pedig maga Glover
mondja, hogy csak részletről van szó, ami szintén valószínűtlenné teszi, hogy az
egész hátralévő rész az aleppói levél lenne. A két rész tartalmilag sem illeszkedik
szorosan egymáshoz.
A másik probléma is a szöveg elrendezésével kapcsolatos. Glover beszámolója
után egy hétsoros bekezdés tartalmazza azt a jelenetet, amikor III. Mehmed szultán,
nevelőjének biztatására, magára ölti a próféta zászlaját (vagy köpönyegét, v.o.
26. jegyzet) és három nyilat lő ki a keresztények felé, miközben a következő szavakat
mormolja: „A kegyes és megbocsátó Allah nevében." Erre az eseményre Glover
már utalt az 1359. oldalon (az 1625-ös kiadásban), ahol ezt írja : „íjával és nyilaival
háromszor lőtt, és mint néhányan állítják, megölt három keresztényt." A szöveg
végén található részben a jelenet leírása azzal kezdődik, hogy ,,A követ jelentette
John Sanderson mesternek". E két utalásból valószínűnek látszik, hogy Thomas
Glover nem látta az esetet, mert különben nem hagyatkozna mindkét esetben másra.
Az útibeszámoló végén található részt már feltehetően nem Glover írta, hanem a ki
adó emelte be a szövegbe más tudósítás, esetleg Barton egy levele alapján. Ez a fel
tevés több szempontból is indokoltnak tűnik. Először is az említett szövegrész nem
illeszthető be változtatás nélkül az elbeszélés menetébe, vagyis nem egyszerűen egy
kifelejtett rész odaillesztéséről van szó, hanem minden bizonnyal máshonnan vett
közlésről. Másrészt ez a kiadvány jellegének sem mond ellent. Samuel Purchas ugyan
is az 1625-ös londoni kiadásban mintegy 1400 szerző leveleit, naplóit, beszámolóit,
útleírásait használta fel.6 Ezek alapján, az eredeti forrást, illetve kiadványt nem is
merve, csak feltételezni tudom, hogy Barton valamelyik leveléből származik a szö
veg.
Ezek után röviden meg kell emlékeznünk a leírás, illetve a levelek szerzőiről.
Thomas Glover Barton helyettese volt s e tisztséget I. Ahmed szultán alatt is vi
selte, legalábbis a kiadás időpontjáig. A kiadó által írt rövid befejező részből kiderül,
hogy Glovert a követ több útra is elküldte. 1596-ban Lengyelországban járt, 1601-ben
Konstantinápolyból Tripoliszba, 1602-ben Aleppóba, 1603-ban és 1604-ben pedig
Angliába kellett utaznia.
Edward Barton (1562?—1597) 1590-ben lett „Őfelsége ágense a Nagyúrnál",
William Harborne utódaként. Fő feladata az 1579-ben megalakult Törökország
Társaság érdekeinek képviselete volt. Anyagi helyzete egészen 1596-ig a Társaságtól
függött. Csak ez év elején kapta meg ugyanis követi kinevezését, ami megszabadí
totta a Társaságtól való függő helyzetétől. Barton népszerű volt a törökök között,
ismerte nyelvüket, s többször is elismerően szóltak róla. 1607-ben Musztafa, az első
angliai török követ említi, hogy Barton jelen volt a hadseregben, amikor a keresz
tényektől elnyerték Győrt.7 III. Mehmed szultán is dicsérően szól róla Erzsébethez
írott levelében8 az 1596-os hadjárattal kapcsolatos jó szolgálatait illetően.9 A had
járatból Konstantinápolyba való visszatértük után a városban kitört a pestis, és
6 A XVI. század a nagy felfedező utak kora. Anglia Erzsébet uralma alatt aktívan részt vett a világ megismerésében.
Az. angol felfedezésekről 1582-től kezdve Richard Hakluyt (1553?—1C16) tudósít, az utazók, tengerjárók beszámolóit
„Az angol nemzet jelentősebb szárazföldi, tengeri utazásai és felfedezései" (The Principal Navigations, Voyages, and
Discoveries of the English Nation) c. három kötetes műben olvashatjuk. Az ő munkáját folytatta Samuel Purchas
(1577—1026), aki a Jakab-korban a földrajzi ismeretek szorgos terjesztője volt. Első könyvét 1013-ban adta ki „Pur
chas his Pilgrimes" címen. A kötetben hétszáz szerző müvét használta fel. s célja az egész világ történelmének be
mutatása volt. Ehhez utazók kéziratos beszámolóit, Hakluyt iratait és a Kelet-indiai Társaság irattárának anyagát is
hasznosította. V.o. Szenczy—Szobotka—Katona: Az angol irodalom története. Budapest, 1972.
7 Lee, Sidney: Edward Barton. In : The Dictionary of National Biography. P'rom the Earliest Times to 1900. Vol. 1.
1963—1964. 1262—1263. o.
8 A levél keltezése a londoni okmánytárban {Simony i Ernő: Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- és levél
tárakból 1521—1717. MTE Első osztály: írók. 5. k. Pest, 1859. 198. o.) 1596. február vége (l'ultimi di Februario 1596).
Ez azonban nyilvánvalóan hibás, mivel a levél az 1596. évi hadjáratról számol be, így kizárt, hogy ugyanezen év elejé
ről származzék. A török dátum (ľanno 2005) már ad bizonyos támpontot. A 2005 minden bizonnyal elírás 1005 helyett,
ugyanis az utóbbi a keresztény időszámítás szerint 1596. VII. 24-től 1597. VIII. 14-ig tartott.
9 Mint a 7. jegyzetben.
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Barton 1597-ben egy Halki 1 0 nevű szigeten keresett menedéket. Ugyanez év decem
ber 15-én itt halt meg és itt is temették el. Sírfelirata így szól: „ E d u a r d o Barton,
Illustrissimo Serenissimae Anglorum Regináé Oratori, viro praestantissimo, qui post
reditum a bello Ungarico, quo cum invicto Turcarum Imperatore profectus fuerat,
diem obiit pietatis ergo, aetatis anno X X X V . , Sal. verő MDXCVTL X V I I I . Kai.
Januar."11
A forrást tartalmilag két részre lehet osztani. Az első a követ utazása és csatla
kozása az oszmán fősereghez, tehát egy hosszabb időszak eseményeinek, az úton lá
tottaknak és a hozzájuk fűződő gondolatoknak a leírása. A második egység az Eger
ostromáról és a mezőkeresztesi csatáról szóló beszámoló — tulajdonképpen Barton
levelei is erre vonatkoznak —, bár mint a szöveg olvasásakor feltűnik, a csata szín
helyét Glover csak természeti tárgyakkal írja le, de nem nevezi meg. Az első rész
— noha hosszabb időt ölel fel, hiszen Barton 1596. július 2-án indult el Konstanti
nápolyból — rövidebb, mint a harcokról szóló tudósítás. A Belgrádig tartó útról
viszonylag részletes tájékoztatást kapunk, Glover megemlíti a helységeket, ahol meg
szálltak, a köztük lévő távolságokat, valamint olykor a főbb látnivalókat is. Ebből
a részből érdemes kiemelni a karóba húzott erdélyi kémekre vonatkozó tudósítást.
Ennek hitelét nemcsak az valószínűsíti, hogy kétszer is megismétli, hanem az a le
vél is, amelyet 1596 nyarán nikápolyi felkelők írtak Báthory Zsigmond erdélyi feje
delemnek. 12 Ebben beszámolnak a török hadsereg céljairól, állapotáról, felszerelé
séről, és katonai segítséget kérnek harcukhoz, „mert most vagyon ideje annak, amit
előtte is Felségednek eleibe adtunk." 1 3 Megírják, hogy Drinápolytól kezdve kémek
kel figyelik a török hadsereg vonulását. Ezek után nem kizárt, hogy a fejedelem
saját emberei útján is tájékozódni kívánt a helyzetről, akik aztán a Glover által
említett módon szerencsétlenül jártak. Az erdélyi támogatásból pedig nem lett semmi,
hiszen az előző évek kimerítő vállalkozásai után és a török haderő láttán a fejedelem
aligha kockáztathatott volna meg nyílt beavatkozást.
A leírást azonban nemcsak borzalmak „színesítik". A szultán kíséretének hiteles
bemutatása és néhány török szokás ismertetése is változatossá teszi az egyébként
egyhangú útibeszámolót. Ez az angol közönségnek, amely egyébként is érdeklődött
a távoli, ismeretlen világ iránt, meglehetősen vonzó és érdekes lehetett. Sajnos az
útleíró rész pontosan akkor válik szűkszavúvá, amikor a sereg Magyarországra ér
kezik. Szalánkemén és H a t v a n között egyetlen helynevet sem említ, és igen elgondol
kodtató, hogy a háborúnak már e korai szakaszában pusztának látja az általa látott
országrészeket.
A forrásnak az egri ostromra és a mezőkeresztesi csatára vonatkozó érdemi a d a t a i
K r o p f már említett cikkének nyomán jobbára ismertek. E z é r t mi i t t csupán három
olyan homályosabb pontot ragadunk ki, amelyek Glover közléseinek (vagy hallgatá
sának) fényében jobb megvilágítást k a p h a t n a k .
Sokat v i t a t o t t kérdés, hogy mi volt a török hadsereg hadicélja 1596-ban. Tóth
Sándor László A mezőkeresztesi csata története című cikkében 1 4 arra a következte
tésre jut, hogy ,,az 1596-os hadjárat célja az isztambuli tanácskozáson még Bécs,
illetve Erdély lehetett." 1 5 Szerinte ezt támasztják alá Barton levelei, 16 és a bol
gár felkelők 1596-os kémjelentése is erre látszik utalni. 1 7 Baranyai Decsi János vi
szont ezzel szemben úgy tudja, hogy már Isztambulban az Eger elleni felvonulásról
határoztak. 1 8 A török források szerint a Szalánkeménnél t a r t o t t tanácskozáson Ko
márom is szóba került, de aztán egy bányavárosok elleni esetleges támadást is szem

10 Mai török nevén Heybeli Ad»; Isztambul közelében a Márvány-tengeren.
11 Mint a 7. jegyzetben.
12 Fenyvesi László: ..Felséged küldje főkapitányát hadaival miközinkbe..." Honismeret, 13. 1. 1985. 29—32. o.
13 Uo. 30. o.
14 Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata története. Hadtörténelmi Közlemények, XXX. 4. 1983. 553—571. o.
15 Uo. 555. o.
16 Kropf, 400—401. o.
17 Fenyvesi, i. h.
18 Baranvai Decsi János magyar históriája [1592—1598]. Ford. és a bevezetőt írta Kulcsár Péter. Budapest. 1982.
325. o.
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előtt tartva, Eger megtámadása mellett döntöttek. 1 9 Glover beszámolója amennyi
ben nem utólagos visszavetítés, azokat a forrásokat látszik aláámasztani, melyek
szerint Eger m á r Isztambulban szerepelt a hadicélok között. Glover ugyanis teljesen
egyértelműen arról szól, hogy Egerbe indultak. 2 0
A következő pont az angol békeközvetítési kísérlet kérdése. Több forrás ugyanis
határozottan állítja, hogy Barton mediátorként működött a szultán mellett. Illés
házy I s t v á n szerint már Győr bevétele után, 1594 telén próbálkoztak a törökök bé
kekötéssel. „Teletszaka is mind velenczések által, mind angliai királyné által frigyet
kíván vala az török császár, de ezek hallani sem a k a r t á k . " 2 1 A másik utalás B a r t o n
szerepére egy Mezőkeresztesnél elfogott török bég vallomásában található, aki elő
adta, hogy „szeptember 18-án Aszman pasával együtt a nagy szultánhoz — Egertől
néhány mérföldnyire — csatlakozott, ki is azonnal kikérdezte, tudja-e kik a római
császár ezredesei és egyéb parancsnokai a Magyarországon lévő hadseregnél. Mi
u t á n erre nézve felvilágosítást adott, a vezérekkel és a jelenlévő angol követtel élénk
tárgyalásba bocsátkozott. Utóbbi egy esetleg kötendő béke gondolatát melegen pár
tolta, de a többiek, mint a görög beglerbég, Szinán fia, ennek ellentmondtak és a szul
t á n t eme tervtől visszatartották." 2 2 Feltűnő, hogy Barton ez irányú tevékenységéről
Glover semmit sem ír. A magyarázat valószínűleg az, hogy nem a k a r t a hangsúlyozni
Barton szerepét egy kudarcba fulladt közvetítésben. Ez a hallgatás azonban csak
megerősíti azt a gyanút, amely Mehmed szultán Erzsébethez szóló levele nyomán
t á m a d az emberben, hogy ti. az angol követ valóban szerepet vállalt a békeközvetí
tésben. A szultán itt nyomatékosan kifejtett elégedettségének oka az lehetett, hogy
Barton a forrásunk által is megerősített módon cselekvő részese volt a keresztény
foglyok kiszabadításának és hazaszállításának. Vagyis nem alaptalan az a feltétele
zés, hogy Barton egyik értelmi szerzője lehetett az akciónak, amit nagy valószínű
séggel tekinthetünk egy békeszerződés előmozdítására szánt gesztusnak.
A harmadik problematikus kérdés a szultán állítólagos elmenekülése a csatatérről.
E z t az eseményt kizárólag keresztény források említik, többféle változatot adva
a szultán futásáról. Baranyai Decsi J á n o s szerint az oszmán uralkodót m á r a csata
előtt szándékosan küldték Szolnokra, nehogy baja essék az ütközetben. 2 3 Illésházy
István azt állítja, hogy a szultán a csata közben, félelmében futott Szolnokra: ,,Sőt
az török császár kincsiben is mint zsákmánt tettek volna az köznép, mert ő maga
aznap, hogy elfutott, Szolnokra szaladott, népének nagy része elfutott volt". 2 4 A mi
szempontunkból talán legérdekesebb leírás Istvánffy Miklóstól származik. Nála
ugyanis az angol követ is a menekülők között szerepel. ,,Az ő példáját [ti. a szultá
n é t ] követték mindazok, kik elszaladhattak: kik közt volt Ricard [sic!] Erzsébet
angol királyasszony követe, ki a tábort kísérte: ezek különféle utakon bolyongva
érkeztek Eger, Szolnok, Pest vagy Budára." 2 5 Ezeket az állításokat Glover beszá
molója alapján alaptalannak kell tartanunk. H a Mehmed és vele együtt az angolok
is elmenekültek volna az ütközetből, Glover nem írhatta volna meg a harc történetét,
és azt sem, hogy miként járta be Barton az elhagyott csatateret. A szultán elmenekülésének mond ellen az a valószínűleg Barton által látott jelenet is, amelyet forrásunk
kétszer is elbeszél. Eszerint a csata legkritikusabb pillanataiban a szultán nevelője
biztatására magára öltötte Mohamed próféta köpönyegét és három nyilat lőtt ki
a keresztények felé. 26 Mindez tökéletesen egyezik a török források állításával. Nyil
vánvalóan az uralkodó szűkebb környezetének sikeres és nagy visszhangot kiváltó
kísérletét örökítették meg így, amellyel a valóban páni félelemben lévő szultánt
visszatartották a megfutamodástól, ami bizonyára a török sereg felbomlását ered
ményezte volna.
19 Török történetírók. III. k Forrt. Karácson Imre. TMTE Második osztálv: írók. Budapest. 1916. 129. o. fPecievi),
247. o. (Kjátib Gselebi).
20 L. aJább a fordításban.
21 Illésházy István gróf naplójegyzetei (1592—1603). Kiadta Kazinczy Gábor. MHHS 7. k. Pest. 3864. 29. o.
22 További adalékok a mezőkeresztesi csata történetéhez. Egy Keresztesnél elfogott török bégnek Miksa főherceg
által november 4-én történt kivallatása. Hadtörténelmi Közlemények. 19. 1892. 548. o.
23 Baranyai Dc.csi, 333—334. o.
24 Illésházy, 36. o.
25 Istvánffy Miklós: Magyarország története 1490—1606. Ford. Vidovich György. 2. k. Debrecen, 1686. 777. o.
26 V.o. alább a 45. sz. jegyzettel.
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E D W A R D BARTON ÚR UTAZÁSA, A K I ŐFELSÉGE KÖVETE KONSTANTINÁPOLY
BAN A NAGYÚRNÁL, MÁSKÉPPEN A NAGY T Ö R Ö K N É L , MOHAMED SZULTÁN
KÁNNÁL. ÍRTA SIR THOMAS GLOVER, A K Ö V E T T I T K Á R A , A K I AZÓTA IS E TISZ
T E L E T R E MÉLTÓ ÁLLÁST TÖLTI B E AHMED SZULTÁNNÁL. K É T , AZ E M L Í T E T T
K Ö V E T ÁLTAL Í R T L E V É L IS B E N N E FOGLALTATIK.
Sokan rossz szemmel nézik, hogy egy keresztény követ kíséri a törököt a kereszténység ellen
indított háborújában. Talán örömmel veszik, ha megértik, hogy a keresztényeknek szándékozott
szolgálni, ha erre alkalom kínálkozott, mint ahogy a császár i t t említett szolgáinak a kiszabadí
tása is mutatja etc.
A követ jól felszerelkezett, két tartalék lova volt a négylovas kocsihoz. Előtte lovagoltak
csauszai 1 és egy tolmács három janicsárral; a csauszok és a janicsárok előtt az emberei (szám
szerint tizenketten) lovagoltak egyenruhában, négy úr pedig közvetlenül u t á n a : négy kocsiban
utaztak a keresztény foglyok (szám szerint huszonhármán), Signior Crotsky, 2 a császár volt kon
stantinápolyi követe s családja, akiket ő [ti. Barton] váltott ki a Nagy Töröktől 3 és engedélyt
kapott arra, hogy magával szállítsa és saját hazájukba küldje őket. Átadott neki [KrekwitznekJ
négy kétlovas kocsit és mindegyikhez egy embert is. Végül harminchat teve volt az élelmiszer
szállítására, minden h a t tevéhez két felügyelő, akik felrakodnak és lerakodnak, ahogy az alkalom
kívánja (ezeket törökül devedzsilereknek 4 hívják), összesen tehát tizenketten voltak, akik a
tevékre ügyeltek. O t t voltak még a csauszok emberei ós egy Mohamed nevű török, akit a követ
nek ajánlottak kísérőül, hogy mellette lovagoljon, amíg Egerbe nem érkezünk.
Most tehát 1596. július második napján, 5 pénteken, az említett követ elhagyta házát, amely
Pera 6 szőlői között található, és útnak indult. Első nap elkísérte őt John Sanderson kereskedő
mester, akit ügynökként vagy helytartóként hagyott hátra visszatértéig, Jonas Aldrich kereskedő
és John Field orvos. Azon a napon egy Acqadulce 7 nevű helyre vezették, felállították sátraikat,
o t t töltvén el a következő éjszakát és napot. Vasárnap reggel napkeltekor elindultunk Acqadulceből és dél tájban Kücsük Csekmedzséhez 8 értünk, mely úgy tizenöt mérföld távolságban fekszik
Acqadulce-től, s ott felállítottuk sátrainkat. Hétfőn napfelkelte előtt útnak indultunk és reggel
tíz óra tájban megérkeztünk Bűjük Csekmedzsóbe, 9 mely mintegy tizenkét mérföldnyire talál
ható. Nagy sátraink felállítása után a követ elküldte csauszát, a Nagyúr 1 " d ragománjait 1 1 és
küldöttségét a mondott város kádijához az ellátási járadékért, aki küldött neki öt bárányt, két
száz kenyeret, öt metre 1 2 bort, egy szekér szénát és húsz kiló árpát.
Kedden napfelkelte előtt elhagytuk Bűjük Csekmedzsét és mire a nap felkelt, elértünk egy
Kumburgasznak 1 3 nevezett kis falut, ahol a követ és emberei elfogyasztották reggelijüket; egy
órai pihenés után elindultunk onnan és tizenegy óra tájban egy Szilivrinek 14 nevezett városba
értünk, amely mintegy tíz mérföld távolságban volt legutóbbi szállásunktól. O t t a követ szintén
elküldte megbízottját az említett város kádijához, aki küldött három bárányt, kétszáz kenyeret,
tíz metre bort, egy szekér szénát és húsz kiló árpát. Sátrainkat a várostól negyed mérföldre állí
t o t t u k fel. Egy órával az est leszállta után, holdfénynél mentünk tovább.
20-án át kellett kelnünk egy nagy erdőn, két hegy között és éjszaka őröket kellett állítanunk.
A szóban forgó őrök a Nagyúr által kijelölt bolgárok, akiknek az a feladatuk, hogy minden, ezen
az úton áthaladó és a táborhoz tartozó utazót megvédjenek. Ezen szolgálat fejében az említett
bolgárok nem fizetnek adót a töröknek. Ezután egy Szerviának nevezett faluba értünk, mely a
már említett két hegy között lévő bejáratnál található, és csak ez az egy szoros van Wallachia
és a hegyek között található összes többi ország felé; a szorost hatalmas meredélyek, erdős hegyek
veszik körül, mintha erős városok falai lennének; ennek a szorosnak a megszerzésénél vesztett
1 Testőri, hírnöki, követi és kísérői feladatokat ellátó szolgálattevők.
2 Krekwitz császári követ, akit követségi személyzetével együtt Szinán pasa nagy vezír ínég 1593-ban ejteti fogtágba, s 159G-ban Barton közreműködésével juthatott baza.
3 Great Turke : a szultán szokásos korabeli nyugati elnevezése.
4 Helyesen devedzsilernek, ti. a török szónak a szerző eleve a többes számát adja meg (devedzstfcr), ezért fölösleges
az angol „s" többes jel.
5 A dátumok a Julianus-íéle naptár szerint értendők.
6 Isztambulnak a galatai városrésztől északra fekvő területe.
7 Talán azzal az Isztambultól 2—3 km-re fekvő településsel azonos, amit a Hadtörténelmi Térképtár B III. a. 32.
jelzetű térképe „Vodopod. mas." formában jelöl.
8 Ponte Piccolo: a mai Törökországban, a Márvány-tenger partján fekvő helység, ki). IS mérföldre Isztambultól.
(Ma: Kücükcekmeee)
9 Ponte Grande: a Márvány-tenger partján, egy kis beltónál található város, Kücsük Csekmedzsétől nyugatra.
(Ma: Büyükeekmece)
10 Grand Signior: a szultán.
11 Jelentése : tolmács.
12 Metre: változó tartalmú űrmérték; Hans Dernsehwamnak a XVI. század közepéről származó adatai szerint
(súlymértékben számítva) 4 kilindernek felel meg. (1 kihnder : másfél bécsi nyolcad, vagy pint)
18 A szövegben Comborgasi formában szerepel. Bűjük Csekmedzsétől nyugatra, a Márvány-tenger partján található
település. ( Hadtörténelmi Térképtár, B. III. a. 2ö7)
14 A szövegben Celebria és Selimbria forma is előfordul, a Márvány-tenger partján fekszik. (Mai török nevén

Silivri)
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el Julius Caesar sok ezer embert, amikor Serviából jött k i ; mert ez a szoros olyan, mintha két
hegy közé vágták, vagy faragták volna. Az északi oldalon lévő bejáratnál hegyről hegyre meg
van erősítve hatalmas nagy fallal és középen erős várral, amelynek nagy kapuján ke
resztül lehet menni; még láthatóak a fal részei, vagyis inkább töredékei: a kapuhoz csatlakozó
falak elképesztően lazák, bármikor összedőlhetnek. 15 Úgy két órával az est leszállta előtt elértük
a hegy lábát és felállítottuk sátrainkat egy Erchpniának 1 6 nevezett várostól egy mérföldnyire;
ez a város T a t a r Pazardzsiktól 17 huszonnyolc mérföldre van. Ezen a napon és éjszakán a két
hegy között utaztunk.
25-én elértünk egy erős átjárót, amely tíz mérföld hosszan húzódott a két hegy között; az út
kanyargott, mintha úgy faragták, vagy vágták volna ki a hegyekből, s mindkét oldalán nagyon
meredek volt. Ez a hely csodálatosan erős ahhoz, hogy az ellenségnek ellenálljon. Nem sokkal
dél után felállítottuk sátrainkat az említett átjáró vége felé, egy szép folyó partján. 1 8
26-án, a folyóparti úton haladva, két igen kegyetlenül meggyilkolt embert találtunk; mind
kettőt karóba húzták; a karók jól ki voltak hegyezve. Azért kellett bűnhődniük, mert keresztény
létükre megöltek egy janicsárt. [!] A Nagyúr erre haladván így büntette meg őket.
28-án elérkeztünk egy Nis 19 nevű városba, és nem sokkal odaérkezésünk előtt láttunk két
karóba húzott embert, ahogy föntebb mondottuk ; erdélyiek voltak és azzal a szándékkal jöttek,
hogy megnézzék a tábort és kémkedjenek. A városnak ezen a végén háromszáz keresztény meg
nyúzott és szénával kitömött feje volt oszlopokra kötéllel felakasztva. A törökök ölték meg őket
négy hónappal ezelőtt Bosznánál Mahomet pasa vezérlete alatt. A szoros bejáratától ez a hely
tíz mérföldre van, s Sospától 20 idáig a hegyes és sziklás úton fáradságos az utazás. Ezek a hegyek
választják el Serviát és Sclavoniát; 21 a város egy nagyon kellemes völgyben helyezkedik el,
nyugat felől szép síkság övezi, mely elnyúlik Albánia és Macedonia felé; i t t maradtunk egész nap
és éjszaka.
Augusztus 3-án sátrainkat fél mérföldnyire Belgrádtól, 22 a fő táborhoz közel ü t ö t t ü k fel egy
csodálatosan nagy síkságon, amely a városig terjed; a Nagyúr sátrát a szokásnak megfelelően
a tábor közepén állították fel. Közel a sátrához egy kis dombot emeltek, a tetejére galagonya
bokrot ültettek és mesterségesen alakították a növésben: csodálatosan jó árnyékot adott. A Nagy
Török minden este felment oda, hogy megszemlélje táborát, és hogy emberei is lássák őt, mert
a törököknél szokás, hogy a katonák háború idején minden nap egyszer láthatják királyukat.
7-én a követ elment a fővezérhez, Ibrahim pasához 23 a felügyelete a l a t t levő foglyok ügyében,
és rögtön tárgyalván vele, elküldtek az említett rabszolgákért, akiket a pasa elé hoztak, és a
követ s más magas rangú személyek jelenlétében kinyilvánították szabadon engedésüket ; a követ
feladata volt, hogy visszaküldje őket országukba; ebben mindenki megállapodott, utána pedig
az említett foglyok megcsókolták a pasa lábát, amint az a törököknél szokás ekkora kegyért.
A követ is köszönetet mondott nekik, eltávozott és magával vitte a foglyokat a sátrába.
13-án, a délutáni ima ideje körül, a követ és kísérete eltávozott Belgrádból, s a vár délnyugati
oldala mellett lovagolván elértek a Száva 24 folyóhoz, közel ahhoz a helyhez, ahol belefolyik a
Dunába. Átkeltek a hídon, amelyet szándékosan a Nagyúr és hadserege számára építettek.
A hidat negyvenöt nagy hajóra építették, amelyek hasonlóak a kirakó hajókhoz, de sokkal széle
sebbek, mélyebbek és lapos fenekűek; a híd hosszúsága körülbelül száz lépés, 25 a karfák közötti
távolság pedig negyven láb: 2 6 a hadsereg nyolc napon keresztül haladt á t a hídon, úgy, hogy
közben egy ember sem t u d o t t volna átkelni a nagy emberáradat m i a t t .
A következő reggelen a Nagyúr útnak indult és úgy két órával később a követ is elindult.
A Nagy Török kíséretének a rendje a következő (nem az egész hadseregé, hanem csak azoké,
akik személyére vigyáztak): előtte lovagol az ezer legbátrabb és legjobban felfegyverzett lovas,
mindegyik saját [?] lándzsájával. Utánuk körülbelül háromszáz csausz; aztán száz gyalogos
közvetlenül előtte, íjakkal és nyilakkal; őt követik apródjai, mindegyik nagyrészt már férfikorba

15 L. Hana Hynkova: Europäische Reiseberichte aus dem 15. und 16. Jahrhundert als Quellen für die historische
Geographie Bulgariens. Sofia, 1973.
16 Nem sikerült azonosítani, a leírás alapján azonban valószínű, hogy egy Trajanus-kapu környéki településről
van sző.
17 Mai nevén Pazardzsik (Bulgária), Plovdivtól nyugatra.
18 Minden bizonnyal a Nisava folyóról, az ókori Nessusról van szó.
19 A szövegben Neesa formában szerepel. (Ma Niš, Jugoszlávia)
20 Nyilvánvalóan Szófia értendő.
21 A hagyományos felfogás szerint Bulgáriát és Szerbiát választja el egymástól a Nisava folyó, Glover tehát Bul
gária helyett helytelenül ír Sclavoniát.
22 A szövegben Belgrado.
23 A szövegben Abraham. Damad Ibrahim pasa 1596. április 3-tól október 27-ig töltötte be első ízben a nagyvezíri
tisztet, később még kétszer emelték erre a posztra. (1596. december 18-tól 1597. november 3-ig. valamint 1599. január
7-től 1601. július 10-ig.)
24 A szövegben Laua.
25 1 lépés: kb 70 cm, a híd eszerint mintegy 70 m hosszú volt.
26 1 láb: kb. 30 cm, a híd tehát mintegy 12 m széles lehetett.
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lépett (icsoglánoknak nevezik őket), 27 úgy háromszázan vannak, teljesen egyforma, ezüsttel és
arannyal átszőtt brokátköpenyekben és sapkával a fejükön, amely hasonlít a francia csuklyához;
közöttük negyven vagy ötven ember utazik tevéken, lovakon és öszvéreken : dobolnak, sípolnak
és sok másféle hangszeren játszanak folyamatosan az egész úton. Ezek után következik mintegy
negyven kocsi, aztán a közrendű szolgák, vagyis a lovászok, szakácsok és hozzájuk hasonlóak.
Ezen a napon úgy tizenegy óráig utaztunk s sátrainkat olyan közel ü t ö t t ü k fel a Nagyúréhoz,
amennyire csak tudtuk, nem messze a Dunától; előző szálláshelyünktől ez a hely körülbelül
kilenc mérföldre van.
A következő reggelen a Nagyúr elhagyta Szalánkemént 28 és tíz órára felállíttatta sátrát egy
domboldalon, közel a Duna másik oldalához, úgy hét mérföldnyire az előbb említett várostól;
a domboldal szőlőkkel volt tele, s a szőlőt szedő és pusztító katonákra panaszt emeltek. Ötöt
közülük elfogtak és a szőlők között található fákra felakasztottak, utána pedig szigorú parancsot
adtak ki, hogy halálbüntetés terhe alatt tilos bárkitől bármit erővel elvenni. I t t a pasa elküldött
a követért és indulásra készen azt kívánta tőle, hogy másnap reggel, amikor a Nagyúr elhalad
ezen az úton, legyen kész tiszteletét tenni előtte, mert ő már kérdezett felőle és csodálkozott,
hogy nem látja. Ezután elbúcsúzott, eltávozott és a Nagy Hodzsa 29 sátrához, majd nem sokkal
később a saját sátraihoz ment. Mikor a követ másnap reggel észrevette a Nagy Török indulását,
embereitől körülvéve lóháton tiszteletét t e t t e őfelségénél, az ő szokásaik szerint számtalanszor
meghajolt; a Nagyúr, megpillantván a követet és kíséretét, maga is nagyon kegyesen meghajolt
feléjük és így haladt tovább útján. Mert a Nagyúr, ahogy fent mondottuk, látni kívánta a kö
vetet, a pasa ezért kérte őt, hogy úgy cselekedjen, ahogy azt elmondtuk.
25-én kora reggel a Nagyúr elhagyta ezt a helyet, hogy H a t v a n felé siessen. Nem mintha
személyesen akart volna odamenni, hanem mert H a t v a n b a , mely közel van Egerhez, amit ostro
molni készült, esetleg több segítséget küldhet; a követ is utánament kíséretével, s minden sík
harcmezőt fűvel és szénával gazdagon talált. A Nagyúr látni kívánta egész hadseregét, ezért
parancsot a d o t t , hogy aznap gyűljenek össze szemlére, amit meg is tettek. A hadsereg szinte
hihetetlen l á t v á n y t nyújtott, amint ellepte az egész síkságot messzebbre, mint ;t szem ellát.
A követ, hogy belássa őket, felment egy kis dombra a síkság közepén, kissé magasabbra, mint a
többiek; innen nagy csodálkozással pillantotta meg őket oly távolságban, hogy az szinte felfog
hatatlan : a síkságot ellepték (ahogy az előbb mondottuk) az emberek és a szekerek. A délutáni
ima idején felállítottuk sátrainkat egy lerombolt városhoz közel, s mert senki nem lakott benne,
nem kérdeztük a nevét. Körülbelül húsz mérföldnyire volt attól a helytől, ahonnan jöttünk.
Egész úton sok vár- és városmaradványt láttunk, amelyeket e háború során, régebben vagy
mostanában pusztítottak el és romboltak le.
Szeptember 12-én a Nagyúr Eger közelébe vonult, teljes látótávolságba, és megkezdte az ost
romot. Megparancsolta egy nagyon magas fatorony építését, hogy onnan láthassa az egész
tábort. E z t a kedvéért meg is tették. Belgrádtól egészen idáig az a hír járta, hogy Miksa Vác
a l a t t van, ahol nagy tanácsot t a r t o t t . Eddig azonban nem m u t a t t a jelét vagy szándékát annak,
hogy meg a k a r n a ütközni a Nagy Törökkel, vagy megsegítené Egert (bár a császár teljes hata
lommal ruházta fel). Ugyanazon az éjszakán a janicsárok megépítették és elfoglalták állásaikat,
s jó tüzérséget helyeztek el bennük. Ibrahim vezérpasa és Hászán pasa, 30 Görögország beglerbégje
voltak a vezéreik. Ők a vár keleti részeit kezdték el ostromolni; Dzsáfer pasa 31 és Mohamed pasa 3 2
az északi, Anatólia és Karamánia pasája a nyugati részt támadta. 3 3 13-án a magyarok felgyújtot
ták a külvárosokat, amelyek ugyan jól meg voltak erősítve magas falakkal, mégis, attól félvén,
hogy ha a törökök egyszer betörnek, onnan t á m a d h a t n a k , lerombolták az erődöket, felgyújtották
és visszavonultak a várba. Amikor a törökök észrevették, hogy ez történt, megmásztak a vár
külső falait és a tűz által meghagyott részeket elpusztították. A város előkelő lakói elmenekültek
a környező vidékekre, mielőtt a Nagyúr megérkezett volna az ostromhoz; a többiek vissza
vonultak a várba, ahogy fentebb mondottuk, annyi élelemmel, amennyivel csak tudtak. Tizen
negyedikén a törökök behatoltak a külvárosba, felégették és lerombolták maradványait, de
hamarosan visszaűzték őket, s a még álló templomot akkor jól megvédték. Ugyanezen a napon

27 Ichogían (mai török írásmód szerint: Içcglan). Szó szerint ..belső Üti", apród. A szultáni palotában nevelt,
válogatott rabszolgák elnevezése. Közülük kerültek ki az oszmán állani legmagasabb rangu tisztviselői, más részüket
az udvari zsoldos csapatokhoz irányították.
28 A szövegben Slaneonie. (Ma: Slankarnen, Jugoszlávia)
29 Hodzsa Szadeddin Mehmed efendi; 1573-tól a trónörökös, a későbbi I I I . Murád szultán nevelője (hodzsája)
volt, s ezt a tisztét az í 595-ben trónra lépő III. Mehmed alatt is megtartotta. 1598 márciusától haláláig. 1599. október
2-ig sejbüliszlám. Rendkívül nagy befolyást gyakorolt mindkét uralkodóra.
30 Szokollu Mehmed pasa egykori nagyvezír fia, aki ruméliai beglerbégként Szegeden csatlakozott a szultáni tábor
hoz. Eger elfoglalása után vczírséget kap, a hadjárat végén pedig szerdári ranggal Belgrádba rendelik.
31 A szövegben: Gieffer: Magyar születésű pasa a gyulai szandzsákból, bátyjával együtt I I .Szelim idején esett
fogságba. Számos poszton teljesített szolgálatot, a szóban forgó hadjárat idején Temesvár védője.
32 A szövegben Mahomet: Lala Mehmed pasa anadolui beglerbég, később nagyvezír és magyarországi szerdár.
33 A szerző itt, hibásan, eggyel megnöveli a vedrek számát, hiszen maga Lala Mehmed volt az anadolui (anatóliai)
beglerbég, aki a török források szerint is az észak: oldalon helyezkedett el. A karamániai beglerbég Hizir pasa volt;
vö. Karácson Imre: Török Történetírók. III. Budapest, 1910. 253. o.
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Csigalazádét 34 kinevezték egy könnyűlovasokból álló csapat parancsnokává. 3 5 Arra kellett ügyel
nie, hogy ne érkezhessen segítség a várba. Huszadikán a törökök felrobbantottak egy aknát, de
szándékaikkal ellentétben a robbanás nem a vár, hanem az ostromlók felé hatott. A védők ebből
bátorságot merítettek és megrohanták a támadók állásait, amelyeket azok védelem nélkül
hagytak. Sokakat meggyilkoltak, néhányat elhurcoltak, zászlóikat magukkal vitték, zsákmá
nyukkal visszavonultak a várba, ahol kitették a zászlókat a falra, hogy a törököket megfélem
lítsék. 22-én éjszaka a törökök a várárkot szénával és fával töltötték meg, de nem készültek el,
mert mielőtt földdel is befedhették volna, ahogy annak lennie kell, a védők ezt észrevették és
azonnal gyors tűzzel felperzselték. így, bár akkor meghiúsították szándékukat, azok mégis foly
tatták az ágyúzást és a vár négy másik helyét alkalmassá tették a támadásra. 23-án éjszakára annyi
fát és más anyagokat hordtak össze, hogy megtöltsék az árkokat. Közben Győr 36 beglerbégje a
Nagyúr, vagy a fővezér parancsa nélkül az ostromhoz érkezett, miközben üzenet jött, hogy a császár
[ti. a német] erős volt azokon a részeken. H a nem nyert volna bocsánatot, fejét vesztette volna,
visszaküldték azonban oda, ahonnan jött, saját költségén és saját felelősségére. Ez volt a bün
tetése vétségéért.
24-én a törökök felrobbantottak egy aknát, nagy lyukat vágtak a falba és általános támadást
indítottak, amely mindkét oldalon felettébb félelmetesen zajlott egy órán keresztül, végül a
törököket mégis visszaverték. Kis pihenő után új támadás kezdődött, mely két óráig t a r t o t t
és a törökök kerekedtek felül. Bevették a falakat és megszerezték az ágyúkat, amelyeket azonnal
a vár ellen fordítottak. 25-én a törökök általános támadást indítottak a belső vár ellen, de nagy
öldöklések közepette visszaverték őket. 26-án a törökök megpróbálták aláaknázni a várat és
rögtön azután általános támadást indítani. De a keresztények ezt valami módon megneszelték,
s hogy megakadályozzák a török támadást, nem viszonozták a tüzet. Hogy több idejük legyen
ellenaknázásra, nagy mennyiségű kicsépeletlen gabonát szórtak a falra, hogy a törökök ne tudja
nak közelebb jönni, ásni és puskaport hozni, így arra a napra elhárították a támadást. 28-án reg
gel először felrobbantottak egy aknát, amely két szekérnyi szélességben megnyitotta a várfalat,
és rögtön ezután támadtak, mivel azonban a janicsárokat nem fedezték, a roham hatástalan
maradt. De két órával később, déltájban, miután felfrissítették magukat és több erőt gyűjtöttek,
újra t á m a d t a k : ez a támadás estig t a r t o t t . De a hatalmas eső miatt, ami abban a pillanatban
zúdult rájuk, nem t u d t a k győzedelmeskedni, bár mindkét oldalon sokan elpusztultak és a v á r
nagy veszélyben volt. 29-én, szerdán és 30-án, csütörtökön az eső m i a t t még mindig csak kisebb
csatározások folytak.
Október l-jén, az előbb említett folyamatos csatározások közben történt, hogy egy angol
trombitás kimenekült a várból, a törökök elfogták, a Nagyúr elé hozták és kikérdezték. Tájékoz
t a t t a a Nagyurat a vár gyenge helyzetéről; jelentése alapján október 2-án, szombaton a várat
feladták azzal, hogy javaikkal együtt eltávozhatnak, amit a törökök meg is engedtek. 3-án a
Nagyúr ígérete szerint engedélyt kaptak, hogy Anatólia beglerbégjének felügyelete alatt eltávoz
zanak. A várból való kimenetelükkor azonban elrabolták tőlük a magukkal hozott csomagokat
és nagy részüket megölték a hatvani janicsárok, szpáhik és más törökök; a Nagyúr bizonyára
sejtette, hogy ez fog történni, mert nem alkalmazott kemény büntetést parancsa és ígérete meg
szegéséért. K b . ezer katonát és még sok férfit, nőt és gyereket mentettek meg és t a r t o t t a k fogva;
a főkapitányokat foglyul ejtették és szabadon engedésüket megígérték. A főkapitány magyar
volt, Signior Paulo, 3 7 [a főbb tisztek pedig] Gulielmo Trozka, Iohannes Iacobus Atarne Bohemo,
Iohannes Kinskye de Tetan, és Rugero Italiano gróf.38
E D W A R D BARTON K Ö V E T L E V E L E SANDERSON M E S T E R H E Z

Külcím: Al Molto Mag. Gio. Sanderson, etc.
Drága Barátom, kétszer írtam Önnek, Belgrádból és Szolnokról, hogy mi történt utamon
eddig, de leveleimet elfogták és eltépték. Visszakaptam őket saját kezeimhez, mivel azonban
nem túlságosan fontosak, nem ismétlem meg őket, hanem tájékoztatom Önt a Nagyúrról és
Egerbe érkezésünkről, amely szeptember 12-én történt. A Nagyúr még azon az éjszakán árkokat
34 A szövegben : Cigalla. Csigalazáde Sainán pasa az előző évig az oszmán flotta tengernagya, aki, bár elnyerte a
vezíri címet, a hadjárat idején tényleges irányítói posztot nem töltött be. A mezőkeresztesi csata után (október 27.)
nagy vezírré nevezik ki, de ugyanezen év december 18-án elveszti magas hivatalát.
35 A szövegben itt álló szó (skire) pontos jelentését nem sikerült megfejteni, de a szövegkörnyezet parancsnok,
elöljáró, vezér értelmű szóra enged következtetni.
30 A szövegben Ianik.
37 Nyári Pál: Nyári Lőrinc honti főispán és szolnoki kapitány íia, egri, később váradi kapitány, Bihar, Kraszna,
Középszolnok vármegyék főispánja. Eger elestekor fogságba esik, ahonnan a mezőkeresztesi csata alatt sikerül meg
szöknie.
38 Kropfnál ezek a nevek a következő alakban szerepelnek: William Terzka, Johannes Jacobus a Thurn Bohemus,
.Iohannes Kinski de Tettan; Rugero Italiano grófot Claudio Cogonarával, a vár építőmérnökével azonosítja (Kropf, L.:
i. m. 416—417.)
— 559 —

ásatott és ágyúkat állíttatott fel hat különböző helyen: az alkirály, Görögország beglerbégje,
a janicsárok, a herélt Dzsáfer pasa ós Mehmed Gera 39 pasa voltak a h a t hely őrzői. Csigalazáde
volt a könnyűlovasság parancsnoka: az volt a feladata, hogy szemmel tartsa mindkét partot, 4 *
nehogy segítség jöjjön az ellenség számára, és hogy megtudjon valamit a császár mozdulatairól
és terveiről.
13-án a lakók felgyújtották a külvárosokat, amelyek alig kisebbek, mint Galata, 41 és jó erős
IV) lak védték. A védők azonban kevesen voltak és nem bíztak saját erejükben, felhagytak tehát
a védelemmel ós visszavonultak a várba. 16-án a janicsárok kezdtek általános támadásba. Egészen
a vár kapujáig jutottak, ahol mindkét részről sokan meghaltak, de a magyarok szorosan a falak
nál maradtak, a janicsárok elfáradtak, így hamarosan visszavonultak. 17-én, 18-án és 19-én alá
akarták aknázni a várat, 20-án fel is robbantották az aknákat, de nem egészen úgy sikerült,
ahogyan szerették volna (bár bátran megpróbáltak bejutni a hasadékon), mert ezzel bátorságot
adtak a védőknek, hogy ők is támadjanak. 21-én a támadók még egy repedést csináltak, bátran
behatoltak rajta, de nem volt friss utánpótlásuk, így a védők visszaverték őket; két órával ke
lőbb azonban, ugyanazon a napon, több bátorságot merítve és jobban fedezve, újra támadást
indítottak, amikor a várban egy asszony véletlenül felgyújtott egy lőporos hordót; a várbéli
katonák azt gondolták, hogy egy akna robbant a várban s ettől való félelmükben visszavonultak.
Ezzel bátorságot öntöttek a törökökbe, hogy elfoglaljanak egy kicsi, de erős, a vár egyik gyenge
pontjának védelmére épített bástyát. A védők ugyan hősiesen, utolsó leheletükig védelmezték,
de a mindkét részről történő aknarobbantások, folyamatos rohamok és csetepaték végül a védők
teljes pusztulásához vezettek. Október l-jén egy angol trombitás kimenekült a várból ós az
alkirályhoz futott, életet és szabadságot kérve, és kijelentette, hogy a vár gyenge. A Nagyúr elé
vitték, akinek hasonlóan nyilatkozott; jelentése alapján a következő napon, október 2-án,
szombaton a várat feladták azzal a feltétellel, hogy a katonák biztonságban elvonulhatnak,
ahová nekik tetszik, a lakók továbbra is o t t maradnak és megtartják korábbi javaikat ; az utóbbi
ígéretet megtartották, de az elsőt megszegték, mivel a szultán birtokában levő, két napi járóföldre
található H a t v a n vár lakói a tatárokkal együtt megtámadták és darabokra vágták az említett
katonákat azért, mert Miksa a császári csapatokkal egy hónappal ezelőtt, Hatvan elfoglalásakor
a legkegyetlenebb módon, könyörület nélkül kardélre hányatta az összes o t t lakót. Ezután a
szultán öt nap múlva elhatározta, hogy Buda felé indul, bár még nem volt pontos terve. Szolnok
ról Budára küldtem a dragománt a császári követ családjával és Budán további ötöt engedtem
szabadon, összesen tehát huszonhét embert. Leveleket kaptam a dragománomtól és a Budán
elengedett uraktól, hogy december 13-án elindultak Pestről a császári udvarba. Isten adja, hogy
hamarosan jó hírt kapjak. Kérve kérem, juttassa el ezt a jelentést Angliába, üdvözlöm l u .
Fieldet, Doctor Sette Cottet, Peter Gallant mestert, Sign. Ant. Peront és a francia titkárt.
1596. október 5.
őszinte tisztelettel, E. Barton.
EGY MÁSIK L E V É L R É S Z L E T E M E L Y E T H A S O N L Ó K É P P E N AZ E M L Í T E T T
K Ö V E T Í R T E G E R B Ő L SANDY A L E P P Ó I ANGOL KONZULNAK.
Talán emlékszik arra, amikor nálam tartózkodott, hogy miképpen adományozta nekem a
Nagyúr a császári követ családjának szabadságát, amit most teljesített; elküldtem őket a dragománommal a császárhoz, s még huszonnyolc személyt, akik között különféle jeles urak voltak;
úgyhogy remélem, szolgálatom kedves lesz őfelségének és megfelelő a szultánnak, és örömteli
ö n n e k és a többi jóbarátomnak, akiket nem hagyhattam tanácstalanul efelől, éppen úgy mint
a pasa letételéről és Ibrahim pasa, a korábbi főkincstárnok sikeréről, aki most annak a helynek
a pasája, s akinek, mint jóbarátomnak, komolyan fogom önt s más honfitársaimat és barátaimat
ajánlani etc.
A lengyel követ eltávozott Egerből három janicsárral és két lánnyal, akiket a janicsárok
szereztek Egerben ugyanazon a napon; a követnek alkalma nyílt arra, hogy a pasához menjen, s
visszatértekor csauszai keresztülvezették Eger városán, melyet felégettek és földig romboltak.
A várostól egy mérföldnyire, egy nagy mezőn feküdtek a keresztények, akiknek szabad elvonu
lást ígértek a várból: mind ott feküdt holtan szerte-széjjel. Visszatérve a várfalak alatt l á t t u k
az ostrom alatt megölt keresztényeket, akiket egymásra hánytak a fal mentén, mintegy két öl

39 Mehmed Gera: helyesen Feth Giráj, Gázi Giráj tatár kán testvére, aki a tatár segédcsapatokkal Szolnoknál
csatlakozott a szultáni sereghez.
40 Az Eger patak partjait.
41 Az Aranyszarv-öböltől északra fekvő isztambuli városrész neve.
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magasan, 12 mindegyik meztelenül sült a napon, azonkívül több helyen szétszórva még t ö b b is
feküdt. Sátrunk felé t a r t v á n néhány janicsárral öt nőt és gyerekeket láttunk, az egyik ötéves,
a másik még szopós volt ; ezeket a nőket és gyerekeket a janicsárok szerezték meg Eger várának
ós városának megvételekor. Az ötéves kislányt a követ tíz cekkinóért megvette. A Nagyúr itt
maradt, amíg a v á r a t ismét helyre nem állították.
10-én híre jött, hogy a keresztények három napi járóföldre vannak a tábortól, mire Dzsáfer
pasát ós Görögország beglerbégjét elküldték, hogy kémleljék ki a keresztények t á b o r á t ; ezek
bölcsességüknél merészebbek voltak, a keresztények karmai közé kerültek, teljességgel legyőzték
őket és kíséretük nagy részét megölték, és visszaűzték a török táborba. Ezért mindkettőjüket
megfosztották tisztségüktől. Mégis Haszán pasát nevezték ki Görögország beglerbégjévé, amely
tisztségtől öt nappal ezelőtt fosztották meg. Ekkor Csigalazádét t e t t é k parancsnokká Haszán
pasával együtt és őket jelölték ki, hogy a keresztények ellen menjenek; közben azonban Eger
falait megjavították, így a Nagyúr úgy határozott, hogy maga megy. Egerből 14-én indult el,
egész nap utazott, k b . a délutáni ima idejéig, aztán felállíttatta sátrait és pavilonjait. Következő
reggel folytatta útját s tíz óra tájban megpillantotta a keresztényeket, akikkel fél óra múltán
csatározásba kezdett. Visszaszorította őket egy nagy síkon álló két régi templom, illetve kápolna
mellé, közel egy hosszú, vizenyős, illetve mocsaras területhez, amely négy mérföld hosszan
húzódott egy k b . hét-nyolc rod 43 széles halom, illetve domb mentén. Ezek után a keresztények
letáboroztak az előbb említett dombon, illetve halmon. Déltájban a Nagyúr közeledtére frissen
támadtak, és néhány török bevette magát az előbb említett egyik templom közelébe. Egész nap
folytatták a csatározást, ahogy fent mondottuk. Mindkét fél nagy vitézséget m u t a t o t t , de külö
nösen a törököknél kevés vér folyt a hosszú harchoz képest. A janicsárok különösen bátran tá
madták meg a keresztények sáncait, de nem fedezték őket, így sokukat kardélre hányták. Mivel
a keresztények észrevették, hogy az ellenséget hátulról nem támogatják, bátran vonultak előre,
elnyerték a törökök sáncait és öldöklések közepette menekülésre kényszerítették őket. Most már
közeledett az éj ós esett az eső, így a Nagyúr sátraival együtt arrébb húzódott néhány mérfölddel
A követ és kísérete is helyet keresett, hogy éjszakára nyugovóra térjen, de nem találta a szekereit,
így a szabad ég a l a t t kellett eltöltenie az éjszakát, sátor vagy bármi más nélkül a feje fölött, rá
adásul ételt és italt is nélkülözve. A követ nyugodt maradt és elküldte két janicsárját, hogy
keressenek valamit saját maga és emberei, valamint lovai számára. Nagy sokára hoztak kb.
tizenkét okká 44 kétszersültet, melynek egy részét megettük, a többit lovainknak adtuk. Benjamin
Bushop korábban v e t t Eger alatt egy hollandot, egy török rabszolgát, aki egész nap velünk
lovagolt, de beteg volt, így ugyanaznap éjszaka, kezében a lova kantárját t a r t v a meghalt.
16-án, egy fáradságos éjszaka után, felvirradt az a nap, az a véres nap, az a szörnyű nap
a törököknek, de a legszerencsétlenebb a keresztényeknek. Reggel jött a hír, hogy a törökök
sáncait a keresztények elhagyták és visszavonultak a sajátjaikba. Mikor a török lovasok ezt
látták, bátran megtámadták a keresztényeket, s bár kemény ellenfélre találtak, mégis vissza
verték őket. Most viszont, hogy a keresztények rendezték soraikat, előrehozták fő táborukat és
hamarosan megfutamították a törököket, s a szegény gyalogos janicsárokat, úgy kétezer embert,
kardélre hánytak. A keresztények látták a törökök menekülését és teljes harci rendben követték
őket : a gyalogos muskétások, előttük a könnyű tüzérség s utánuk a lovasok harci rendben, akik
nek a közeledése annyira megrémisztette a törököket, hogy figyelmen kívül hagyva császárukat,
s azt, hogy életük tőle függ, a legszégyenletesebb módon menekültek. í g y a keresztények ellen
állás nélkül majdnem egészen a Nagyúr sátráig hatoltak. A világra hagyom, hogy megítélje,
milyen félelemben volt a Nagyúr, látván hadseregót menekülni; mégis, felbátorítván néhány őt
körülvevő fő tisztségviselőjétől, arra késztette császári zászlóaljait, hogy a keresztények ellen
vonuljanak. íjával és nyilaival háromszor lőtt, s amint néhányan állítják, megölt három keresz
t é n y t . Ekkor Hasszán pasa közeledett, akinek arra kellett ügyelnie, hogy a keresztények ne
tudják hátulról megtámadni a Nagyurat. Az összes görögországi lovassal érkezett, akik meg
t á m a d t á k a keresztények jobb oldalát, szembekerültek azokkal, akik körülvették a Nagyurat.
A másik oldalon a tatárok hirtelen úgy megijesztették a keresztényeket, hogy a lovasok, ott
hagyván a tüzérséget és a gyalogosok őrizetét, rendetlenül menekültek. Eközben üldözték őket
és sokat megöltek közülük, de a szegény gyalogosokat hamar bekerítették a török lovas csapatok
és a legkegyetlenebb módon kardélre hányták őket, anélkül, hogy azok egy csapást t e t t e k vagy
ellenállást m u t a t t a k volna. Sok lovas az éjszaka sötétjét kihasználva az egri hegyekbe menekült,
17-én reggel a követ sátrához j ö t t két főcsausz a pasától, aki azt kívánta, hogy a követ menjen
velük és szemlélje meg azt a helyet, ahol a keresztények elsáneolták magukat. E z t ő meg is tette,
magával v i t t négy janicsárt, két csauszát, két szpáhit és a saját embereit. E g y janicsárja hiány
zott, társai nem látták egész n a p ; az említett hely felé lovagolva megtalálták a janicsárt holtan
A követ m e g m u t a t t a a csauszoknak, majd továbbmentek; az előbb említett csauszok meg42 1 öl (fathom) kb. 12 lábnak felel meg.
43 1 rod: 5.03 méter.
44 1 okká : 1,282 kg.
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m u t a t t á k neki, hogy milyen helyet választottak seregüknek a keresztények. H a hagyják, hogy
a törökök megtámadják őket, s nem csinálnak semmi mást, csak védekeznek és ezen a területi n
kitartanak, hamarosan kifárasztották volna a törököket és nagy károkat okoztak volna nekik,
maguknak viszont keveset ártottak volna. Mert a törökök csak két mocsaras, vizes helyen (az
előbb említett régi kápolnáknál) t u d t a k volna a közelükbe kerülni, hogy nagy k á r t okozzanak,
mivel a felszerszámozott lovakkal nagyon nehezen t u d t a k átkelni, így a keresztényeknek semmi
lyen nagy visszacsapásra nem volt lehetőségük. De átkeltek azokon a helyeken, s a támadás
és a törökökkel való csatározás lett a vesztük. így ezek a csauszok végigvezették a követet
egyik végétől a másikig, amely körülbelül két mérföld hosszú igen nagy síkság, s erdők vannak
a végén. Megtaláltak ott minden hátrahagyott felszerelésüket és sok fegyvert, amit a kereszté
nyek dobáltak el menekülés közben, hogy gyorsabban tudjanak futni, amikor a törökök ilyen
szorosan üldözték őket. Amikor a végéhez értek, néhány elfogott menekülő o t t feküdt meggyil
kolva, lovasok és gyalogosok egyaránt. H á t r a h a g y t a k egy csomó búzát, ételt, kenyeret, vajat,
sajtot, szalonnát, kolbászt, marhahúst és más élelmiszereket. Akkor a követ visszatért sátrába
és magával hozta a két csauszt vacsorára. Utána azok búcsút mondtak és elmentek. E győzelem
után a Nagyúr sátrában m a r a d t három napig.
19-én a Nagyúr mozgósította egész hadseregét, és 1596. december 12-én, vasárnap megérkezett
Konstantinápolyba. Nagy pompával fogadták és megérkezése előtt a követet a nagyvezér mellé
állították. Mikor a Nagyúr megjött, a követ odament és üdvözölte; ahogy az közöttük szokásos,
megcsókolta a kezét, s miután ezt megtette, visszament a lovához. Az előbb említett ágens friss
lovon egy t ö b b mint tizenkét emberből álló csapattal találkozott Konstantinápolytól négy mér
földnyire. Dél körül megérkezett a pérai szőlők között álló házába, hála legyen Istennek, az O
áldott és szent nevének ezért és hogy megőrzött bennünket egy ilyen veszélyes utazáson és irán
tunk való minden jóságáért legyen áldott mindörökké, Amen.
A követ jelentette John Sanderson mesternek, hogy a hodzsa, vagyis a Nagy Török iskola
mestere bátorította a Nagym-at, hogy szálljon fel a lovára, fedje be magát Mohamed zászlójával,
vigye ezt a három nyilat magával és lője ki őket a keresztények tábora felé a következő szavak
kíséretében: Bismilla Rohmane Roheim, amit ő meg is tett. 4 5 Csigalazáde bátorította a törököket,
hogy támadják meg a keresztényeket, akik fosztogatással voltak elfoglalva, és kergessék el őket.
E szolgálat után Csigalazáde (kit előtte fosztottak meg főadmirálisi tisztétől) a Törökhöz 46 jött,
aki megölelte és megcsókolta őt, mondván, hogy nem csak helyét érdemli meg ismét, hanem a
királyságot is. 47

45 Ez a jelenet, ill. a benne előforduló motívumok némi magyarázatot igényelnek. Először is a szultán szájába adott
lohász-íormula (Bismillahi'r-rahmanir'-rahim) jelentése: ,,Az irgalmas és könyörületes Allahnak nevében". A másik
kérdés, hogy az esetet szintén leíró Kjátib Cselebinek (Karácson I.: Török Történetírók, I I I . 262. o.) vagy Glovernek
higgyünk-e inkább az egyik részletet illetően; Kjátib Cselebi szerint ugyanis az uralkodó a próféta köpönyegét burkolta
magára, míg Glover szerint a „szent zászlót". A2 döntést nehezíti, hogy más forrás szerint (v.o. I. E. Uzuncarsüi:
Osmanli devletinin saray teskilâti. Ankara, 1984. 250., Szelaniki alapján) erre a hadjáratra a már 1593 óta „haszná
latba vett" prófétai zászló mellett első ízben valóban elhozták a másik nagy vallási ereklyét, a próféta állítólagos
köpönyegét. Ettől a részlettől eltekintve Glover közlése — amennyiben nem maga is a törököktől vette át — amellett
szól, hogy a török források által is leírt történetet hitelesnek fogadjuk el. Míg a vallási ereklyéhez való fordulás egy
ütközet súlyos pillanataiban érthető és nem igényel különösebb magyarázatot, annál nehezebb a nyíllövés motívumá
nak értelmezése. A törökség történetében jól ismert a nyílnak mint jogi szimbólumnak a szerepe : részben mint hívójel,
másrészt — az íj—nyíl viszonylatban — mint az uralom és alávetettség jelképes kifejezőeszköze (v, ö. Turan, Osman:
Eski Türklerde okún hukukí bir sembol olarak kullanilmasi. I n : Belleten IX. 35. 1945. 305—318.). Talán arról volna
szó esetünkben is, hogy az íjat kezében tartó oszmán uralkodó az ősi, mágikus formát (nyílküldés = vazallitás) is
bevetette, hogy fensőbbségét rákényszerítse az ellenfélre? Ha ez így van, Glover közlése érdekes adalék egy régi
tradíció továbbéléséhez. (A fenti adatokra Fodor Pál hívta fel a figyelmemet, amiért köszönettel tartozom.)
46 A szultánhoz.
47 Minden bizonnyal a fővezérséget értette alatta a szultán.
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SZEMLE

PETER BLASTENBREI

DIE SFORZA UND IHR HEER
Studien zur Struktur, Wirtschaft- und Sozialgeschichte
des Söldnerwesens in der italienischen Frührenaissance
Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte. N.F. Bd. 1.
(Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1987. 519 o.)
Az európai történetírás az utóbbi években
ujabb nézőpontból vizsgálja az itáliai vá
rosállamok kora újkori történetét: a hadsere
gek, cLZctZí ci zsoldosseregek társadalomtörténete
szempontjából. Ez a szemléleti gazdagodás
azonban nem jelenti a hagyományos politika
történeti, numerikus adatfeltáró munka taga
dását, sőt éppen ellenkezőleg, a kutatások
melléktermékeként újabb és újabb zsoldoslisták kerülnek publikálásra.
A szerző a Michael Mailett által kezdemé
nyezett és nagy hatású monográfiákkal fém
jelzett úton halad (Mercenaries and their Mas
ters. London, 1974. és Venice c. 1400 to 1508.
In: J. R. Halelel írt kötetben, The Military
Organisation of Renaissance State. Cambridge,
London, 1984.). A kötet alapvető kérdésköre a
zsoldossereg és az azt körülvevő társadalom
közötti kapcsolat, az egyes városállamok urai,
vezetése és a seregek, a hadseregszervezet, fe
gyelem, irányítás, ellenőrzés, technikai fel
szereltség újszerű vizsgálata. A szerzővel csak
egyet lehet érteni abban, hogy — ehhez a
monográfiához hasonlóan — kívánatos az
egyes Itáliában szerveződött zsoldosseregek
anyagának feltárása és többszempontú kiérté
kelése.
Blastenbrei témaválasztása nem szorul
hosszabb indoklásra, a Sforza-sereg néhány
évtized alatt a legjelentősebbé nőtte ki magát,
vezérei kezében valódi hatalmi tényezővé vált,
B maga a Sforza név is e seregnek köszönhette
hírnevét. A bevezető fejezetben Muzio Attendola és Francesco Sforza zsoldosvezérekkel is
merteti meg az olvasót, majd magának a sereg
nek a tárgyalására tér rá. Bemutatja a sereg
rekrutálási gyakorlatát, a szolgálati idő alaku
lását, az elbocsátások, dezertálások jellemzőit.
Ezt követi a sereg belső felépítésének a vizsgá
lata, kitekintve a fegyelmi helyzetre, a veze

tési-irányítási modellre és a katonai igazság
szolgáltatásra. Részletesen áttekinti a segéd
csapatokat, a lovasságot, gyalogságot, az ost
romeszközökkel való ellátottságot, a tüzérsé
get, a flottát, a sereget kísérő, ill. segítő polgári
személyek körét (titkárok, zenészek stb.).
A harmadik fejezet a fegyverzetet tárgyalja,
illetve a seregben alkalmazott jelvényeket,
zászlókat. A negyedik fejezet tárgya a sereg
gazdasági alapja, a bevételek, zsoldfizetés, a
katonák földbirtokokból származó i övedelmének, a váltságdíjak jelentősége. Végül külön
fejezet jut a szállás és ellátás vizsgálatának.
A kötet második része a katonák származását
vizsgálja földrajzi és társadalmi szempontból.
A hazai kutatás szempontjából nem érdekte
len a Sforza-sereg 1450 előtt ismert tagjainak
a felsorolása, elsősorban a milánói Állami
Levéltár anyagának a hasznosítása alapján.
Nem meglepő, hogy magyarok kis számban
fordulnak elő, hiszen az itáliai magyar zsoldo
sok fénykora ekkorra már elmúlt. A felsoroltak
közül kettőt tart valószínííleg magyar szár
mazásúnak (No. 253. IJngaretto, uomo d'ars
me, majd később squadrero. 1419-ben a viterbói csata után tűnik fel, de még az 1452-es
hadjáratban is részt vesz; Giovanni Ungaro,
uomo d'arme, 1447-ben házassága alkalmából
Cremonában házat kap, az 1452-es hadjáratban
Malcarpo da Cremona squadrájában vesz
részt), illetőleg még egy dalmát származása
említhető ebben a vonatkozásban. Az uomo
d'arme a sereg felépítésében alul helyezkedik
el. A capitano generale alatt az egyes sereg
részek kapitányait találjuk, alájuk tartoznak
az egyes squadrak vezérei, „squadreri", majd
az egyes squadrákat a nehézfegyverzetíí uomo
d'arme-ok vezetése alatt álló legkisebb egysé
gek alkotják, a lándzsák „lancia", ez esetben
3 lovassal, a nehézfegyverzetíí parancsnokon
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kívül egy könnyűlovasból és egy kisegítő sze
repkörű „ragazzo"-ból.
A felsorolás más szempontból is jelentős, ti.
Kari A. Schäfer munkája óta (Deutsche Ritter
u. Edelknechte in Italien während des 14. J h s .
Paderborn, Bde. 1—4. 1911—14.) a legnagyobb
létszámú lista, még ha a Sforza-sereg átlagos
4—6000 katonája közül csak 460-nak a nevét
sikerült is a nyilvántartásokból felderíteni.
Érthető, hogy közülük a „squadreri"-k, illetve
az írásbeli ügyintézésben nyomot hagyó titká
rok aránya a legmagasabb.
A Sforza-sereg 1385—1450 között az itáliai
zsoldosság klasszikus időszakában rm'íködött.
Éppen ez az az időszak, amikor a külföldi
zsoldosseregek kiszorulnak, illetve egyre na
gyobb jelentőségre j u t a gyalogság, illetve a
tűzerő alkalmazása. Magukhoz a Sforzákhoz
ugyan konkrét haditechnikai újítások nem
fűződnek, de sikeresen alkalmazzák a már be
vált eszközöket (tüzérség, folyami flotta, erő
dítmények), a „squadra" egységek alkalmazá
sa, a gyalogság szerepének a felismerése, s egy
re nagyobb egységek kialakítása a seregen

belül. A zsoldosok társadalmi környezetének
vizsgálata is számos érdekes eredményre vezet,
így a zsoldosság és a mezőgazdasági termelés
kapcsolatára vonatkozóan. A zsoldosok tudni
illik a kifizetések rendszertelenségét e „második
gazdaság" kézenfekvő típusával egészítették,
földbirtokok szerzésével. Ennek a megoldásnak
a terjedését elősegítette, hogy a katonák több
sége feudális-vidéki környezetből származott,
de a Sforzák maguk is hozzásegítették kato
náikat a földbirtokhoz. Ugyanakkor ebből
hosszú távon gazdaságilag káros következmé
nyek származtak, a folyamat az ipari és keres
kedelmi beruházások elhanyagolásához veze
t e t t és mesterségesen erősítette a munkaerőnek
a földhöz való kapcsolódását.
Az itáliai zsoldosseregek további kutatása —
korábbi korszakban — a magyar részvételre
vonatkozóan ennél még sokkal több új adattal
fog szolgálni. A kötet módszertani erényei, fel
jogosítanak erre a megállapításra.
Veszprémy

László

NAGY LÁSZLÓ

AZ ERŐS FEKETE BÉG
NÁDASDY FERENC
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1987. 288 o. Korok és Emberek)
Feltétlenül helyeselhető kezdeményezésnek
tekinthető a Zrínyi Katonai Kiadó által elindí
t o t t új sorozat, amely jelentős magyar törté
neti személyiségeket kíván bemutatni mono
grafikus formában, egyaránt szólva a szak
tudomány művelőinek és a história iránt érdek
lődő t á g a b b olvasóközönségnek. H a idekap
csoljuk a Magyar História és a Labirintus soro
zatok hasonló jellegű vállalkozásait, a törté
nelmi személyiségek kutatásának reneszánszá
ról beszélhetünk. A történészek ezirányú kuta
tásainak felélénkülését nem magyarázhatjuk
kizárólag szakmai szempontokkal, figyelembe
kell venni a nagy történeti személyiségek élete
és tettei iránt mutatkozó érdeklődést. Mivel
a politikatörténet területén is jócskán akadnak
fehér foltok, kevéssé ismert, de a históriában
jelentős súllyal bíró személyiségek, kétségtele
nül pozitív és előrevivő tendenciáról van szó.
A X V I — X V I I . századi magyar hadtörténet
egyik legkiválóbb művelője, Nagy László leg
újabb munkája a X V I . század második felének
kiemelkedő, de eléggé feledésbe merült alakjá
ról, a törökök által rettegett, s „erős fekete
bég"-nek „keresztelt" Nádasdy Ferencről szól.
A szerző először a „nádorfi" szüleit, Nádasdy
Tamást és Kanizsai Orsolyát mutatja be, ket
tejük harmonikus kapcsolatát néhány levél-

részlettel világítja meg. Kitér ezután a meg
lehetősen későn, közel két évtizedes házasélet
u t á n (1555-ben) született Ferenc gyermek- és
tanulóéveire. A nádorfi Bécsbe került I. Miksa
német-római császár és magyar király udva
rába (1567-ben), s i t t tanult, nevelődött. Ez
u t á n Nagy László részletesen foglalkozik Ná
dasdy Ferenc házasságával. Erre 1575-ben ke
rült sor, amikor Nádasdy csak 20, felesége,
Báthori Erzsébet pedig 15 éves volt. A házas
ság megítélése kapcsán a szerző polémiát foly
t a t Báthori Erzsébet régebbi (Rexa Dezső,
P a y r Sándor) és újabb (Péter Katalin) monográfusaival. Nagy László azt igyekszik igazol
ni, amelyet korábban írt könyvében (A rossz
hírű Báthoriak. Bp., 1984.) is kifejtett: a ná
dori presszió nyomán készült jegyzőkönyvek
tanúbizonyságát nem lehet elfogadni, Nádasdy
özvegye egy konstruált per áldozata volt.
A szerző nézete szerint a „fekete bég" és Bá
thori Erzsébet házassága nem lehetett rossz,
hiszen közel három évtizedig t a r t o t t , még há
zasságuk huszonharmadik évében is gyerme
k ü k született, továbbá fennmaradt levelezésük
is gyöngéd érzelmeket sejtet (45. o.). Viszony
lag keveset ír Nagy László a nádorfiról, mint
földesúrról, aki a legnagyobb földbirtokosok
sorában a nyolcadik helyet foglalta el. A föl
desúr udvara címet viselő fejezetben ugyan
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olvashatunk Nádasdy és jobbágyai kapcsolatá
ról (55—57. o.), de jóformán semmit sem tu
dunk meg arról, hogy a fekete bég folytatta-e
apja tevékenységét a majorsági gazdálkodás
kiépítését illetően, s egyáltalán mennyire törő
dött birtokaival, a gazdálkodással. Elsősorban
a sárvári udvar építkezéseiről, Nádasdy és kora
kulturális életéről, szokásairól, szórakozásairól
ad igen érdekes áttekintést e fejezetben a
szerző.
Ezután Nagy László a „fekete bég" közéleti
pályaívének megrajzolására tesz kísérletet.
Ennek során a szakirodalomban elterjedt téves
adatokat is cáfolja; így például azt, hogy az
1582-ben felajánlott dunántúli főkapitányi
tisztséget Nádasdy elfogadta volna. A szerző
kitér Nádasdy 1580-as években tanúsított el
lenzéki magatartására, más főurakkal k ö t ö t t
szövetkezéseire is. Bár a bécsi udvar átmeneti
leg megvonta bizalmát Nádasdytól, a magyar
rendek körében egyre nagyobb tekintélyt szer
zett. A 15 éves háborúban játszott kiemelkedő
szerepe, vitézsége jelentős mértékben hozzá
járult karrierjéhez; 1598-ban aranysarkan
tyús vitézzé avatták, s dunántúli főkapi
tányi kinevezést kapott. A szerző Nádasdy ki
rályi főlovászmesteri és főispáni címeit is meg
említi, de nem szól arról, hogy mikor nyerte el
e tisztségeket. 1601-ben a helytartó érsek mel
lé tanácsadóvá is megválasztották. Nagy Lász
ló felveti azt az érdekes kérdést is, hogy vajon
melyik táborba vezetett volna Nádasdy Ferenc
útja, ha nem hal meg a Bocskai-szabadságharc
kitörése előtt. Ennek kapcsán hangsúlyozza a
„fekete bég" lutheránus voltát, de azt is meg
jegyzi, hogy egy-egy politikai döntésben a val
lásnál nagyobb szerepe volt a magyarországi
birtokok fekvésének, valamint egyéb szubjek
t í v és objektív momentumoknak. (79—80. o.)
A szerző foglalkozik Nádasdy kora társadal
mában elfoglalt helyével is. Szerinte Nádasdy
Ferenc akkor tanúsított átmenetileg ellenzéki
magatartást, amikor nem kellett tartani na
gyobb török támadástól, s amikor újabb lendü
letet v e t t a török expanzió (15 éves háború),
a rendi sérelmeket alárendelte a török elleni
küzdelemnek (87. o.).
Nagy László munkájának java részét a „fe
kete bég" katonai működéséről írt fejezetek
teszik ki. Ez összefüggésben áll egyrészt azzal,
hogy a mű szerzője hadtörténész, másrészt a
kor jellegét és Nádasdy életét is tükrözi. Ná
dasdy Ferenc valóban katonaként, hadvezér
ként vált ismertté, még ha származásából,
tisztségeiből következően politikai szerepe is
jelentős volt. Nagy László először röviden át
tekinti azt a folyamatot, amelynek során egy
főúri ifjú elsajátíthatta a katonai, hadvezéri
feladatok ellátásához szükséges alapismerete
ket. E z u t á n a korszak törökellenes terveiről,
jórészt megvalósíthatatlan „légvárairól" ol
vashatunk. Részletesen tárgyalja a munka az
1577-es haditanácskozás javaslatait. Ezen a
Schwendi Lázár-féle elképzelés győzött, ennek

szellemében sor került az 1540-es években ki
épített végvárrendszer megerősítésére.
Nádasdy először 1577-ben v e t t részt portyá
zásban, majd ezt t ö b b vállalkozásban való
részvétel követte. Az első általa vezetett akció
— a koppányi rajtaütés — 1586-ban vagy
1587-ben volt. A portyázások során egyre na
gyobb hírnevet szerzett a „fekete bég", az
ellene aratott kisebb sikerekért is jutalmazta
a Porta a török katonákat. Nádasdy Ferenc
e kis csetepatékban sajátította el a törökök
elleni harcmodort, így válhatott a „15 éves
háború legendás hírű hadvezérévé".
E z u t á n a munka a „fekete bég" 15 éves
háborúban betöltött szerepét tárgyalja. Ennek
során előbb a háború kezdetének időpontjával,
okaival, menetével és erőviszonyaival foglal
kozik. A szerző álláspontja szerint már 1591—•
92-ben folyt leplezett háború, amely csak 1593ban vált a hadüzenettel nyílt háborúvá (166—
167. o.). A hosszú háború hadieseményei közül
természetesen főként azokat a várostromokat,
csatákat emeli ki, amelyekben Nádasdy is
szerepet kapott. Ezek sorából kiemelhetők a
pákozdi, esztergomi, vörösvári, váci, kanizsai
és sárréti ütközetek; továbbá Esztergom és
Buda ostromai.
A szerző ezután áttekinti a Nádasdy kora
beli magyar hadügyet; megállapítja, hogy a
mezei katonaság nemigen volt alkalmas nagy
csaták megvívására, inkább a várvédelemben
és várostromban jeleskedett, legfőbb harc
módja azonban a portyázó, irreguláris had
viselés volt (252. o.). A következő fejezetben
a „fekete bég" hadüggyel kapcsolatban kiala
kított álláspontjáról olvashatunk. Nagy László
elemzi Nádasdy udvari prédikátorának, Magyari Istvánnak ismert munkáját (Az ország
ban való sok romlásoknak okairól...), s ennek
alapján von le következtetéseket Nádasdy Fe
renc koncepciójára vonatkozóan. E z t a vitat
ható eljárást azzal indokolja, hogy a munkában
található hadművészeti eszmefuttatások nem
származhattak Magyaritól — amint arra Páz
mány Péter is u t a l t —, hanem csakis egy ta
pasztaltabb katonától. Valószínűleg közvetet
t e b b hatásról lehet szó, ahogy arra Makkai
László is utalt (254—255. o.). Magyari bizo
nyos értelemben visszhangozhatta patrónusa
általa is ismert nézeteit; nem tudhatjuk azon
ban biztosan azt, hogy melyek az ő és melyek
Nádasdy gondolatai. Nagy László kitér Ná
dasdy hadügyi reformmal kapcsolatos vélemé
nyére is. A szerző szerint a „fekete bég" osz
t o t t a barátja, Pálffy Miklós nézetét; a szemé
lyes hadfölkelési kötelezettség még mindig t ö b b
eredménnyel jár, mint a pénzbeli adózás.
Pálffy azt is javasolta, hogy ne portánként,
hanem területenként határozzák meg a kiállí
tandó fegyveresek számát (270. o.). Az utolsó
fejezet, az epilógus az 1604 elején, 48 éves ko
rában elhunyt Nádasdy Ferenc katonai, politi
kai tevékenységét értékeli, összegzi. A kötet
végén az életút eseményei szerepelnek krono-
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logikus sorrendben, s a szerző által használt
forrásokról és szakirodalomról kapunk áttekin
tést.
Nagy László könyvének értékelésekor első
helyen a szerzőnek azt a kétségtelen érdemét
kell megemlíteni, hogy egy viszonylag háttér
ben levő, kevéssé ismert jeles személyiségről
írt úttörő jellegű munkát. Nehézséget jelent
hetett számára az, hogy csak korlátozottan
támaszkodhatott a Nádasdy életét valamilyen
módon tárgyaló, vagy érintő szakmunkákra,
így különböző helyekről (kiadott és kiadatlan
levéltári források, történetírói munkák, tanul
mányok) kellett összeszedegetnie az adatokat.
Nagy László a tőle megszokott erényeket e
könyvében is felvillantja; az olvasmányos, él
vezetes stílust, s a pontos hadtörténeti elem
zéseket.
A negatívumok sorában először azt említe
ném, hogy Nagy László elsősorban kiadott for
rások és a szakirodalom alapján írta meg mű
vét, levéltári alapkutatást a könyv kedvéért
a jelek szerint nem végzett, legfeljebb saját
korábbi kutatásainak eredményeit használhat
t a fel. A könyv végén szereplő bibliográfia is
erre utal, a szerző nem részletezi a levéltári
iratok jelzeteit. Olyan szempontból is meg
tévesztő ez a bibliográfia, hogy az a tény, hogy
a szerző i t t szerepeltet egy munkát, még nem
jelenti azt, hogy feltétlenül használta, vagy
idézte volna a könyvben. Erre jó példa lehet
a Magyar Hadtörténet I. kötete, amelyben
Marosi Endre írta meg a 15 éves háború törté
netét; Nagy László nem, vagy csak nagyon
csekély mértékben támaszkodott erre az igen
alapos és jó feldolgozásra. Hasonlóképpen elő
fordul az is, hogy a szerző nem említ meg a
bibliográfiában olyan műveket, amelyeket pe
dig használ, esetenként idéz is. Nem szerepel
teti például a kiadott történeti források között
Istvánffy Miklós alapvető munkáját, holott
a könyvben többször hivatkozik rá és idéz
a jeles történetíró művéből. A mezőkeresztesi
csatavesztés okaival kapcsolatban szó szerint
idézi (194. o.) ,,a közelmúlt magyar hadtörté
neti irodalma" (sic!) összefoglalását, a biblio
gráfiából azonban nem deríthető ki, hogy miről
is lehet szó, illetőleg az olvasó t ö b b munkát is
gyanúba foghat (valójában a Hadtörténelmi
Közleményekben megjelent cikkemből idéz;
1983/4. sz. 571. o.). Ugyanígy kölcsönözte
Nagy László az 1600 októberében elszenvedett
kanizsai kudarc okainak általam írott össze
foglalását (vö. 219. o. — H K , 1986. 2. sz.
269—270. o.), természetesen a bibliográfiában
az utóbbi tanulmány sem lelhető fel. Lehetsé
ges, hogy elsősorban a 15 éves háborúval kap
csolatban a szerző régebbi, múlt század végi
tanulmányokat is használt, de ezek közül a
bibliográfiába egy sem került be. Nagy László
készíthetett volna bővebb és részletesebb forrás
és irodalmi tájékoztatót, illetőleg fel kellett
volna tüntetnie legalább azokat a munkákat,

amelyek adatait vagy megállapításait tényle
gesen felhasználta.
Néhány konkrét hibát is meg kell említeni
(ezeket esetleges újabb kiadás esetén lehetne
korrigálni). Tévedés az, hogy „a Perzsia elleni
háború (az 1578—1590 közötti háborúra utal
a szerző — T. S. L.) török kudarccal zárult"
(101. o.). A status quót tükröző, a háborút
1590-ben lezáró béke értelmében jelentős terü
letek kerültek török kézre, így török kudarcról
nem beszélhetünk. Kétségtelen ugyanakkor az
is, hogy a háborúban a török is jelentős veszte
ségeket szenvedett, maga is kimerült, s a kez
dődő török válságban e háborúnak is része
volt. Ténybeli tévedés továbbá az, hogy a me
zőkeresztesi csata 1596. október 26—28-án lett
volna (193—194. o.). Nagy László itt a Ma
gyarország történeti kronológiájában (II. kö
tet, 1526—1848. Bp. 1982. 417. o.) szereplő
rejtélyes tévedést fogadja el. Ez a hibás dal álás
azóta más munkákban is felbukkant, többek
között a Magyarország Hadtörténete I. köte
tének kronológiai részében (592. o.). Érdemes
megemlíteni, hogy Marosi Endre ugyanakkor
helyesen október 22-—26. közötti időpontra
t e t t e a csatát (no. 218. o.). Tévesen említi
Nagy László az 1597-es hadjárat egyik ki
emelkedő eseményének, a váci—nógrádverőcei
összecsapásnak az időpontját is; szerinte ez
október 6-án történt (198. o.). Az olvasónak
feltűnhet, hogy e csata után csak több mint
egy hónappal később vonult el a török tábor
Vác alól, november 9-én (200. o.). A nyomda
hiba lehetőségét azért zárhatjuk ki, mert a
könyv kronológiai részében is az október 6-i
időpont szerepel (282. o.). A vác—verőcei üt
közetek valójában több napon keresztül zaj
lottak, de november 6-án valóban volt egy
összecsapás. Nagy László tévedésének forrása
Rónai H o r v á t h J e n ő : Magyar Hadi Krónika
c. munkája (2. rész Bp., 1897. 138. o.), ahol
a hibás dátum szerepel. Ez a téves adat szere
pel egyébként a Magyarország Hadtörténete
I . kötetének kronológiai részében is (592. o.).
Nem értek egyet a szerzővel abban sem,
hogy a 15 éves háború kezdetét 1593 helyett
1591-re kell tennünk. Haszán boszniai pasa
1591-es és 1592-es horvátországi betörései csak
előkészítették a háborút, így annak előtörténe
téhez tartoznak. Még az 1593. február 7-i Szinán-féle „ u l t i m á t u m " sem jelentette a háború
kitörését, arra csak Haszán pasa június 22-i
sziszeki veresége szolgáltatott ürügyet. Hason
lóképpen vitatható a szerzőnek az az állítása
is, hogy a háború kitörésének fő oka az lett
volna, hogy a török egy eredményes terjeszke
déssel keresett volna kiutat súlyos belső válsá
gából (155—156., 167. o.). Véleményem szerint
jóval összetettebb kérdésről van szó; a háború
kitöréséhez a válság ugyan hozzájárulhatott,
de nem ez az egyetlen, kizárólagos ok (erről
bővebben írtam a H K 1982/2. számában —
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vö. 165. o.; ezt lényegében á t v e t t e Sinkovics
István, Magyarország története, I I I / l . 654. o.).
Negatívumként említeném továbbá, hogy a
szerző helyenként túlságosan is nagy engedmé
nyeket tesz a „népszerűsítő stílusnak;" pél
dául hosszú szemelvényeket közöl ismert és
kevésbé ismert történelmi regényekből és drá
mákból. Nádasdy Ferenc házaséletével kapcso
latban Nagy László idézi Nagy András drámá
ját, majd rövid „szexuális erkölcstani" kitérőt
tesz, bemutatja a kor nemi erkölcseit, szoká
sait (34—45. o.). A szerző azonban céljával
ellentétes hatást kelt; nemhogy Nádasdy Fe
renc házasságáról nem sikerül bebizonyítania
azt, hogy az alapvetően jó lett volna, hanem
az olvasó előtt is sikerül „lejáratnia" hősét.
A könyv első fejezetében közölt levelek ked
ves, évődő, harmonikus viszonyt sejtetnek az
apa, Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya kö
zött. Ehhez képest a Nagy András-féle dráma
részlet és Nagy László megjegyzései alapján
egy jóval zaklatottabb kapcsolatot sejthetünk
Nádasdy Ferenc és Báthori Erzsébet között.
H a az olvasó készpénznek veszi mindezt, dur
va, erőszakos, ellenszenves alaknak fogja te
kinteni Nádasdy Ferencet. Ez aligha lehetett
a szerző célja! Nagy László e fejezetben úgy
próbálja mentesíteni Báthori Erzsébetet az
ismert vádak alól, hogy bár nem fogadja el az

ellene szóló jegyzőkönyvek hitelességét, meg
jegyzi, hogy azok szerint Nádasdy Ferenc
nemcsak t u d o t t felesége kegyetlenkedéseiről,
hanem maga is adott ötleteket ezekhez (42. o.).
Báthori Erzsébet ártatlansága azonban ebből
az érvelésből egyáltalán nem következik, leg
feljebb Nádasdyt, könyve főszereplőjét teszi
ezzel bűnrészessé, állítja pellengérre a szerző.
Nem is az a probléma, hogy Nagy László nem
idealizálja a fekete béget, hanem az, hogy
mintegy mellékesen, a Báthori Erzsébet meg
ítélésével kapcsolatos, s főleg a Péter Katalin
ellen irányuló polémia kedvéért foglalkozik
Nádasdi szerepével.
A Nádasdy Ferencről szóló monográfia hi
bái, jónóhány v i t a t h a t ó állítása, feltevése elle
nére alapul szolgálhat a későbbi részkutatások
hoz, amelyek feltárhatják nemcsak a katona,
hanem a politikus, a reneszánsz főúr eddig is
meretlen vonásait is. Talán jobban megismer
hetjük Nádasdy személyiségét; azt, hogy mi
lyen ember volt, mert erről az oldaláról t u d t a
legkevésbé bemutatni hősét Nagy László. Hiá
nyosságai ellenére a könyvet haszonnal forgat
hatják a korszakkal foglalkozó kutatók, s a tá
gabb olvasóközönség körében is érdeklődésre
t a r t h a t számot a kevéssé ismert „fekete bég"
portréja.
Tóth Sándor László

KOSÁRY DOMOKOS

A TÖRTÉNELEM VESZEDELMEI
(Magvető Könyvkiadó,
Az ókor bölcselői, a reneszánsz korának nagy
egyéniségei a maguk módján és a maguk korá
ban polihisztorok voltak. Olyan tudósok, akik
értettek a filozófiához, a zenéhez, matematiká
hoz, biológiához, művészetekhez, történelem
hez, netán a gazdasághoz is. A X V I I — X V I I I .
századi tudományos forradalom után ez a fajta
polihisztorság egyre ritkább lett s lassan meg is
szűnt. A humán és a reál tudományok ketté
szakadásával kialakult az ezeken belüli poli
hisztorság, majd a X X . századtól már az is
nagy eredménynek számított, ha valaki leg
alább egy szakterület egészét képes volt át
fogni. Lassan aztán megfogyatkoztak ezek a
polihisztorok is. A magyar történetírásból el
tűntek a Marczali Henrikek, a Márki Sándorok,
a Szekfű Gyulák. Talán csak Szekfű tanítvá
nyai azok, akiknek életműve még mindig több
évszázadot fog á t . Közéjük tartozik Kosáry
Domokos, akinek legutóbbi kötete tizenöt ta
nulmányt és egy interjút tartalmaz.
Kosáry Domokos nevét 1936-ban a Görgeikérdésről ós annak történetéről publikált mun
kája t e t t e ismertté. A Szekfű Gyulánál elkészí
t e t t bölcsészdoktori értekezés a szabadságharc
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addig megjelent csaknem teljes irodalmát te
kintette át s j u t o t t megalapozott következte
tésre. Eszerint a Görgei-kérdés 1849 u t á n poli
tikai és nem történeti kérdés volt, amelyet kü
lönböző okokból mesterségesen növesztettek
naggyá, s amely először a Kossuth-emigráció
politikájának egyik ideológiai alapját képezte,
majd a függetlenségi p á r t i érvelésben j u t o t t
szerephez. A kötetet rengeteg t á m a d á s érte ;
az ősz Kacziány Géza tekintélyórvekre hivat
kozott, a Görgei-párti Altmann J . Gyula túl
zottan elfogulatlannak találta, s a szerző sze
mére vetette, hogy „csak" megírta a Görgeikérdés történetét, de nem oldotta meg azt ; egy
hadtörténószünk pedig, m á r 1948 u t á n , a Görgei tárgyilagos megítélését sürgető Kosáry egy
felszólalásából, e kötetre utalva, hiányolta „az
önkritikát".
Kosáry Domokos 1936 u t á n t ö b b reform
kori és 1848—49-es tárgyú t a n u l m á n y t ós kö
tetet publikált, 1945 u t á n pedig egyik meg
alapozója volt a Kelet-Közép-Európa k u t a t á 
soknak. 1948 u t á n őt is elérte más pályatársai
nak sorsa: hallgatásra ítélték. Az 1960-as évek
óta közzétett munkái a X V I . századtól kezdve
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a magyar történelem szinte minden korszakát
felölelik. Elég i t t csupán olyan munkákra utal
nunk, mint a „Bevezetés a magyar történelem
forrásaiba és irodalmába", a Mohács előtti
magyar külpolitikáról, Napóleon és Magyar
ország kapcsolatáról, a Széchenyi döblingi idő
szakáról írott kötetek, vagy a nagy szakmai
vitát kiváltó monográfia a X V I I I . századi
magyarországi művelődésről.
E z a kötet, amely az „írások Európáról és
Magyarországról" alcímet viseli, szintén jelzi
ezt a történetírói sokszínűséget. Találhatunk
i t t összefoglaló elemzéseket (Az európai fejlő
dési modell és Magyarország, Az európai kis
államok típusai), portrékat (Bél Mátyás, I I .
József, Széchenyi, Marc Bloch), elméleti tanul
mányokat (Modellalkotás és történettudo
mány, A történelem veszedelmei), egy-egy kor
szak, vagy sorsforduló átfogó, de az apró ténye
ket is figyelembe vevő feldolgozását (Európa
politikai rendszere 1815 után, 1848: az európai
forradalmak anatómiája), vagy műhelytanul
mányokat (A tétényi tumultus 1766-ban, Kos
suth pénzügyminisztériuma 1848-ban). Közös
e tanulmányokban a részletekig terjedő forrás
ismeret, a magyar és a külföldi szakirodalom
régi és új eredményeinek figyelembe vétele, s
az adatok virtuóz kezelése. Kosáry Domokos
nem tartozik azon történetírók közé, akik egy
szer leírt soraikat véglegesnek és sérthetetlen
nek tekintik. Az e kötetben közzétett legrégeb
bi tanulmányainak jelen változataiba is beépí
t e t t e az újabb kutatások eredméi^eit, mint ezt
a jegyzetanyag is mutatja.
Kosáry Domokos szerint a múlt, a történe
lem objektív valósága „megfelelő szakmai fel
tételek mellett kielégítően megismerhető". E
kielégítő feltételekhez hozzátartozik a források
ismerete, de hozzátartozik a t ö b b tanulmányá
ban alkalmazott modellalkotás is. A történeti
modellek alkalmazása, véleménye szerint, nem
csak a m á r feltárt ismeretanyag logikusabb
rendbe állítását teszi lehetővé, hanem új infor
mációkkal is szolgálhat a vizsgált kérdéseket
illetően. I l y módon az esetlegesség, a véletlen
szerűség fogalma is nagymértékben kiküszöböl
hető a történelemből, hiszen a folyamatok lo
gikájának felismerése megmagyarázhatatlan
nak tűnő tényeket is képes a helyükre tenni.
Kosáry Domokos szerint a történetírásra a
legnagyobb veszélyt a politika direkt beavat
kozása jelenti. Természetes, hogy minden kor
szeretne bizonyos kérdésekre választ kapni a
történelemből, s e kérdésfeltevések hasznos
impulzusokat adhatnak a történettudomány
nak is. De amikor egy a d o t t politikai rendszer
eleve sugallja a választ, illetve csak bizonyos
típusú választ hajlandó elfogadni, akkor ezek
nek a hatásoknak az értéke igencsak kétes
lesz. H a pedig az így létrejött értékítéletek
átszűrődnek a közgondolkodásba, s a más
eredmények befogadásának lehetőségét szűkí

tik, akkor eltorzulhat egy egész nemzet törté
neti t u d a t a is.
Kosáry
Domokos
történetszemléletének
egyik nagy erőssége, hogy Magyarországot nem
valamiféle szigetnek tekinti, hanem az európai,
szűkebb értelemben a kelet-közép-európai fej
lődés részének. í g y történelmünk számára nem
véletlen sorscsapások sorozata, hanem olyan
szerves folyamat, amelyben a kudarcok és si
kerek egyaránt az ország tágabb értelemben
v e t t politikai-gazdasági adottságaiból adód
t a k . Ezeket a tényezőket lehetett befolyásolni,
lehetett hatásukat ideiglenesen csökkenteni, de
nem lehetett tőlük függetlenedni, vagy azokat
megváltoztatni. Fatalizmus, vagy determiniz
mus ez? Nem, hiszen i t t nem eleve elrendelt
történelemről volt és van szó, hanem arról,
hogy az ország adott körülmények között ho
gyan volt, vagy nem volt képes élni a lehetősé
geivel. Ez a szemlélet t e h á t nem vonja maga
u t á n az elődök felmentését a felelősség alól, de
nem jelenti azt sem, hogy történelmünk min
den egyes kudarcáért őket kellene hibáztat
nunk.
Kosáry Domokos ennek szellemében tanul
mányai nagy részében bírálja az általa legkártékonyabbnak tekintett függetlenségi-kuruckodó-vulgármarxista történetszemléletet. E
szemléletnek megvoltak a maga gyökerei.
Az 1848—49-es szabadságharc leverése utáni
időszakban érthető ellenszenv alakult ki a
Habsburg-abszolutizmussal szemben, s ez az
ellenszenv átsugárzott a történetírásba is.
A függetlenségi történetírás ennek szellemében
írta meg és írta át Magyarország történetét;
így lett a Habsburgokból egy, a magyarság
vesztére törő, rosszindulatú dinasztia, s a t ö 
rökökből vitéz és lovagias rokon turáni nép.
Holott, mint Kosáry Domokos is hangsúlyoz
za, a X V I — X V I I . században az országot lété
ben a török fenyegette, s gazdasági-népességi
szempontból is a törökök uralma járt katasztrofálisabb hatással, nem a Habsburgoké. Az
ugyanis a XV. század eleje óta objektív adott
ság volt, hogy a kelet-közép-európai népeket,
vagy e népek egy részét egy nagy monarchia
fogja összefogni, s az e monarchiában való első
ségért többé-kevésbé egyenlő eséllyel indultak
a magyar, cseh, lengyel, osztrák uralkodók.
Hogy az unalom végül is a Habsburg-dinasztia
kezében összpontosult, az diplomáciai tevé
kenységén kívül az erőviszonyokból követke
zett. Magyarország egyedül képtelen volt helyt
állni a nála jóval erősebb Oszmán Birodalom
mal szemben, sőt, lassan felőrlődött e harcban.
Az osztrák uralkodóház viszont, a német csá
szári cím megszerzése révén, olyan erőtöbblet
tel rendelkezett, amely ellensúlyozhatta a tö
rök hatalmat is, s legalább Magyarország egy
részét tartósan megóvhatta az elözönléstől.
Hosszú távon végül is ez a birodalom bizonyult
erősebbnek, hiszen a X V I I — X V I I I . század
fordulóján kiűzte Magyarország területéről a
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törököt, s ha közigazgatásilag nem is, de facto
helyreállította Magyarország területi egységét.
Kosáry Domokos ugyanígy európai szem
szögből nézi a X V I — X V I I . századi magyar
politika útkereséseit is, s e szempontból elemzi
az ország széttöredezésének következményeit.
Különösen érdekes az az elemzés, amely a
francia—Habsburg-ellentétek
függvényében
értékeli a három részre szakadt Magyarország
politikáját. Hiszen Szapolyai nemcsak a török,
de a francia király „szövetségese" is volt.
A X V I I . században XIV. Lajos egyszerre
próbált megegyezni I. Lipóttal, s ugyanakkor
e megegyezés érdekében Magyarországon di
verziót szervezni. Ilyen volt pl. a Wesselényi
összeesküvés. Amint létrejött a megegyezés, a
francia külpolitika elejtette a magyar mozgal
m a t . A Thökölynek adott francia segítség
megint csak X I V . Lajos és I. Lipót ellentétével
magyarázható. Thököly felkelése azonban,
minden jogosultsága ellenére is, a rossz oldalra
állította Magyarországot a felszabadító hábo
rúk időszakában. Kosáry Domokos szerint ez
annak bizonyítéka, hogy „a X V I I . század
utolsó évtizedeire a magyar politikai gondol
kodás torzulni kezdett, és realitásérzéke, leg
alábbis átmenetileg, majdnem felmondta a
szolgálatot". Hiszen amíg Zrínyi, a Habsburgabszolutizmus minden hátrányának felisme
rése ellenére továbbra is, a törököt t a r t o t t a a
fő ellenségnek; addig a Wesselényi-összeeskü
vés és a Thököly-felkelés résztvevőinél a Ma
gyarországot é r t atrocitások m i a t t mindinkább
az érzelmek v e t t é k át az uralmat a racionalitás
felett. „S egy valódi szabadságharc erőfeszí
tése kellett ahhoz, Rákóczi alatt, hogy ez a
nagyon rossz pozíció valamennyire ismét kor
rigálható legyen."
Egy rövid ismertetésben lehetetlen kitérni
a kötet minden gondolatára és megállapítására.
Az első tanulmány Magyarország és az európai
fejlődési modell viszonyát vizsgálja, a második
Magyarország helyét a X V I — X V I I - századi
nemzetközi politikában (innen idéztük a fenti
gondolatmenetet). A X V I I I . századi tárgyú
tanulmányok között találjuk Bél Mátyás és
I I . József portréját, egy elemzést a korabeli
magyarországi értelmiség és kulturális elit
alkotóelemeiről, képzéséről, az állam és az
egyházak művelődési funkcióiról. Külön ki
emelendő az a közelkép, amelyet Kosáry Do
mokos az 1766. május 20-i tétényi tumultusról
ad. Ez az igen lojálisnak induló mozgalom a
földesúri durvaság megnyilvánulásai m i a t t
vált komolyabbá, s e mozgalom történetében
a szerző szerint, mint cseppben a tenger, tük
röződik a jobbágy—földesúr viszony és az ud
var politikája az úrbérrendezés előestéjén.
Megállapítása szerint az udvar beavatkozása
ez esetben „még mindig az egyetlen viszonylag
pozitívabb, ha nem is különösebben eredmé
nyes mozzanat a zendülést követő hivatalos

eljárás lehangoló szövevényében..." Az u d v a r
ugyanis, saját jól felfogott érdekében is, adó
alanyait védte a földesúri durvasággal szem
ben. Fontos e tanulmány azért is, mert a leírt
eseménysor jól jellemzi a magyar nemesi vár
megye kétarcúságát; nemcsak a beolvasztó,
a „függetlenséget" veszélyeztető központi in
tézkedéseket volt képes szabotálni, hanem
azokat is, amelyek a korszerűsítést, a haladást
szolgálták volna. S azért is, mert — m u t a t i s
mutandis — e mechanizmus továbbélésének
m a is tanúi vagyunk.
A X I X . századi tárgyú tanulmányok közül
kettő széles körképet nyújt az 1815 utáni és
az 1848-as Európáról. Előbbi négy kérdéskört
vizsgál: A bécsi kongresszuson történteket, az
1815-ös rendszer magyar nemesi felfogását,
Metternich és az európai politika viszonyát ős
a Szent Szövetség kérdését. Metternichhel kap
csolatban bírálja a kancellár személyére és po
litikájára vonatkozó, a külföldi történeti iro
dalomban megjelent illuzórikus nézeteket.
E tanulmány nemcsak európai kérdésekkel
foglalkozik, hanem tárgyalja ezek magyaror
szági kihatásait is. A magyar reformmozgalom
sikereit és kudarcait ugyanis nemcsak a belső
ellentétek határozták meg, hanem az európai
politika változásai, a németországi válságjelek,
az 1830-as francia forradalom és a münchen-—
grätzi szerződés stb. A Habsburg -állam kül
politikai helyzetéből következtek az enged
mények és a szigorítások; 1830 nagyobb moz
gásteret adott a reformereknek, 1833 viszont
beszűkítette azt.
Az 1848-as forradalmak anatómiájával fog
lalkozó elemzés szerint az olasz, francia, ma
gyar, német forradalmak nem véletlen egybe
esés folytán törtek ki mind 1848-ban; ezt a
szinkronitást az európai fejlődés alapvető azo
nossága, a belső feszültségek, az általános gaz
dasági és pénzügyi válság ós a forradalmak
láncreakciója határozták meg. A forradalmak
története alapján négy fázist különít el, az
„egységfrontos" fellépéstől a volt szövetsége
sek szembe fordulásáig. Ezek azonban, külső
tényezők hatására, nem mindig valósulnak
meg, a forradalom nini törvényszerűen járja
be valamennyi fázist. A forradalmak kudarcát
a szerző véleménye szerint a Nyugat-Európá
ból kisugárzó stabilitás okozta. Anglia, Fran
ciaország és Németország forradalmainak el
maradása, illetve belső lefékezése megnyitotta
az u t a t a közép- és kelet-európai autokrata
hatalmak rendcsinálása előtt. 1848 azonban,
h a nem is rajzolta át Európa térképét, olyan
mélyreható társadalmi változásokat okozott
(jobbágyfelszabadítás, nemzetiségi mozgal
mak, szövetségi rendszerek bomlása), amelyek
előkészítették a területi változásokat is.
Széchenyi, a naplóíró és a történeti személyi
ség portréját rajzolja meg egy másik tanul
mány. Kosáry i t t is többet ad, mint a cím alap
ján sejthetnénk, hiszen kitér az elmúlt évszá-

— 569 —

zad Széchenyi-ábrázolásának fő politikai vo
nulataira is.
Az egyik legizgalmasabb tanulmány (Kos
suth pénzügyminisztériuma 1848-ban) látszó
lag részletkérdést dolgoz fel. Kosáry Domokos
azonban óriási levéltári anyag és szakirodalom
alapján azt bizonyítja, hogy e minisztérium
egyáltalán nem volt a forradalom megbuktatá
sán dolgozó bécsi hivatalnokok gyülekezete,
hanem többségükben olyan magyar vagy ma
gyarországi származású szakemberek alkották,
akik tudatosan vállalták az önálló magyar
pénzügy szolgálatát.
Historiográfiai jellegű a következő két tanul
mány. Az első a két világháború közötti ma
gyar történetírás főbb iskoláiról, tendenciáiról,
személyiségeiről nyújt áttekintést. Kosáry
Domokos megállapítása szerint bár szoros volt
a kapcsolat politika és történetírás között, e
kapcsolattól függetlenül magas szakmai szín
vonalú teljesítmények születtek, nem utolsó
sorban a minőségi képzést adó háttérintézmé
nyek hatásának köszönhetően. Szekfű Gyula
portréjánál kiemeli, hogy Szekfű Három nem
zedéke még az ellenforradalmi ideológián belül
is a „viszonylag mérsékeltebb, humanizáltabb
változatot képviselte", ill., hogy „mondani
valójába ismét beleszőtte a köznemesi politika,
a nemesség »nemzeti« hibái, a közjogi ellen
zékiség, a hangoskodva türelmetlen nemzeti
ségi politika bírálatát". Kosárynak ez a tanul
mánya nemcsak tudományos alkotás; a szerző
a felsorolt történészek többségét személy sze
rint is jól ismerte, s a személyes emlékek jóval
plasztikusabbá, életszerűbbé teszik a képet.
A második historiográfiai t a n u l m á n y Marc
Bloch portréját rajzolja meg és az Annales
iskola történetéről ad képet.
Elméleti jellegű az utolsó három tanulmány.
Az első a történettudomány és a modellalkotás
kapcsolatát vizsgálja, a második az európai
kisállamok típusait tekinti át, a harmadik a
történettudományt kívülről és belülről fenye
gető „veszedelmekre" hívja fel a figyelmet.
Utóbbin egyrészt a túl direkt politikai hatást
(és nyomást), illetve a szakmán kívüli, nem
ritkán nagy érzelmi mozgósító erővel, de annál
kevesebb ténybeli megalapozottsággal rendel
kező elméleteket érti. A történész és a politika
kapcsolata soha nem egyenrangú, de az a tör
ténetírás, amelynek egyetlen célja egy adott
hatalmi rendszer legitimációja, egy adott etni
kai-politikai helyzet igazolása, ritkán hozhat
maradandó szakmai eredményeket. Példa van
r á bőségesen mind közelmúltunkban, mind
közvetlen környezetünkben.
Érdemes bővebben szólni az európai kis
államokkal kapcsolatos fejtegetésekről, már
csak azért is, miért, mint Kosáry Domokos ki
emeli, régiónkban ez az államtípus a leggyako
ribb. A kisállamok típusai közül h á r m a t kü
lönböztet meg. Az első típusba tartozók (pl.
Svájc) „a történelem folyamán tartósan szá
m í t h a t t a k erőtöbbletet nyújtó járulékos biz

tonsági tényezőkre"; t e h á t az európai nagy
hatalmak fontosnak ítélték létüket és semle
gességüket, ily módon háborítatlanságukat is.
A második csoportba azok a kisállamok tartoz
nak, amelyekkel kapcsolatban e tényezők erős
sége változó jellegíí. Ilyenek voltak pl. a német
és az olasz kisállamok, amelyek nemzetközi
politikai funkciója egyre csökkent. Végül a
harmadik csoportba tartoztak a közép-keleteurópai kisállamok, köztük Magyarország.
Ezek állami léte a történelem során nem volt
folyamatos és nem volt korlátozatlan, de pl.
Magyarországnak „mégiscsak sikerült politikai
létét, önállóságát, kulturális egyéniségét és
színvonalát megőriznie, nemcsak viszonylag
nyugodt időszakokban, hanem válságok és ne
hézségek között s azok ellenére is". Kosáry
szerint a X I X . századi magyar politikusok
többsége tisztában volt Magyarország kisállam i
mivoltával. Ez ellen kínált volna orvosságot
mind a Batthyány-kormány „nagymagyar"
koncepciója, mind az ezt demokratikus irányba
továbbfejlesztő kossuthi Duna-konföderációs
terv, mind a kiegyezés. A X I X . század végén
a nagy államok bűvöletében egy ideig úgy tűn
hetett, lejárt a kisállamok kora. Ugj^anakkor
1918 után a területi változások következtében
létrejött győztes „nemzeti" kisállamok utólag
is anakronisztikusnak nyilvánították a korábbi
nagy államokat, különösen a Monarchiát ós
Törökországot. Kosáry Domokos szerint azon
ban a kisállamok 1918 után létrejött rendszere
sem oldotta meg Kelet-Közép-Európa politi
kai-etnikai problémáit. így, bár a. Monarchia
és a történelmi Magyarország történetileg való
ban anakronisztikussá vált 1918-ra, a gazda
sági integráció és egyéb, az egységesülés felé
ható tendenciák korántsem teszik feleslegessé
az olyan alternatívák keresését, amelyek „vala
milyen szervezett együttműködés mellett im
már a kisállamok önálló létével, sőt, szuvereni
tásuk formai jegyeivel is számolni t u d n a k " .
Kosáry Domokos szerint a kelet-közép-európai
kisállamok története két tanulsággal szolgál.
„Az egyik az, hogy a különböző elképzelések,
változatok, alternatívák közül a történelemben
általában az adott erőviszonyok közt a legvaló
színűbbek válnak valóra. A másik pedig az,
hogy a viszonylag igen nagy százalékban helyt
állónak tűnő, magas valóságtartalmú nézete
ket és megoldásokat sem ajánlatos mindjárt
hibátlannak, esetleges korrekcióra nem szoruló
nak, teljes igazságnak tekintenünk. Ugyanis a
látszólag kis hibák is felhalmozódnak, és egy
idő múlva az egész számítást könnyen fel
borítják. Ez áll — mint láttuk — mind az első
világháború előtti kelet-közép-európai nagy
állami, mind pedig a fordulat után azt felváltó
kisállami koncepcióra. S ez az a pont, ahol
vizsgálatunkat ezúttal — egvelőre — lezár
juk".
A kötet utolsó írása Hanák Gábor Kosáry
Domokossal készített interjúja. Nem egysze
rűen életrajzot ós pályaképet ad ez az interjú.
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Kosáry részletesen szól fontos tudományos és
tudománypolitikai kérdésekről is, mint az öt
venes évek magyar történetírása, az össze
hasonlító történeti szemlélet fontossága a ma
gyar történelem kutatásában, a művelődés
történeti kutatások tanulságai. Jelenkor-törté
nészek számára is igen tanulságos az a fejtege
tés, amelyet Kosáry 1956 kapcsán mond el.
Véleménye szerint 1956 előtt Magyarországon
két tendencia bontakozott ki. Az egyik „mind
azt, ami rossz történt, arra próbálta felhasz
nálni, hogy visszaállítson egy régi társadalmat,
egy régi eszmónyrendszert. Érvelésüket támo
gatni látszott egy csomó értelmetlen, kegyetlen
dolog, ami ezekben az években végbement".
Ez volt az, ami ellenforradalmi jellegű volt, s
ezt ő maga is helytelenítette. „Volt egy másik
tendencia is, amely arra irányult, hogy ezt az
újat megtisztítsa a hibáktól, amelyek súlyossá
t e t t é k állapotát. Ez főleg a baloldalról indult.
É n ezekkel értettem egyet, nem mintha azt
hittem volna, hogy ez könnyű dolog, vagy egy
szerűen megoldható, hanem azért, mert ezt
t a r t o t t a m történelmileg helyesnek, és azért
mert úgy gondoltam, hogy ez minden nehézség
ellenére végül is valahogy rentábilis, történel
mileg kifizetődő. Volt, aki aztán szememre ve
t e t t e , hogy ha egyszer egy forradalmi változás
i t t végbement, akkor mindaz, ami azt módosí
tani akarja, szükségképpen mind maradéktala
nul ellenforradalom. É n ezzel semmiképpen

sem értek egyet! A történelem megmutatta,
hogy voltak nagy forradalmi előreugrások,
amelyek u t á n visszaesések, megtorpanások
következtek, és ezeket újabb forradalmakkal
kellett kiigazítani. Talán elég a francia forra
dalmak sorozatára gondolni. És nincs arra tör
ténelmi bizonyítékunk, hogy ez csak a polgári
forradalmaknál képzelhető el."
Egy ilyen rövid ismertetésben természetesen
lehetetlen a kötet valamennyi megállapítását
elemezni vagy továbbgondolni. Olyan gazdag
elméleti és ténybeli ismeretanyagot hordoz ez
a tanulmánygyűjtemény, hogy megismerése
minden egyes olvasónak, szakmán kívülieknek
és belülieknek egyaránt csak hasznára válhat,
összegzésként csak annyit: Reméljük, hogy
minél előbb kezünkbe vehetjük a „Bevezetés
a magyar történelem forrásaiba és irodalmába"
újabb köteteit, „A Görgey-kérdés és t ö r t é n e t e "
új, a jelenkorig terjedő feldolgozását, s azokat
a tanulmányokat is, amelyek e kötetből ki
maradtak. Addig is mindenkinek figyelmébe
ajánljuk e kötet befejező sorait: „ Á m ú l t a t
vállalni emberséggel, felnőtt nemzetként, szo
rongató öncsonkítás nélkül, egészben, úgy,
ahogy végbement, nem a gyengeség, hanem
az erő jele, és egyben forrása is".
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VESZPRÉMY LÁSZLÓ

SZENT ISTVÁN ÉS KORA
Tudományos ülésszak Budapesten, 1988. június 21—22.
Szent István halálának 950. évfordulója
alkalmából az MTA Történettudományi Inté
zete, a Magyar Történelmi Társulat és a Ma
gyar Püspöki K a r rendezett kétnapos tudo
mányos konferenciát. Az összehasonlítás ma
gától adódik a legutóbbi Szent István évvel,
1938-cal. Akkor a tudomány egy háromkötetes
emlékkönyvet t e t t le az asztalra, a tanulmá
nyok széles tematikai gazdagságával és öszszességében — bár nem kivétel nélkül — igen
magas színvonalával. A magyar történelem
mel, közelebbről az istváni művel ós annak
tanulságaival való szembesülésre a társadalom
nak és a politikai vezetésnek a különböző
okokból fenyegető válságok m i a t t akkor is,
most is szüksége volt. A tudományos kutatás
nak akkor azonban egy hosszabb időszak — én
éppen a hazai középkorkutatás szempontjából
kiemelkedő és páratlan évtizedek •— eredmé
nyeit volt alkalma összegezni, míg ma az elő
adások egy részénél az előtanulmányok érez
hető hiánya, töredékes volta keltett jogos
hiányérzetet.
Az első napon az István-kori államra vonat
kozó általánosabb igényű előadások hangzot
tak el, délelőtt Danlcó László kalocsai érsek, a
katolikus Egyháztörténeti Bizottság elnöke,
délután Szűcs Jenő, az MTA Történettudo
mányi Intézet főosztályvezetőjének elnökle
tével.
Berend T. Iván megnyitó előadásában az
istváni teljesítményhez való viszonyulás vál
tozatait vette számba a magyar történelem
során. Hangsúlyozta, hogy történelmünk
majdnem minden kritikus korszakában fel
merült az igény István személyének és korá
nak értékelésére, s „uralkodásában minden
utána következő nemzedék és korszak meg
találta a számára kiindulást jelentő teljesít
ményt vagy szellemiséget, a számára fontos
hivatkozást vagy elutasítást". Kitért ennek a
több évszázados folyamatnak néhány doku
mentumára az első legendáktól a Kálmán
=

király korabeli Hartvik-legendán, Werbőczin,
Heltai Gáspáron, Szigligeti Edén Jókai Móron,
Szekfú Gyulán és a Rákosi-korszak publicis
táin át a mai tudományos megközelítés árnyal
t a b b , kiegyensúlyozottabb monográfiáiig és
szintézisóig. Nagy teret szentelt a mindenkori
értelmezés pozitív jellege a bemutatásá
nak, így többször is utalva Szekfű Gyula
1938-as a magyar turánizmus és a náci újpogányság ellen írott esszéjére. Az 1950-es
évek hazai történetírásának meghamisított
István-képe után uralkodásában ma ismét
Magyarország legitim elődjét látjuk, s az
Európába való beilleszkedést, a keresztény
feudális államrend megteremtését jelentőségé
nek megfelelően értékeljük.
Győrjjy György Szent István történeti ku
tatásunkban címmel t a r t o t t a meg előadását.
A témára vonatkozó történeti k u t a t á s jelenlegi
állását úgy értékelte, hogy az „1938. évhez
képest nincs okunk az elégedetlenségre"
— finoman utalva saját terjedelmes István
monográfiájára ós a tízkötetes Magyarország
története Árpád-kori részére. Igaz, az 1930-as
évekéhez hasonló teljesítményre azóta sem
volt képes a magyar történetkutatás (Szt.
István Emlékkönyv, az Árpád-kori elbeszélő
források kritikai kiadása, a Gombos Albin
által összegyűjtött s a magyarokra vonatkozó
Árpád-kori hazai és külföldi források közel
teljes gyűjteményének megjelentetése stb.).
Az 1950-es éveket korszakunk tekintetében is
a dogmatizmus színvonalcsökkentése jelle
mezte, amikor „a marxista terminológia hasz
nálata és a tekintélyekre való hivatkozás fontosabb volt, mint a kutatandó lényeg". Lederer E m m a és Elekes Lajos vonatkozó munkáit
is ellentmondásosnak tartja. Ugyanakkor ki
emeli, hogy a háború előtti évtizedek kutatá
sainak hungarocentrikus és a gazdasági-tár
sadalmi szempontokat sokszor mellőző szem
léletéhez képest jelentős előrelépés történt.
Számos k u t a t ó életművét említette meg tisz
telettel (Moravcsik Gyula, Szentpétery Imre,
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Kumorovitz L. Bernát, Radú Polikárp,
Kniewald Károly stb.), ám a hallgatóközönség
joggal hiányolta — többek között — Tóth
Zoltán, vagy az alapvető jelentőségű társa
dalomtörténeti monográfia szerzője, Bolla
Ilona nevének említését. Az előadó a továb
biakban hangsúlyozta az Európához való fel
zárkózás problémaköréhez kapcsolódva, hogy
a szomszéd népek középkori fejlődése a magyar
állam születéséhez — amit addig inkább csak
I s t v á n művének tekintettek — hasonló mó
don, többé-kevésbé párhuzamosan alakult
Kelet és Nyugat határmezsgyéjén. „Ez az
összehasonlítás teszi lehetővé, hogy meglás
suk, mi az, amit Szent István rm'ívéhen az
ezredforduló Kelet—Közép-Európájának gaz
dasági és társadalmi fejlődése diktált és mi az,
amit benne maga a király alkotott." Végül az
István-kori történelem egyes részproblémáira
t é r t ki, így az ostiai püspök 1009. évi magyar
országi látogatásának jelentőségére, az István
által kiállított, vitatott hitelességű oklevelek
néhány kérdésére, Bonipert és Leodvin püs
pökök személyére.
Székely György Kortárs királyok és Szent
I s t v á n a változó világhatalmi elképzelések
ütközésében című előadásában a magyar ál
lamalapítás nemzetközi hátterének politika
történet-centrikus áttekintésére vállalkozott.
Több szálon követte nyomon a bizánci és
német-római birodalmi törekvések alakulását,
a közép- és kelet-európai államok létrejöttét
(cseh, lengyel, bolgár), de látóköréből az északi
régiók fejleményei sem maradtak ki.
Szűcs Jenő, egy korábbi tanulmányát tovább
fejlesztve, Szent István Intelmeiről t a r t o t t
előadást. Az előadók közül elsőként ő érintette
a később sokszor felvetődő kérdést: mennyi
ben önállóak és mennyiben átvételek az István
kori államszervezés eredményei. U t a l t az In
telmek Karoling-kori hagyományaira, az ak
kor íródott ún. király tükrökre. Az uralkodás
teokratikus jellegű indoklása, annak elvi kor
látozása a I X . századba vezet, míg a királyi
tanács hangsúlyos szerepe a X . századi poli
tika-elméletre utal. Az ugyancsak csírájában
megmutatkozó organikus államelméleti kez
demények, az előadó által hangsúlyozott
„honestum" és „utilitas" (etikai-politikai
megközelítés) kettőssége jól m u t a t j a az Intel
mek lényegi önállóságát a számos, részben
mintául szolgáló királytükör között, s igazolja,
hogy az Intelmekben egy európai színvonalú
államelméleti t r a k t á t u s t tisztelhetünk.
Kristó Gyula történetírásunk egyik legkri
tikusabb kérdésével, a vármegyék és a vár
megyerendszer kialakulásával
foglalkozott.
Abból indult ki, hogy 997-ben, K o p p á n y le
győzése idején még nem lehettek vármegyék,
míg a veszprémi alapítólevél idején már fel
tűnnek. Felhívta a figyelmet a vármegyék és
várispánságok létének kettősségére, s hang
súlyozta, hogy a 70 körüli X I . századi vár

megyeszám nemcsak a terminus későbbi ér
telmében v e t t megyéket foglalja magában.
Az egyházi és világi igazgatás kölcsönhatására
Veszprém, Baranya, Csanád megyéket hozta
példának. Végül utalt a megjelenés alatt álló
könyvében megtalálható további bizonyító
anyagra.
A délelőtt utolsó előadójaként
Püspöki
Nagy Péterre István egyházszervezetének ki
fejtése maradt. Foglalkozott az egyházmegye
alapítás kánonjogi gyakorlatával, az 1000.
év előtti magyarországi térítések emlékanya
gával, s végeredményében az 1000. év előtti
hazai egyházszervezést próbálta valószínű
síteni.
A délutáni előadók közül elsőnek Makk
Ferenc t a r t o t t előadást a Szent István-kori
Magyarország keleti szomszédairól. Részle
tesen tárgyalta a magyar—bizánci viszony
alakulását, kitért a Keán elleni hadjárat prob
lémájára, s végül az Ajtony elleni hadjárat
datálására.
Gerics József a Korai államelmélet érvénye
sülése I s t v á n korában című előadásában fog
lalkozott a törvények, Intelmek t ö b b helyé
nek értelmezésével (mostani császárok, egytörvényű ország), azok államelmóieti hátte
rével. Kritikai megjegyzéseket fűzött a Gyorffy
által képviselt félszabad-terminushoz és a vár
megyék kialakulásáról felállított elméletéhez.
Az előadó, akinek m á r korábban is számos
Pszeudo-Izidorus-i hely azonosítása köszön
hető, újabb nagy horderejű párhuzamokra,
m u t a t o t t rá. Felhívta a figyelmet az alapított
püspökségek tízes számára, ennek kánonjogi
alapozású mintájára, valamint az említett
jogi gyűjteményben szintén előforduló Consti
t u t u m Constantini feltételezhető hatására az
ország egy szentnek (itt Mária) való felaján
lásában.
Váczy Péter, aki a már említett Emlék
könyvnek is szerzője volt, a koronának a pa
láston kivehető formájával foglalkozott, illetve
a m a is meglévő, ún. szent korona igazgyön
gyökből készült füzérének kormegjelölő sze
repére t e t t érdekes megjegyzéseket.
Kállay István Fehérvár első címere kapcsán
Fehérvár középkori jelentőségéről, a város ki
váltságainak rekonstruálható köréről szólt.
Gedai István első királyunk pénzei és az
állam gazdasági élete közti kapcsolatot tekin
t e t t e át, felsorolva a régészeti éremleletek ta
nulságait, a pénzverés és gazdaságszervezés
összefüggéseit.
Vajay Szabolcs a X I . századi Európa három
kortárs és egyaránt jelentős személyiségét (Ist
ván, Nagy Sancho, Odilo, clunyi apát) állította
egymás mellé, érdekes eszmetörténeti és poli
tikatörténeti következtetéseket vonva le az
életraj zok ad ataibél.
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A következő napon Székely György akadé
mikus elnökletével művészettörténeti és egy
háztörténeti témákról hangzottak el előadá
sok.
Tóth Melinda az István kori művészetről
szólva utalt arra, hogy a korral kapcsolatba
hozható művészeti emlékauyag az elmúlt év
tizedekben érezhetően megcsappant. Ez főleg
a faragott kőplasztikára vonatkozik (így pél
dául az arácsi követ ma X I I . századinak t a r t 
juk, vagy a palmettás kőfaragványokat a X I .
század 2. feléből származtatjuk). A művészet
történeti összehasonlítás eredménye egybe
cseng az eszmetörténeti tanulságokkal: a
magyar művészetet a X I . században bizonyos
különállás jellemezte Közép-Európában, jól
megkülönböztethetően
a Német-római bi
rodalomhoz sokkal erősebben kötődő cseh és
lengyel emlékanyagtól.
Kovács Éva István palástjáról tartót 1 elő
adást. A szövet restaurálása és alapos megvizs
gálása közben derült ki, hogy eddig az ábrá
zolások és a feliratok egy részét pontatlanul
értelmeztük. A most már pontosan rekonst
ruált ikonográfiái program Krisztus megdi
csőülése és dicséreteként magyarázható. K é t 
ségbe vonta, hogy a Gizella és István közötti
fiatal férfi Imre volna, mivel t ö b b ifjút ábrá
zoló medalion is előkerült.
Nováki Gyula a I X — X I . századi várépíté
szetről t a r t o t t régészeti szempontú áttekin
tést. A leletek alapján igen nehéz elkülöníteni
az I s t v á n előtti és utáni várakat, de a X I — X I I .
században elhagyott nemzetiségi várak ku
tatása sem jár kisebb nehézséggel. A vár
megyei központok közül eddig húszat azono
sítottak, tizenkettőt feldolgoztak. Ezek jel
legzetessége, hogy jól védhető, alacsony dom
bokra épültek, viszonylag nagy területnek
10—13 hektárral, sáncaik magassága pedig
10—12 méter. Ezután ismertette az egyes
erősségek adatait (Szolnok, Aba, Borsod,
Hont, Doboka stb.). Végül a nemzetségi várak
közül t é r t ki néhány ásatásra.
Dobszay László az MTA Zenetudományi
Intézetében folyó sokéves kutatómunka ered
ményeképpen t u d t a a középkori magyar li
turgiának eddigi legalaposabb és legjobban
alátámasztott vázlatát nyújtani (és egyúttal
bemutatni az Intézet legújabb, az előadáshoz
bizonyítóanyagot
szolgáló
kiadványát).
A X I V — X V . századi liturgikus anyag alap
ján elkülönítette az ország három eltérő li
turgikus régióját. Megállapította, hogy a ma
gyar liturgia elterjedésének határai egybees
nek a középkori országhatárral, s lényeges vo
natkozásokban egységet m u t a t n a k . Ilyen a
környező országokban nem alakult ki, így ez
nálunk nem lehetett spontán fejlődés ered
ménye, hanem az István kori állam- és egyház
szervezés tudatossága bizonyítékának tekint
hető.

Bogyay Tamás István és Adalbert viszonyá
ról szók, meggyőzően interpretálva a legendák
v i t a t o t t sorait. Pirigyi István a bizánci szer
tartású kereszténység magyarországi helyze
téről, Hervay Ferenc a korabeli magyarországi
monostorokról, Szilárdjy Zoltán a király iko
nográfiájáról t a r t o t t előadást.
A délutáni ülésszakon Glatz Ferenc, SLZ MTA
Történettudományi Intézetének m b . igazga
tója elnökölt.
Kralovánszky
Alán István fehérvári elte
metésének körülményeiről t a r t o t t újszerű elő
adást saját régészeti kutatásai alapján.
Ezután Szakály Ferenc, olvasta fel a romániai
fajupusztítási terv elleni tiltakozást a Magyar
Történelmi Társulat nevében, amivel a kon
ferencián megjelentek egyetértésüket fejez
ték ki.
E z t követően az ülésszak Szántó Konrád
előadásával folytatódott a Szent .Jobb ma
gyarországi tiszteletéről.
Vizkelety András
az István-prédikációk
példaképalkotását és érvelését elemezte. Há
rom, a domonkosokhoz kapcsolható gyűjte
ményt m u t a t o t t be, amelyek közül az egyik,
egy Heiligenkreuzban őrzött kézirat eddig tel
jesen ismeretlen volt a hazai kutatás számára.
Elemzései egyúttal a hazai középkori értel
miségképzés gyakorlatába is betekintést nyúj
tottak.
Klaniczay Gábor István középkori legendáit
eszmetörténeti és vallástörténeti kontextusban
vizsgálta, keresve helyüket az európai legenda
irodalomban. A kultúrtörténeti párhuzamok
bemutatásában a hangsúly a szent-király kul
tuszokra esett, amelyek eredetileg a kormány
zás és a keresztény életideál közti ellentétet
igyekeztek áthidalni. Ilyen ellentét az István
legendákban már nem található, a király szent
sége világi funkciójából következik.
Török József a középkori magyar liturgia
István-tiszteletéről, Ladányi Sándor István
alakjáról a protestáns egyházi kultúrában,
H oil Béla az egyházi énekek István-tiszteleté
ről, Lukácsy Sándor a barokk kori prédikációk
Istvánjáról szólt. Végezetül Kovács József
a Szent István-i állameszméről és a szentkoro
na-tanról, Gergely Jenő az 1938-as Szent Ist
ván-évről t a r t o t t a meg előadását. Az ülés
szak Glatz Ferenc értékelő zárszavával ért
véget.
A konferencia előadásait hallgatva jogos a
hiányérzetünk, hogy egyetlen hadtörténelmi
előadás sem hangzott el, noha az államalapí
tás megértéséhez e disciplina eddig is már igen
nagy mértékben járult hozzá. (Nem véletlen,
hogy 1938-ban Gombos Albin az 1030. évi
magyar—német háborúról külön tanulmányt
írt.) Reméljük, hogy az emlékév további kon
ferenciáin és kiadványaiban még pótolható ez
a hiányosság.
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698. Román internacionalisták a Magyar
Tanácsköztársaságért. Dokumentumok,
visszaemlékezések. (In sprijinul Repub— 578

700.

701.

702.
703.

licii Ungare a aturilor. 1919. Vál., előszó
és jegyz. Kővágó László. Ford. Lipcsey
Ildikó.) [Kiad. a] (MSZMP K B Pártt ö r t . I n t . Bp.) Kossuth K. 1986. 105 p.
Iancu, G. : Contributia Consiliului Diri
gent la consolidarea statului national
roman (1918—1920). Cluj-Napoca, E d .
Dacia, 1985. 315 p. 8 t .
Bibliogr. a lábjegyzetekben. Név
mutató.
Radev, Sz. : Az 1919. évi Magyar Tanács
köztársaság és az 1923. évi bolgár anti
fasiszta felkelés közös jellemzői. —
Voenno Isztoricseszki Szbornik, 1985.
3. sz. 130—145. p .
Mezei György, R.: Forradalom Magyar
országon -— ahogy Romanelli alezredes
l á t t a . — Magyar Ifjúság, 1986. 12. sz.
28—30. p .
Szita Szabolcs: A Vörös Hadsereg ós
harcosai emléke Sopronban. — Soproni
Szemle, 1986. 4. sz. 360—354. p .
Rácz Erzsébet: Magyar Köztársaság.
E g y szemtanú emlékei. — Űj Tükör,
1986. 6. sz. 9. p .

A két világháború közötti
időszak hadtörténelme
704. Romsics Ignác: Magyarország, 1919—
1941. Drágán megfizetett évtizedek. —
É T , 1986. 21. sz. 650—652. p.
705. Dombrády Loránd: H o r t h y Miklós „a
legfelső h a d ú r " (A Horthy-rendszer ér
tékeléséhez.) — Társadalmi Szemle,
1986. 12. sz. 43—54. p .
706. Az ellenforradalmi rendszer történeté
hez. — Kritika, 1986. 8. sz. 22—33. p.
707. Tilkovszky Lóránt : A kormányzat szél
sőjobboldali ellenzéke az ellenforradalmi
Magyarországon. — Társadalmi Szemle,
1986. 10. sz. 73—84. p .
708. Szabó Ágnes: A magyar kommunista
párt az illegalitás szorításában. — Tár
sadalmi Szemle, 1986. 6. sz. 42—52. p .
709. Sipos Péter: A legális munkásmozgalom
a Horthy-rendszerben. — Társadalmi
Szemle, 1986. 7. sz. 49—60. p.
710. Gergely J e n ő : A „keresztény-nemzeti"
ideológia. (1919—1944). — Társadalmi
Szemle, 1986. 2. sz. 81—93. p .
711. Szarka László: Csehszlovákia, 1918—
1939. Egy köztársaság megszületése és
halála. — ÉT, 1986. 25. sz. 776—778.
712. Kővágó László : Jugoszlávia a két háború
között. Ingatag egység. — É T , 1986.
29. sz. 904—906. p .
713. Bjelajac, M. : A katonai tényezők és
Jugoszlávia területének védelme 1918—
1921 között. — Vojnoistorijski Glasnik,
1985. 2. sz. 195—228. p .
714. Szász Zoltán: Románia a két háború

715.

716.

717.

718.
719.

720.

721.

722.
723.

724.

között. Földosztással és fehér lovon. —
ÉT, 1986. 27. sz. 842—845. p.
Ijjas József: Húsz év a Dunánál. Az
osztrák—magyar kapcsolatok történel
mi kérdései 1918—1938 között. — Moz
gó Világ, 1986. 4. sz. 39—48. p.
Kostya Sándor: Trianon előzményei.
Szlovák ellenállás és cseh propaganda.
— Krónika (Toronto), 1981. 7—8. sz.
28—30. p .
Oyáni Gábor: Totális háború és a békecsinálás: Trianon. E g y amerikai tanul
mánykötetről. — Alföld, 1986. 8. sz.
92—95. p .
Nagy Zsuzsa, L. : Az 1920. évi magyar
békeszerződés. — Társadalmi Szemle,
1986. 1. sz. 56—66. p .
Somogyi E r i k a : Magyarország részvételi
kísérlete az 1920-as lengyel—szovjet
orosz háborúban. — TSz, 1986. 2. sz.
313—324. p .
Fogarassy László: Prónay Pál emlékezé
sei az 1921. évi nyugat-magyarországi
eseményekről. — Soproni Szemle, 1986.
1. sz. 24—46., 2. sz. 118—138., 3. sz.
208—228., 4. sz. 304—323. p.
Nagy Zsuzsa, L. : Liberális pártmozgal
mak 1931—1945. B p . Akad. K. 1986.
199 p.
Bibliogr. a lábjegyzetekben. Névmu
tató.
Ormos Mária: Háború — forradalom —
fasizmus. Az olasz fasizmus kezdetei. —
Jelenkor, 1986. 3. sz. 260—267. p .
Gallo, M.: A gyilkosok éjszakája 1934.
június 30. (La nuit des longs couteaux.
Ford. B a r t a András.) Bp. Európa K .
1986. 319 p.
Máté I s t v á n : Adalékok a magyar—
szovjet diplomáciai kapcsolatok két vi
lágháború közötti történetéhez, különös
tekintettel az 1934—1939 közötti idő
szakra. (Clio. Fiatal Oktatók Közlemé
nyei. 2. Bp. E L T E Bölcsészettudományi
Kar, 1986.) 229—295. p .

Spanyol polgárháború
725. Gömöri Endre : Spanyol polgárháború. —
Mo, 1986. 1—7. sz. 12. p.
726. Horváth J . Ferenc: 50 éve történt. (Spa
nyol polgárháború.) — Határőr, 1986.
25., 26., 28., 30—32. sz. 10. p.
727. Molnár I s t v á n : A spanvol polgárháború.
— MHSZ Élet, 1986/ 11. sz. 12—13.,
12. sz. 12., 13. sz. 12., 14. sz. 12—13. p .
728. B[átonyi] Gfábor] : A spanyol polgár
háború. — N, 1986. 29. sz. 12. p.
729. Varga J e n ő : Spanyolország a forrada
lomban. — (A nemzetközi munkás
mozgalom történetéből. B p . 1986.)
102—109. p .

730. Kis Aladár: A spanyol polgárháború. —
Nagyvilág, 1986. 7. sz. 949—960. p .
731. Harsányi I v á n : Hispánia a barikádon.
— Népszabadság, 1986. 169. sz. 15. p .
732. A falange. Beszélgetés Harsányi Ivánnal.
[Riporter:] N. S. L. — Magyar Hírlap,
1986. 169. sz. mell. 1—2. p .
733. Harsányi György: Spanyol nyár, 1936.
— Magyar Ifjúság, 1986. 34. sz. 4. p .
734. Elekes É v a : Nem törnek á t ! Spanyol
polgárháború 1936—1939. — Népszava,
1986. 167. sz. 2—3., 168. sz. 2—3., 169.
sz. 6. p .
735. Bodnárné Takács E r i k a : A spanyol pol
gárháború a korabeli sajtó tükrében. —
J e l — kép, 1986. 2. sz. 137—147. p .
736. Heinkelek és R á t á k . A légierő szerepe a
spanyol polgárháborúban. [ í r t a : ] A. V.
— N, 1986. 3. sz. 11. p .
737. Alvarez, S.: A spanyol hősköltemény
tanulságai. — Béke és Szocializmus,
1986. 7. sz. 91—97. p .
738. Furch, B . : „Legendává lettek!" Az első
spanyolországi nemzetközi
brigádok
megalakulásának 50. évfordulójára. —
Béke és Szocializmus, 1986. 10. sz. 132—
135. p .
739. Zalka András: És mégis: ,,No p a s a r a n ! "
A Nemzetközi Brigádok brit önkéntesei
emlékművének avatása, London, 1985.
október 5. — H K , 1986. 2. sz. 368—
370. p .
740. Györkéi J e n ő : Legenda, valóság, tragé
dia. A nemzetközi brigádok történetéből.
Bp. Zrínyi K. 1986. 251 p . 16 t . Illusztr.
Bibliogr. a jegyzetekben 219—250. p .
Ism. — Kacsó Lajos. — N , 1986. 47.
sz. 13. p . — Bodó László. — Történelem
tanítás, 1988. 1. sz. 26—27. p .
741. Györkéi J e n ő : A Franco-lázadás. — Ma
gyar Nemzet, 1986. 168. sz. 2. p .
742. Györkéi J e n ő : Madrid h a t á r á n — 1936.
— Magyar Hírlap, 1986. 169. sz. mell.
l.p.
743. Györkéi J e n ő : Alltak a v á r t á n . — N,
1986. 42. sz. 12. p .
744. Györkéi J e n ő : önkéntesek a spanyol
égbolton. 1936—1939. — Repülés, 1986.
10. sz. 8—9. p .
745. Györkéi J e n ő : A spanyolországi nemzet
közi brigádok egészségügyi szolgálata.
— H K , 1986. 4. sz. 740—750. p .
746. Kacsó Lajos: Rajk őrmester bajtársai.
(Beszélgetés Györkéi Jenő alezredessel.)
— ISz, 1986. 7. sz. 15. p .
747. Balogh László: Magyarok — spa;., o
földön. (Beszélgetés Györkéi J e n ő hadtörténésszel.) — E s t i Hírlap, 1986. 165.
sz. 4. p .
748. Györkéi J e n ő : Magyarok spanyol földön.
— Magyar Nemzet, 1986. 245. sz. 4. p .
749. Györkéi J e n ő : Matolcstól Huescáig. —
Új Tükör, 1986. 29. sz. 2 1 . p .
750. A madridi csoda. Részletek Zalka Máté
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751.
752.
753.
754.

755.
756.
757.
758.

759.

leveléből. (1936.) — N, 1986. 33. sz.
11. p .
Zalka Máté leveléből. 1936. december
27. — Ellenállók, Antifasiszták, 1986. 3.
sz. 10. p .
ö t v e n éve, Spanyolországban. [ í r t a : ]
Z. T. — Ellenállók, Antifasiszták, 1986.
3. sz. 1—2. p .
Botos J á n o s : Magyar önkéntesek a spa
nyol nép szabadságáért. — Magyar
Rendőr, 1986. 35. sz. 3. p .
No pasaran... nem törnek á t . . . Magyar
önkéntesek visszaemlékezései. (Keszőcze
Endre, Gyáros László, Zalka Máté.) —
Ország Világ, 1986. 44. sz. 8—9. p .
Felkai Dénes: A Dunától az Ebróig.
[Riporter:] Kacsó Lajos. — N, 1986.
31. sz. 10. p .
Felkai Dénes: Nem m u t a t h a t t u n k félel
met, ö t v e n éve, Spanyolországban. —
ÉT, 1986. 44. sz. 1387—1388. p .
Figyelem! I t t Madrid beszél. Rónai
Mihály András 1937-es írásaiból. —
Népszabadság, 1986. 169. sz. 16. p.
Jalsovszky Katalin: Levél Vernet-ből.
A spanyol polgárháború magyar önkén
teseinek üzenete egy franciaországi internálótáborból. — * Kritika, 1986. 10.
sz. 5—7. p .
Guzman, E . : Jaj a legyőzötteknek! (El
ano de la victoria.) [Visszaemlékezések.]
Bp. Európa K. 1986. 386 p .

771.

772.

773.

774.

775.
776.
777.

778.
779.

A második világháború
760. Harmat E n d r e : ö r ö k mementó. (1939.
szeptember 1.) —- Esti Hírlap, 1986.
204. sz. 5. p.
761. Kovács J e n ő : ö r ö k emlékeztető! (1939.
szeptember 1.) — N, 1986. 35. sz. 5. p.
762. Zsukov, G. K . : A háború kitörése. —
Ország-Világ, 1986. 27. sz. 5. p .
763. Panecki, T . : Lengyel reguláris katonai
alakulatok a második világháborúban.
— H K , 1986. 3. sz. 486—494. p.
764. A Catapult-hadművelet. (1940.) — Interpress Magazin, 1986. 8. sz. 4—9. p.
765. A sír t i t k a . Arnheimi árulás? (Chris
Lindemans.) — Mo, 1986. 17—18. sz.
13. p.
766. Korányi G. T a m á s : Hajnalban, tűzeső
vel kezdődött. (1941. június 21.) — Esti
Hírlap, 1986. 144. sz. 5. p.
767. Sztukalin, B . : Emlékeztető történelmi
tanulság. (1941. június 22.) — N, 1986.
25. sz. 3. p .
768. Mikojan, A. J . : A nagy honvédő háború
első hónapjai. — Valóság, 1986. 3. sz.
34—42. p. '
769. Pokoli t e r v Leningrád ellen. (Mérgesgáz
használata.) — Mo, 1986. 15. sz. 17. p.
770. Mészáros Sándor: Reykjavíkból indult

780.

781.

az első konvoj... A szövetségesek repülő
gépei a szovjet légierőben, 1941—1945.
— Repülés, 1986. 11—12. sz. 10—11. p.
Dolmányos I s t v á n : A világháború anató
miájához.
Szamszonov
akadémikus
könyve Sztálingrádról. — Valóság, 1986.
7. sz. 109—112. p.
Vargyai Gyula: Tengelytörés. „Szövet
séges" államok a keleti fronton 1941 —
1944. Bp. Kozmosz K. 1985. 178 p . 8 t.
Ism. Szakály Sándor. — H K , 1986.
1. sz. 215—217. p.
Oroszi Antal: A pártpolitikai szervek
struktúrája és tevékenységének főbb
jellemzői a nagy honvédő háborúban. —
Akadémiai Közlemények, 127. sz. 1986.
5—38. p.
Deák Mihály: „ I t t , a háborúban nincs
főpróba..." A nagy honvédő háború
irodalma a parancsnokok felelősségéről,
és vezetői tulajdonságairól. — Akadé
miai Értesítő, 1986. 5—6. sz. 5—30. p
Deák Mihály: Az erkölcsi tényező szere
pe a nagy honvédő háborúban. — Ho,
1986. 11. sz. 83—88. p .
Barabás Tamás: 1944-ben... — Elet ós
Irodalom, 1986. 6. sz. 9. p.
Barabás Tamás: Május hányadikán?
(Mikor omlott össze a német biroda
lom?) — Élet ós Irodalom, 1986. 9.' sz.
2.p.
Matthaeidesz Konrád: ,,Niitaku kajama
hoboré". Pearl Harbor: 45 év. — Képes
Hót, 1986. 37. sz. 12—13. p .
Tokai Gábor: Mementó és moratórium.
(Hirosima, 1945.) — Polgári Védelem,
1986. 8. sz. 6—7. p.
Qajdar, V.: Mai tanulságok. Pearl Har
bor. (1941. december 7.) — N, 1986. 50.
sz. 4. p.
Egedy Gergely—Tarbay Gabriella: A
Fülöp-szigetek a második világháború
ban. (Elnökcsere Manilában. Bp. Kos
suth K. 1986.) 48—57. p .

Magyarország a második
világháborúban
782. Dombrády Loránd : Hadsereg és politika
Magvarországon 1938—1944. Bp. Kos
suth K. 1986. 400 p.
Bibliogr. a jegyzetekben 377—[401.]
PIsm. Szabó Miklós, M. — Magyar
Nemzet, 1986. 173. sz. 6., — Szakály
Sándor. — Magyar Hírlap, 1986. 168. sz.
8., — Romsics Ignác. — Élet és Iroda
lom, 1986. 37. sz. 10. p.
783. A végzetes esztendők nyomában. Be
szélgetés Dombrády Loránddal. [Ripor
ter:] Kacsó Lajos. — N, 1986. 27. sz.
12. p .
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784. Nagy Vilmos, nagybaezoni: Végzetes
esztendők, 1938—1945. 2. átdolg. kiad.
(Előszó: Bánki György.) Bp. Gondolat
K. 1986. 346 p .
Ism. Szakály Sándor. — H K , 1986.
3. sz. 619—620. p . — Tóth Sándor. —
Társadalmi Szemle, 1986. 7. sz. 92—
94. p.
785. Juhász Gyula: A háború és Magyaror
szág, 1938—1945. Bp. Akadémiai K.
1986. 157 p .
(Kérdőjel.)
Bibliogr. 150—152. p. Névmutató.
786. Makra Zoltán: Honvédelmi miniszterek
szolgálatában. Végzetes döntések kor
szaka, 1940—1944. München, (Danubia
Druck.) 1986. 135 p. 8 t .
787. Die geheimen Tagesberichte der Deut
schen Wehrmachtführung im Zweiten
Weltkrieg, 1939—1945. Aus dem Akten
im Bundesarchiv/Militärarchiv Frei
burg. Hrsg. v. K u r t Mehner. Osnabrück,
Biblio Verl. 1984—1985. 3 db.
(Veröffentlichungen deutschen Quel
lenmaterials zum Zweiten Weltkrieg.

n.)
788. Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a
második világháborúban. Borna, K a t o 
likus Szemle kiad. 1986. 480 p . 12 t .
Bibliogr. a lábjegyzetekben. Névmu
tató.
789. Gosztonyi Péter: E g y háború kulcsfigu
rái. [Biporter:] Zeley László. — Élet ós
Irodalom, 1986. 16. sz. 7. p.
790. Für Lajos: Magyar memoárok és a vi
lágháború. — Alföld, 1986. 6. sz. 59—
63. p.
791. Romaics I g n á c : Bethlen István. — A
magyar politika a második világháború
ban. — Kritika, 1986. 8. sz. 27—29. p.
792. Romaics I g n á c : Bethlen István 1944-es
„ v á d i r a t a " Magyarország második vi
lágháborús politikájáról. — Valóság,
1986. 7. sz. 97—102. p .
793. Bajcsy-Zsilinszky Endre levelei Kállay
Miklós miniszterelnökhöz. (Bev. és köz
read. Vigh Károly.) — Valóság, 1986. 6.
sz. 74—87. p.
794. Szombathelyi Ferenc vezérezredesnek,
a Honvéd Vezérkar főnökének 1944. feb
ruár 14-i levele Wilhelm Keitel vezér
tábornagyhoz, a német véderő főpa
rancsnokságának főnökéhez. [Közli:]
Ölvedi Ignác. — H K , 1986. 4. sz. 766—
776. p.
795. Fekete Gyula: Fekete március. 1944-es
napló. — Kritika, 1986. 5. sz. 22—24. p.
796. Stössel Nándor: Az isztambuli vétó. —
Valóság, 1986. 7. sz. 66—80. p .
797. Majoros J á n o s : Titkos küldetés. 1944.
szeptember 22. — Krónika (Toronto),
1981. 2. sz. 15—19. p.
798. Ölvedi Ignác: Hátszegi (Hatz) a másik
oldalról. — Budapest, 1986. 2. sz. 4. p.

799. Vajda Péter: Áruló vagy nem áruló?
(Hátszeghy-Hatz Ottó.) (Görgey Gábor
„ Á r u l ó " c. cikkéhez.) — Magyar Nem
zet, 1986. 63. sz. 14. p.
800. Vida I s t v á n : Az 1944. októberi Sztálin—
Churchill-találkozó és Magyarország. —
TSz, 1986. 1. sz. 149—164. p .
801. Petőcz P á l : Az egyetemi és főiskolai hall
gatók második világháborús történeté
hez. — Sz, 1986. 2. sz. 301—342. p .
802. Stark T a m á s : Magyarország második
világháborús hadifogoly-vesztesége. —
Valóság, 1986. 12. sz. 55—68. p .
803. Boros Zsuzsanna: A Magyar Bádió tör
ténete a német megszállás és a nyilas
uralom idején. (Tanulmányok a Magyar
Bádió történetéből. MBT Tömegkom
munikációs Központ Kiadvánva, Bp.
1975.) 203—238. p .
804. Kapronczay Károly: A lengyel mene
kültügy irányítása. (1939—1940.) —
História, 1986. 5—6. sz. 56—57. p .
805. Pál József, N . : Barátok a bajban. Len
gyel menekültek Magyarországon 1939—
1945. — Magyar Ifjúság, 1986. 9. sz.
27—28. p .
806. Mierczynski, E . : Wojenne wspomnienia
chirurga. (Warszawa,) WMON, (1983.)
234 p.
Magyarországi tartózkodás. 27—48. p .
807. Ember Mária: Aki eldöntötte, hogy nem
lesz gazember. 1. r. „ A puskával nagyon
kell vigyázni..." 2. r. Toborzó német
katonának a Volksbundban. 3. r. „Most
mégis véres lett a k e z e m . . . " — Magyar
Nemzet, 1986. 163. sz. 4., 169. sz. 4.,
175. sz. 4. p .
808. Romsics Ignác: Bethlen Béla. — Erdély
kormánybiztosa voltam. (1940.) — Kri
tika, 1986. 8. sz. 30—31. p.
809. Horthy-Magyarország részvétele Jugo
szlávia megtámadásában és megszállá
sában, 1941—1945. (Főszerk. Liptai Er
vin, Fabijan Trgo. Szerk. Godó Ágnes,
Antun Miletic. Ford. Godó Ágnes, Sán
dor Pál, Konstantin Pavlovié.) Bp. —
Belgrád, Zrínyi K. — [Vojnoist. I n s t . ]
1986. 566 p.
(Dokumentumgyűjtemény Jugoszlá
via népeinek népfelszabadító háborúja
történetéhez. [XV. köt. 1. kv.]
A J N A H a d t ö r t . I n t . és a MN Had
t ö r t . I n t . és Múzeum közös kiadása.
Szerb-horvátul: Zbornik dokumenata...
Tom XV. K n j . 1.
810. Szakály Sándor: Náray Antal — Ma
gyarország Jugoszlávia elleni hadbalépéséről. — Kritika, 1986. 8. sz. 31—33. p.
811. Szekulity Péter: Katonadolgok ÉszakBácskában. 1—2. r. — Űj Tükör, 1986.
3., 4. sz. 6—8. p .
812. Gosztonyi Péter: A kassai bombatáma^
dás rejtélye. — Katolikus Szemle (Bo
rna), 1978. 4. sz. 372—378. p.
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813. ölvedi Ignác: Vészterhes provokáció.
Kassa bombázásáról. [Riporter:] Józsa
György Gábor. — Magyar Nemzet, 1986.
149. sz. 4. p.
814. ölvedi Ignác: Kassa, 1941. — Mo, 1986.
25—28. sz. 23. p*
815. Oosztonyi P é t e r : „A koncert nemsokára
megkezdődik". A második magyar had
sereg pusztulásának előtörténete. —
Bécsi Napló, 1983. 1. sz. 6. p.
816. Szabó Péter: A 2. magyar hadsereg ki
szállítása Ukrajnába és előnyomulása a
Donhoz. (1942. április—augusztus.) —
H K , 1986. 3. sz. 496—523. p.
817. Csicsery-Rónay I s t v á n : Don, 1943. ja
nuár. (Naplórészlet 1943. január 1—16.)
— Üj L á t ó h a t á r (München), 1985. 3. sz.
352—366. p .
818. Kozma Antal: Emberek az embertelen
ségben. A 109/13. sz. szentendrei mun
kásszázad a keleti arcvonalon (1942.
április 26—1943. május). — Magyar
Nemzet, 1986. 105. sz. 4. p.
819. Nagy Zoltán: Tábori kórház a tűzvonal
ban. (Visszaemlékezés a 115. sz. tábori
kórházra, 1943.) -— Krónika (Toronto),
1985. 10. sz. 19—22. p .
820. Kardasov, V. I . : 5 ijulja 1943. Moszkva,
Molodaja gvardija, 1983. 221 p. Illusztr.
(Pamjatnüe datü isztorii.)
Bibliogr. 219—[222.] p .
821. Koltunov,
G. A.—Szolovjev, B . G.:
Kurszkaja bitva. Moszkva, Voenizdat,
' 1983. 126 p. 8 t . Illusztr.
Bibliogr. a lábjegyzetekben.
822. Bödekker, G. : Der Untergang des Dritten
Reiches. Mit den Berichten des Ober
kommandos der Wehrmacht vom 6.
Januar—9. Mai 1945 und einer Bilddo
kumentation. (Berlin,) Herbig, (1985.)
287 p. 32 t.
Tárgymutató. Bibliogr. 274—276. p.
823. Bim, R. B . : Die Höheren SS- und Poli
zeiführer. Himmlers Vertreter im Reich
und in die besetzten Gebieten. (Düssel
dorf), Droste, (1986.) 430 p.
Bibliogr. a jegyzetekben és 412—426.
PMagyarország 1944—45. 297—304. p .
824. Czesany, M. : Alliierter Bombenterror.
Der Luftkrieg gegen die Zivilbevölke
rung Europas, 1940—1945. Leoni am
Starnberger See, Druffel-Verl. (1986.)
757 p. Illusztr.
Bibliogr. 727—746. p . és a jegyzetek
ben.
Magyarország elleni légitámadások.
624—628. p.
825. Hitler és Szálasi Ferenc második meg
beszélése 1944. december 4-én Berlinben.
— Vojnoistorijski Glasnik, 1985. 2. sz.
259—270. p.
826. Husemann, F . : Die guten Glaubens wa
ren. Geschichte der SS-Polizei-Division

(4.
SS-Polizei-Panzer-Grenadier-Division). Bd. 2. 1943—1945. (2. Aufl.)
Osnabrück, Munin Verl. (1986.) 724 p.
8 t. Illusztr.
827. Ertel, H.—Schulze-Kossens, R . : Euro
päische Freiwillige im Bild. Osnabrück,
Munin-Verl. (1986.) 310 p. Illusztr.
A 22. magyar SS lovas hadosztály.
152—153. p . — Az 1. és 2. pc. gránátos
hadosztály. 186—193. p.
828. A Szent László Hadosztály Ipoly menti
harcai. Strébely Zoltán feljegyzései alap
ján. — Krónika (Toronto), 1985. 4. sz.
22—24. p.
829. Strébely Zoltán : Kicsindtől Ógyalláig.
A Szent László Hadosztály Repülő Lö
vész ezredének válságos napjai. 1944.
december 26—30. — Krónika (Toronto),
1986. 1. sz. 8—11. p.

Magyarország felszabadulása
830. A szabadságkrónika lapjai. (Magyar
ország felszabadítása.) összeáll. Sz. G. —N, 1986. 14. sz. 5. p.
831. Korom Mihály: A felszabadulás és a szo
cializmus ünnepe. — H o , 1986. 4. sz.
25—32. p.
832. Szabó Miklós, M. : A magyarországi fel
szabadító hadműveletek 1944—1945.
Bp. Kossuth K. 1985. 182 p.
Ism. Móricz Lajos, K ú t i György. —
Ho, 1986. 1. sz. 115—116. p.
833. Oszvobozsdenije gorodov. Szpravocsnik
po oszvobozsdeniju gorodov v period
I
Velikoj Otecse.sztveniioj vojnü 1941—
1945. Red. Sz. P. Ivanov. Moszkva,
Voennizdat, 1985. 597 p.
Magyarország. 272—292. p.
834. Oszvoboditel'naja iniszszija Szovetszkih
Vooruzsennüh Szil v Evrope vo vtoroj
mirovoj vojne. Dokumentu i materiálu.
(Red. koll. P. A. Zsilin, A. I. Bábin i dr.)
Moszkva, Voenizdat, 1985. 639 p.
Magyarországról 225—270. p .
835. Sisov, N. I. : V bor'be sz fašizmom
1941—1945 gg. (Internacionaľnaja pomoscs' SZSZSZR narodam evropejszkih
sztran.) Moszkva, Müszl', 1984. 267 p.
Bibliogr. 246—[269.] p.
836. Kadürov, N. Z.: Ot Minszka do Venu.
(Boevoj p u t ' 4-j gvarclejszkoj sztrelkovoj Aposztolovszko-Venszkoj Krasznoznamennoj divizii.) Moszkva, Voenizdat,
1985. 176 p . 8 t.
Magyarországi harcok. 140—157. p .
837. Dikan , A. P. : Gvardejcü d v a d c a ť pjatoj. Boevoj p u t ' 25-j gvardejszkoj sztrelkovoj Szinel'nikovszko—Budapestszkoj
Krasznoznamennoj, ordenov Szuvoraov
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844.
845.
846.
847.
848.
849.

850.

851.

852.

853.

i Bogdana Hmeľnickogo divízii. Moszk
va, Voenizdat, 1984. 155 p . 4 t.
Bibliogr. a lábjegyzetekben.
Magyarországi harcok 121—141. p .
Szovetszkaja kavalerija. Voenno-isztoricseszkij ocserk. (Avt. koll. A. J a . Szosnikov, P . N. Dmitriev i dr.) Moszkva,
Voenizdat, 1984. 317 p. 16 t.
Magyarországi harcok. 1944—45.
278—285., 292—296. p.
Harazija, H . L . : Dorogami muzsesztva.
Moszkva, Voenizdat, 1984. 174 p. 10 t.
(Voennüe memuarü.)
Magyarországi harcok. 161—163. p.
Pljacsenko, P. F . : Dan prikaz... Ocserki.
Moszkva, DOSZAAF, 1985. 269 p. 5 t.
Magyarországi harcok. 179—213. p .
Muntjan, M. : Felszabadító küldetés. —
Fáklya, 1985. 8. sz. 38—40. p .
Magyarország szabadságáért és függet
lenségéért. (Dokumentumok.) — Fák
lya, 1985. 8. sz. 41. p.
Fomin,
V. : Felejthetetlen emlékek.
(Magyarország felszabadítása.) — Fák
lya, 1985. 8. sz. 40. p.
Fomin, V. : Az új Magyarország szüle
tése. (1944. december 22.) — Lidová
Armáda, 1985. 1. sz. 20. p.
Púja Frigyes: Hogyan lesz egy tévedés
ből „történelmi t é n y " ? — Élet és Iro
dalom, 1986. 22. sz. 6. p.
Korom Mihály: Korom-„teória"? Válasz
Púja Frigyesnek. — Élet és Irodalom,
1986. 27. sz. 4. p.
Púja Frigyes: A mundér védelme? -—
Élet és Irodalom, 1986. 29. sz. 4. p.
Szabó Miklós: Battonya? — Élet ós Iro
dalom, 1986. 31. sz. 2. p.
Talpes, I . : Luptele duse de a r m a t a ro
mána pentru eliberarea ungariei. (File
din istoria militara a poporului roman.
Studii. Vol. 16. Bucuresti, Ed. Militara,
1985.) 99—135. p.
Loghin, L.: Eliberarea partii de nordvest a tarii de sub ocupatia horthystohitlerista. (File din istoria militara a po
porului roman. Studii. Vol. 16. Bucures
ti, E d . Militara, 1985.) 84—98. p.
I n primele de foc. Amintiri ale unor par
t i c i p a n t la razboiul antihitlerist. (Coord.
C. Mindru.) Bucuresti, Ed. Militara,
1981. 223 p .
(Memorii de razboi.)
Visszaemlékezések a magyarországi
harcokra. 115—167. p.
Romania si marea victorie. O contributie de seama la infringerea fascismului
23 august 1944—12 mai 1945, [Aut.]
I . Ceausescu, F . Tuca etc..[Ed. j Comisia
Romana de Istorie Militara. Bucuresti,
E d . Militara, 1985. 309 p. Illusztr.
Bibliogr. a lábjegyzetekben.
Presa straina despre contributia Romaniei la victoria asupra fascismului. [Ed.]
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Comisia Romana de Istorie Militara.
(Indt. C. Cazanisteanu, F . Constantiniu
etc.) Bucuresti, Ed. Militara, 1985.185 p.
Documente privind istoria militara a po
porului roman, 26 octombrie 1944—15
ianuarie 1945. Vol. int. de AI. Gh. Savu,
Leonida Loghin, etc. [Ed.] Centrul da
Studii si Cercetari de Istorie si Teórie
Militara. Bucuresti, E d . Militara, 1985.
L X X I X , 380 p .
Bibliogr. a lábjegyzetekben. Tárgy
mutató.
Ceausescu, I.—Constantiniu, F.—Ioneseu, M. E . : Kétszáz nappal korábban.
Románia szerepe a második világháború
megrövidítésében. (200 de zile mai devreme.) Bukarest, Kriterion K. 1986.
246 p.
Bibliogr. a lábjegyzetekben.
ölvedi Ignác: Hajdúszoboszló felszaba
dítása. (Tanulmányok és dokumentu
mok Hajdúszoboszló felszabadulás utáni
történetéből. 1944—1980. Hajdúszo
boszló, 1984.) 7—15. p.
Kreuter, S.: A Budapestre vezető út
1944/4ő-ben. Egy kis állam a nagyok
hadszíntereként. — österreichische Mi
litärische Zeitschrift, 1985. 4. sz. 305—
317. p .
A szabadság útján Budapest felé. 1945j—
1985. — Fáklya, 1985. 3. sz. 2 — 3 . p.
Fomin, V.: A szabadság zászlaja Buda
pest fölött. — Fáklva, 1985. 3. sz. 6—
7. p.
Lavrentev, K. : Légvédelmi tüzérek a
Budapestért vívott harcokban. — Vesztnik Protivovozdusnoj Oboronü, 1985. 2.
sz. 85—90. p .
Noszkov, I.—Pljacsenko, P . : Repülők
hősiessége. (Légicsaták a bekerített Bu
dapest felszabadításáért. Visszaemléke
zések.) — Aviacija i Koszmonavtika,
1985. 1. sz. 16—17. p .
Plavinszkaja, N. : Budapestért. (V. Djukov mérnök-őrnagy az aknamentes Bu
dapestért.) — Fáklya, 1985. 8. sz. 30—
31. p.
Csernouszko, L . : A Duna dicsősége — a
Dunai Flottilla. — Fáklya, 1985. 22. sz,
22—23. p .
Csernouszko, L. : A föld alatti rajtaütés
hőse. (A. A. Csheidže, a Dunai Flottilla
felderítője.) — Fáklya, 1985. 8. sz. 42. p.
Kaverznev, A. : A dandárparancsnok.
(P. I. Derzsavin a Dunai Hadiflottilla
parancsnoka. Esztergom, Neszmély, Ta
ta, Felsőgalla felszabadítása.) — Fáklya,
1985. 6.' sz. 10—11. p.
Roszszijs-zkij, V. : Felfüggesztett kötéMxíd
a. Dunán. (Hadianyag szállítására készít e t t bajai kötélhíd. 1945.) —. Túl i
Sznabzsenie, 1985. 2. sz. 44—45. p .
Andrássy Antal: Somogy megye felsza
badítása. 1944. december 1—1945. 'áp-
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rilis 1. Módszertani segédanyag. Kapos
vár, Somogy megyei Levéltár— Somogy
megyei Ped. I n t . 1985. 53 p . 12 t.
Gurov, A.: Az első bolgár hadsereg Ba
ranya megyében. — Baranyai Művelődésj 1985. 1. sz. 84—94. p.
Dacsev, G. : Bölgari szred pusztata. Szofija, Voenno Izd. 1985. 195 p . 8 t .
Az 1. bolgár hadsereg dél-magyar
országi harcai 1945-ben.
Hrisztov, D . : Az 1. Bolgár Hadsereg
drávai hadművelete. (1945. március 6—
19.) — Armejszki Pregled, 1985. 2. sz.
14—19. p .
Berov, G. : A váratlanság eldöntötte a
csata eredményét. (Visszaemlékezés a
drávai hadműveletre.) — Armejszki
Pregled, 1986. 2. sz. 20—22. p.
Demerdzsiev, I. : A drávai hőstett. (A
drávai hadművelet, 1945. március 6—
19.) — Voenna Miszöl, 1985. 2. sz. 18—
28. p.
Djadov, A.: A drávai tűzpajzs. (Vissza
emlékezés.) — Armejszki Pregled, 1985.
2. sz. 26—30. p.
Misonov, I . : Az első utász rohamszázad.
(Visszaemlékezés a drávai hadművelet
re.) — Armejszki Pregled, 1985. 2. sz.
34—37. p.
Terziev, P. : Visszaemlékezések a Dráva
melletti csatákra. — Armejszki Pregled,
1986. 2. sz. 23—25. p.
Karaivanov,
A.: A balatoni védelmi
hadművelet. (1945. március 6—15.) —
Armejszki Pregled, 1985. 2. sz. 10—13. p .
Noszkov, I.—Pljacsenko, P . : Légicsapás
a Balaton környékére. (Visszaemlékezé
sek.) — Aviacija i Koszmonavtika, 1985.
3. sz. 18—19. p.
Fomin, V.: A Balaton és Velence kö
zött. (1945. március 6—15.) — Fáklya,
1985. 4. sz. 15. p.
Fomin, V.: Az utolsó harcok magyar
földön. (Győr és Komárom felszabadí
tása, 1945. március 28.)— Fákrya, 1985.
5. sz. 15. p .
Németh Alajos: Adalékok a soproni má
sodik világháborús eseményekhez. —
Soproni Füzetek, 1986. 150—154. p.
Fomin, V.: Utószó helyett. (1945. áp
rilis 4—május 9.) — Fáklya, 1985. 6. sz.
12. p .
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Ellenállási mozgalom
és partízánhareok

809.

1*82 Magyarok az európai antifasiszta «ítenáUási mozgalmakban. í r t a : Filyó Mi
hály, Godó Ágnes, Győrkei J e n ő , Pécsi
Anna, Pintér István. (Bp.) Móra K .
(1986.) 186 p. Illusztr.
Í83. Godó Ágnes: Gondolatok történelmi ta

900.
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nulságokról. (Az ellenállási mozgalom
hőseinek emlékére.) —- ISz, 1986« 2. sz.
7. p.
Bóc I m r e : Nem lőttem le Dentz tábor
nokot. (Grenoble, 1943. november.) —
Képes Hét, 1986. 31. sz. 12—13. p.
Skowron, J . : Chlopcy z Nordu i Pas-de
Calais. (Warszawa,) WMON, (1982.) 327
p. 6 t.
Horváth István, Nagy Sándor s t b .
magyar ellenállókról is.
Macskásy P á l : „... A sötétség tenger
árja ellen..." Holland menekültek Ma
gyarországon a második világháború
alatt. (Hollandból magyarra... Bp. Hol
land Királyság Budapesti Nagykövetsé
ge, 1986.) 189—222. p.
Kővágó Sarolta: A hadsereg-propaganda
röplapjai. Kassai Géza értékes hagyaté
ka. — Ellenállók, Antifasiszták, 1985. 2.
sz. 14—15. p.
Kende István : Igaz tények Braun Évá
ról. — Ellenállók, Antifasiszták, 1985.
2. sz. 13. p.
Kővágó József: Emlékezés a náci-ellenes
Magyar Katonai Ellenállásra. (Linwood,
Century Typesetting, 1985.) 95 p.
Illusztr.
Gosztonyi Péter: Tanúságtétel a magyar
katonai ellenállásról. — Bécsi Napló,
1986. 3. sz. 10. p.
Bódis Szilvia: Gidófalvy katonája. (Bodonyi István.) — Munkásőr, 1986. 3. sz.
22—23. p .
Bollobás Béla: Tiszavirág-akció. Beszé
des térképek. — Ellenállók, Antifasisz
ták, 1985. 4. sz. 10—12. p.
Ölvedi Ignác: A dokumentum. (A Budai
önkéntes Ezred részvétele Buda fel
szabadításában.) — Ellenállók, Anti
fasiszták, 1986. 1. sz. 6. p .
Fomin,
V.: Budai önkéntesek. —
Fáklya, 1985. 3. sz. 11. p.
Molnár I s t v á n : Akció a Margit-hídon.
Magyarok Budapest felszabadításáért.
— MHSZ Élet, 1986. 4. sz. 9—10. p.
Gönczy László: Amit a Táncsicsról tudni
kell... (Egyetemi Táncsics Mihály Ellen
állási Zászlóalj.) — Ellenállók, Anti
fasiszták, 1985. 2. sz. 10. p.
Kovács Frigyes: A X I I I / 1 Kiska törté
netéhez. — Ellenállók, Antifasiszták,
1985. 2. sz. 6. p.
Újhelyi József: Sportolók az ellenállás
ban. 1—2. r. — Ellenállók, Antifasisz
ták, 1985. 2—3. sz. 16. p .
László T. László: Adatok a magyaror
szági katolikus ellenállás történetéhez
III. Szellemi honvédelem. — Katolikus
Szemle (Róma), 1979. 1. sz. 19—34. p.
Ember Mária: Egy mentési kísérlet tör
ténete. 1944 nyarán... [Beszélgetés
Heinrich János volt honvéd utász ezre
dessel, a budapesti zsidók megmentése
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érdekében végzett tevékenységéről.] —
Magyar Nemzet, 1986. 115. sz. 10. p.
Sznlay László : Varsó barikádjain. (1944.)
— N, 1986. 32. sz. 11. p .
Szarka László: Harcban a fasizmussal.
Az utódállamok a második világháború
ban. — É T , 1986. 31. sz. 966—968. p .
Zaharia, G. : L u p t a de rezistenta a maselor populäre din partea de Nord-Vest
a romaniei impotriva, ocupantilor horthysto-hitleristi (1940—1944). (File din
istoria militara a poporului roman. Štú
dii. Vol. 16. Bucuresti, Ed. Militara,
1985.) 27—83. p.
Chnoupek, B . : Feltört pecsétek. Rövidí
t e t t kiad. (Lámanie pečati. Ford. Sziklay
László.) Bp. Zrínyi K. 1986. 359 p.
Francia menekültek a szlovák nem
zeti felkelésben.
Cierna-Lantayova,
D . : A csehszlovák
antifasiszta ellenállási mozgalom állás
foglalása Magyarországgal kapcsolatban.
(1939—1945.) — Československý Časo
pis Historicky, 1985. 1. sz. 51—67. p.
Réti György: „Visszaadták egy nép be
csületét." Az 1945. évi genovai felkelés
története. — Új Tükör, 1986. 7. sz. 20. p.

A második világháború
utáni időszak hadtörténelme
907. Balogh Sándor: A „magyar kérdés" a
párizsi békekonferencián, 1946. — His
tória, 1986. 5—6. sz. 62—64. p.
908. „Különös" javaslatok a magyar béke
előkészítéssel kapcsolatban. Szüts Iván
és Nagy Ferenc miniszterelnök levélvál
tása a béke-előkészítés és jóvátétel kér
désében. (Dokumentum.) Közzéteszi:
Okváth [Imre] István. — Mozgó Világ,
1986. 7. sz. 47—50. p.
909. Okváth I m r e : Szándék és valóság. Ada
lékok az angolszász hatalmak katonapo
litikai elképzeléseihez. 1945—1949. —
H K , 1986. 4. sz. 694—721. p.
910. Gazdag Ferenc—Kiss J. László: Adalé
kok a hidegháború értelmezéséről. —
Külpolitika, 1986. 5. sz. 125—151. p.
911. Deák P é t e r : Külpolitika és honvédelem
korunkban. — Külpolitika, 1986. 2. sz.
89—101. p.
912. Vajda Péter: Mire tanít a história?
(A NATO és a Varsói Szerződés létre
jötte.) — Ország-Világ, 1986. 24. sz.
8—9. p.
913. Salgó László: A szuezi háromszög 1956.
Szuez—Algír—Budapest. (Bp.) Kossuth
K. 1986. 292 p. Illusztr.
Bibliogr. 287—289. p . és a jegyzetek
ben.
914. Salgó László: A szuezi háromszög. —
Ország-Világ, 38—39. sz. 8-~9., 40—41.
sz. 12—13., 43—45. sz. 12—13. p.

915. Gömöri E n d r e : 30 éve: Szuez. — Mo,
1986. 28—32. sz. 12. p.
916. Horváth Pál—Török László: Olaj és há
ború. Bp. Zrínyi K. 1986. 96 p. Illusztr.
(Katonapolitika fiataloknak.)
917. Korsós László: Hadseregek a trópusi
Afrikában. Társadalom, politika, had
sereg Fekete-Afrikában. Bp. Zrínyi K.
1986. 182 p.
Bibliogr. 175—[183.] p.
918. Helyi háborúk és arzenálok. [ í r t a : ] J . L.
— N, 1986. 20. sz. 4. p .
919. Dániel László—Lovász L. T a m á s : Az
önálló elrettentés mítosza. Nagy-Britan
nia biztonságpolitikája. Bp. Zrínyi K.
1986. 261 p. Illusztr.
(Katonapolitika mindenkinek.)
Bibliogr. a jegyzetekben 249—[262.]
P920. A Varsói Szerződés szervezete, 1955—
1985. Dokumentumok. [Kiad. a] Ma
gyar Népköztársaság Külügyminiszté
riuma. (Szerk. biz. Roska István, Tóth
József stb.) [Bp.] Kossuth K. 1986.
512 p.
921. Háber Péter: Szövetség a békéért, a biz
tonságért. — Ho, 1986. 5. sz. 3—7. p .
922. Pirityi Sándor: Védelmi szövetségünk a
hagyományos leszerelésért. — Honvé
delmi Sajtószolgálat, 1986. 5. sz. 1—2. p.
923. Vass I s t v á n : Harcban született hadse
reg. (Bolgár Néphadsereg napja.) — N,
1986. 38. sz. 4. p.
924. Béleczki Ferenc: Fegyverbarátunk a Ju
goszláv Néphadsereg. Bp. Zrínyi K.
1986. 54 p. Illusztr.
925. Negyvenöt éves a Jugoszláv Néphadse
reg. + Fotósorozat, -f Kiállításvázlat.
[Kiad. az] MN Politikai Nevelőmunka
Anyagi és Módszertani Központ. [Bp.]
(MNMK ny.) 1986. 12 p. 17 t .
926. Horváth Gábor: Negyvenöt év a nép
szolgálatában. A Jugoszláv Néphadsereg
napján. — N, 1986. 61—52. sz. 4. p.
927. Harmincöt éves a Kambodzsai Népi For
radalmi Hadsereg. Fotósorozat, -f Át
tekintés a Kambodzsai Népi Forradalmi
Hadsereg fejlődéséről. [Kiad. az] MN
Politikai Nevelőmunka Anyagi és Mód
szertani Központ. [Bp.] (MNMK ny.)
[1986.] 16 p . 10 t. mell.
928. Serfőző László: Fegyverbarátunk a Ku
bai Forradalmi Fegyveres Erők. B p .
Zrínyi K. 1986. 66 p . Illusztr.
929. A Kubai Forradalmi Fegyveres Erők
története. + Fotósorozat. + Kiállítás
vázlat. [Kiad. az] MN Politikai Nevelőmunka Anyagi és Módszertani Központ,
[Bp.] (MNMK ny.) 19S6. 15 p. 17 t.
930. Szakály
Gábor: Fegyverbarátunk a
Mongol Néphadsereg. Bp. Zrínyi K.
1986. 69 p . Illusztr.
931. Szakály Gábor: A forradalom bölcsője.
A Mongol Néphadsereg születésnapja.
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932.

933.
934.

935.
936.

(1921. március 1.) — N, 1986. 11. sz.
4. p .
H a t v a n ö t éves a Mongol Néphadsereg.
Fotósorozat. + Áttekintés a Mongol
Néphadsereg fejlődéséről. + Melléklet.
[Kiad. azj MN Politikai Nevelőmunka
Anyagi és Módszertani Központ. [Bp.]
MŇMK ny. (1986.) 11 p . 20 t.
Serfőző László: Fegyverbarátunk az
NDK Nemzeti Néphadserege. Bp. Zrínyi
K. 1986. 67 p . Illusztr.
Negyvenéves a Román Szocialista Köz
társaság Hadserege, -f- Fotósorozat.
[Kiad. azj MN Politikai Nevelőmunka
Anvagi és Módszertani Központ. [Bp.]
(MNMK ny.) 1984. 12 p. 17 t.
Rácz Mihály: Harcban született hadse
reg. Vietnami, fegyverbarátaink köszön
tése. — N, 1986. 51—52. sz. 5. p.
Negyvenéves a Vietnami Néphadsereg.
+ Fotósorozat. [Kiad. az] MN Politikai
Nevelőmunka Anyagi és Módszertani
Központ. [Bp.] (MNMK ny.) 1984. 14 p.
17 t.

A Magyar Néphadsereg
és a fegyveres
testületek története
1945—1986
937. Vida I s t v á n : Koalíció és pártharcok'
1944—1948. Bp. Magvető K. (1986.) 326
P(Nemzet és emlékezet.)
Bibliogr. 319—324. p.
Magyar Néphadsereg felállítása. 58—
81. p . .
938. Mues Sándor: Politika és hadsereg Ma
gyarországon 1944—1948. Bp. Zrínyi K.
— Kossuth K . 1985. 226 p. 14 t.
Ism. Szakály Sándor. — H K , 1986.
4. sz. 799—800. p.
939. Király Béla: Honvédségből néphadse
reg.
Személyes
visszaemlékezések
(1944—1956). Kiad. a Magyar Füzetek,
Magyar Öregdiákok Szöv., Bessenyei
György Kör. Párizs—New Brunswick,
1986. 322 p. Illusztr.
(Tanúk — korukról.)
940. Mucsi Lajos.: Kézfogás az Alpoknál.
A 2036-os szerelvény. (Az 1. gyaloghad
osztály Ausztriában. 1945. május.) —
N, 1986. 19. sz. 12. p.
941. Kovács Pál: A vasútépítőkre emlékezve.
•— Ellenállók,. Antifasiszták, 1985. 2. sz.
' . - 7 . p,
942. Találkoztak a vasútépítők. — Ellenál
lók, Antifasiszták, 1985. 4. sz> 3. p. .^
943. Kozma Tóthlstván:
Csongrád. Patinás
helyőrségek. (Az 1. vasútépítő hadosz
tály.) — N,. 1986. 37. sz. 10. p .
944. Szebelkó I m r e : A 6. hadosztály és Deb

recen. — Ellenállók, Antifasiszták, 1985.
3. sz. 4. p.
945. Kovács Dénes: A hidcsata katonái
1944—1946. — H a t á r ő r , 1986. 17. sz
8—9. p.
946. Komlódi Elemér: Emlékezés a demokra
tikus hadsereg hídépítőire. — Ho, 1986.
11. sz. 88—96. p.
;
947. Egri Jenő: Aknakeresők. (A Magyar
Hadihajós Aknakereső Osztály tevé
kenysége 1945—1946.) — Ellenállók,
Antifasiszták, 1985. 3. sz. 13. p.
948. Nagy Gábor—Móricz Lajos: Adalékok
a hadsereg megnyeréséért 1946-ban
folytatott pártpolitikai harcokhoz. Egy
vita tanulságai. — Ho, 1986. 4. sz. 91 —
98. p.
949. Móricz Lajos: A Magyar Néphadsereg
Vezérkarának története. 1945—1959.
Vázlatos áttekintés. [Bp.] MNVK Tudo
mányos Osztály, 1985. 63 p.
(Tanulmányok a hadtudomány köré
ből.)
950. Bedö László: A Magyar Néphadsereg
kulturális élete, 1945—1948. [Kiad. a ]
M.V Politikai Főcsoportfőnökség Tudoinánvos Tanácsa. [Bp.] (MNMK ny.)
1986*. 130 p.
(Tanulmányok,
dokumentumok
a
Magyar Néphadseregben folyó politikai
munka történetéből. 10.)
951. Iván Dezső: A repülő tisztképzés 1947—
1949 között. — HSz, 1986. 9. sz. 93—
98. p.
952. Az Akadémia szerveinek története.
(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia.) 1. r.
A parancsnokság és az akadémia vezető
szerveinek története. — Akadémiai
Közlemények, 120/1. sz. 1986. 3—328. p.
953. Az Akadémia szerveinek története.
(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia.) 2. r.
A társadalomtudományi ágazat tanszé
keinek története. — Akadémiai Közle
menyek. 120/2. sz. 1985. 3—147. p.
954. Az Akadémia szerveinek története.
(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia.) 3. r.
A szárazföldi ágazat tanszékeinek törté
nete. — Akadémiai Közlemények, 120/3.
sz. 2 db.
955. Az Akadémia szerveinek története.
(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia.) 4. r.
A légvédelmi és repülő ágazat tanszékei
nek története. — Akadémiai Közlemé
nyek, 120/4. sz. 1986. 3—355. p.
956. Szabó Bálint: Az „ötvenes évek". Elmé
let és politika a szocialista építés első
időszakában Magyarországon, 1948—
1957. [Kiad. az] MSZMP K B . Párttör
téneti Intézete. [Bp.] Kossuth K. 1986.
432 p.
Bibliogr. a jegyzetekben 397—[433.]
p.
957. Nehéz esztendők krónikája, 1949—1953.
Dokumentumok. Szerk. és bev. írta:
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Balogh Sándor, (összeáll. Balogh Sán
dor, Főglein Gizella, Szakács Sándor.)
Bp. Gondolat K. 1986. 511 p.
958. Tanúnk: a történelem. Beszélgetés Ba
logh Sándorral az ötvenes évekről. [Ri
porter:] Józsa György Gábor. — Magyar
Nemzet, 1986. 216. sz. 10. p .
959. Gy[őri] L[ászló]: A Magyar Néphad
sereg a szocialista átalakulás első évei
ben. (1948—1953.) — N, 1986. 48. sz.
11. p.
960. Bocskay László—Bencze Ferenc: Ada
lékok a magyar hadiipar kialakítása tör
ténetéhez. (1948—1953.) — Akadémiai
Közlemények, 121. sz. 1986. 55—88. p.
961. Bocskay László—Bencze Ferenc: Ada
lékok a Magyar Néphadsereg fegyver
zettel és harci technikával való ellátásá
nak történetéhez. (Szovjet—magyar ka
tonai együttműködés 1948—1953.) —
Akadémiai Közlemények, 119/1. sz.
1986. 117—142. p.
962. Bocskay László: A Szovjetunió szerepe
a MN tisztikar létrehozásában. (Adalé
kok a Magyar Néphadsereg történetéhez
1948—1955.) — Akadémiai Közlemé
nyek, 123. sz. 1986. 5—42. p.
963. Tóth József: A Magyar Néphadsereg
személyi állománya szolgálati, élet- és
munkakörülményeinek alakulása az
1949—1955-ös években. — Hadtápbiz
tosítás, 1986. 1. sz. 111—134. p .
964. Tóth József: A Magyar Néphadsereg
személyi állománya szolgálati, élet- és
munkakörülményeinek alakulása az
1956—1967-es években. — Hadtápbiz
tosítás, 1986. 2. sz. 146—163. p.
965. Tóth József: A Magyar Néphadsereg
személyi állománya szolgálati, élet- és
munkakörülményeinek alakulása az
1968—1980-as időszakban. — H a d t á p 
biztosítás, 1986. 3. sz. 124—140. p.
966. Tóth József: Visszatekintés a Magyar
Néphadsereg hadtápszolgálata ..gazdál
kodási rendszere néhány kérdésére az
1950-es és 1960-as években. — H a d t á p 
biztosítás, 1986. 4. sz. 153—169. p .
967. Bencze Ferenc: A magyar társadalom
osztály- és rétegviszonyainak alakulása
1962-től és hatása a hadseregre. — Aka
démiai Közlemények, 119/1. sz. 1986.
15—43. p.
968. Szabó Arpád: A személyi állomány esz
mei-politikai
oktatásának
története
(1957—1958). [Kiad. a] Magyar Nép
hadsereg Pol. Fcsf.-ség Tudományos Ta
nácsa. [Bp.] (MNMK ny.) 1986.'145 p.
Tanulmányok, dokumentumok a Ma
gyar Néphadseregben folyó politikai
munka történetéből. 9./
969. A honvédelmi törvény tíz éve. — N,
1986. 25. sz. 11. p.
970. Honvédelmi törvényünk végrehajtásá

nak tapasztalatai. — Ho* 1986. 10. sz.
3—11. p.
971. Kárpáti Ferenc: Kiteljesednek hadsere
günk szocialista vonásai. — N, 1986. 16.
sz. 2. p.
972. Armii sztran Varsavszkogo Dogovora.
Szpravocsnik. (Pod red. D. A. Volkogonova.) Moszkva, Voenizdat, 1985.
221 p.
(Bibliotéka oticera.)
Magyar Néphadsereg. 58—77. p.
973. Szkorodenko, P. P . : Vo glave boevogo
szojuza. Kommuniszticseszkie partii —
szozdateli i rukovoditeli Organizácii
Varsavszkogo Dogovora. Moszkva, Voe
nizdat, 1985. 222 p .
974. Kovács Dénes : A Határőr Parancsnokság
megalakulása és a határőrizet. — HSz,
1986. 4. sz. 6—11. p.
975. Hajdú Szabó József: Hajnal napfogyat
kozással. (A Határőrség életéből 1948—
1949.) _ Határőr, 1986. 18. sz. 14. p .
976. Hajdú Szabó József: Ködös reggel.
(Visszaemlékezés 1949.) — Határőr,
1986. 39. sz. 14. p.
977. 25 év a határőrizet szolgálatában,
1960—1985. (összeáll. Babos Albert.
Bp.). BM Kvk. 1985. [1986]. 99 p.
978. Kálmán Mária: Visszatekintés az MHSZ
történetére. Bp. MHSZ, [1986.] 155 p.
979. Kádár Szél László: Az MHSZ csongrádi
szervezetének
története.
(Mozaikok
Csongrád város történetéből 1985.)
206—214. p.
980. Halas Lajos: Az R Gárdától a Munkás
őrségig. (Bp. Zrínyi K. 1986.) 243 p.
(Élmények és gondolatok.)
981. Szalontai Bertalan: A demokratikus
rendőrség megszervezése és tevékeny
sége Komárom megyében. — Az
MSZMP Komárom megyei Biz- Okt.
Igazg. Évkönyve, 1985. 1. sz. 67—90. p .
982. Németh Ferenc—Nagy Sándor: A BM
forradalmi Rendőri Ezred története. —•
Budapesti Fórum, 1986. 4. sz. 77—82. p.
983. Borzák Lajos: 30 éve alakult a munkás
őrség. — Honvédelmi Sajtószolgálat,
1986. 6. sz. 5—6. p.
984. Oáti József: A munkásőrség tegnap —
ma — holnap. — Pártélet, 1986. 3. sz.
25—30. p.
985. Bóder László: Született a p á r t és a nép
bizalmából. A Munkásőrség megalaku
lása és szerepe a munkáshatalom meg
szilárdításában. Bp. Reflektor, 1986. 131
p. ill.
986. Hajdú József: A budapesti munkásőrség
történetéhez. (1956—1957.) — Elméleti
és Módszertani Közlemények, 1985. 28.
sz. 166—174. p.
987. A helytállás 30 éve. A komáromi Nedermann Ferenc Munkásőregység króniká
ja. (Szerk. Tamás István.) Komárom,
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Nedermann Munkásőregység, 1986. 47 p.
ül.
988. Mura József: „Sallai I m r e " Munkásőr
egység története. Oroszlány, Sallai Mun
kásőregység, 1986. 103 p . ül.
989. Kovács Gyula— Vtasi Miklós: A X X I .
kerületi „Daru Lajos" Munkásőrzászlóalj története, (Budapest, Csepel, 1966—
1985.) Bp. Daru Munkásőrzászlóalj,
1986. 141 p. ül.
990. Mura József: A „Csiszár József" Mun
kásőregység története, 1957—1958. Ta
ta, Csiszár Munkásőregység, 1985. 86 p.
ill.
Az 1956. évi magyarországi
ellenforradalom
991. Berecz János: Ellenforradalom tollal és
fegyverrel. 1956. 3. bőv. kiad. [Bp.]
Kossuth K. 1986. 160 p.
Bibliogr. a lábjegyzetekben.
992. Berecz J á n o s : Ellenforradalom tollal és
fegyverrel. — Magyar Ifjúság, 1986.
40—42. sz. 14—15., 43. sz. 16—17.,
44. az. 14—15., 45. sz. 16—17., 46. sz.
14—15. p.
993. Hollós Ervin—Lajtai Vera: Drámai na
pok. 1956. október 23—november 4.
(Bp.) Kossuth K. 1986. 424 p . Illusztr.
Bibliogr. a jegyzetekben.
994. Hollós Ervin—Lajtai Vera: A Köztár
saság tér. — Budapesti Fórum, 1986.
4. sz. 11—17. p .
995. Halász Antal: Focus művelet. A külső
ellenség tevékenysége az ellenforrada
lom előtt, alatt és után. — N, 1986. 45.
sz. 24. p.
996. öeréb Sándor—Hajdú P á l : Az ellenforra
dalom utóvédharca 1956. november—
1957. március. [Bp.] Kossuth K. 1986.
231 p. 8 t.
Bibliogr. a jegyzetekben 225—230. p.
997. tinnepi megemlékezés a néphatalom
megvédésének 30. évfordulóján. (Mórocz
Lajos altábornagy beszéde.) [Riporter:]
Újvári Imre László. — N, 1986. 46. sz.
3.p.
998. Kacsó Lajos: A néphatalom védelme
zőire emlékezve. Tudományos emlékülés.
(Zágoni E r n ő : Az 1956-os ellenforrada
lom és a Magyar Néphadsereg.) — N,
1986. 43. sz. 2. p.
999. Zágoni Ernő : A szocializmus megvédése
és megújulása hazánkban. — Ho, 1986.
10. sz. 12—19. p.
1000. {Kerti Zsuzsa) : A szocializmus megvédé
se és megújulása hazánkban. [Kiad. az]
MN Politikai Nevelőmunka Anyagi és
Módszertani Központ. [Bp.] (MNMK
ny.) 1986. 20 p .
(Időszerű politikai tájékoztató.)
1001. Oyurkó László: 1966. 1. r. — Új Tükör,
1986. 52. sz. 18—19. p.
_

1002. Andrássy Antal: A válság és megújulás
somogyi dokumentumai. 1956 október—
december. — Útközben, 1986. 4. sz.
52—66. p.
1003. Várnai Ferenc: 1956 felelősei. — Mo,
1986. 28—29. sz. 21., 30. sz. 20—21.,
31—32. sz. 21. p .
1004. Kajrpelt, O.: Ungarische Tragödie '56.
(München,) Universitär, (1987.) 294 p
1005. Harminc év 1956—1986. [Tanulmá
nyok.] (Szerk. Ballá Bálint. Bev. tan.
Bárczay Gvula. Bern,) EPMSz, (1986.)
621 p.
Bibliogr. a jegyzetekben a tanulmá
nyok végén.
1006. Borsányi Julián : 30 óv távlatából. A Sza
bad Európa Rádió szerepe az 1956. ok
tóberi szabadságharcban. — Bécsi Nap
ló, 1986. 6. sz. 7. p.
1007. Visszaemlékezések 1956. ( í r t a : Baló
György, Koncz István stb. Szerk. és az
előszót í r t a : Berecz János.) Bp. Zrínyi
K. 1986. 371 p.
A visszaemlékezések szerzői: Czinege
Lajos, Csórni Károly, Úszta Gyula stb.
1008. Visszaemlékezések 1956. Úszta Gyula,
Berecz János. — MHSZ Élet, 1986. 20.
sz. 4—5. p.
1009. A munkás-paraszt hatalomért. (Úszta
Gyula, Csémi Károly, Hódosán Imre,
Malis László visszaemlékezése.) [Ripor
ter:] Ballagó László. — N, 1986. 45. sz.
20—21. p.
1010. Farkas János: A Rádiónál, 1956. — N,
1986. 42. sz. 11. p.
1011. Molnár I s t v á n : Név a márványtáblán.
(Kovács László.) — N, 1986. 42. sz. 11. p.
1012. Kovács Dénes: Két páncélkocsi. 1956.
október 23—24.) — Határőr, 1986. 38.
sz. 14. p.
1013. Bagdi Mihály: Kockázatos akció. (Az
MDP Nádor utcai székházának védelme
1956. október 23-tól december 31-ig.) —
Határőr, 1986. 49. sz. 14. p.
1014. Kovács I m r e : A matróz és az őrnagy
(Tárnoki Győző, Andrejka Jenő.) — N,
1986, 45. sz. 22. p.
1015. Szfalay]
Lfászló]: A munkáshatalom
védelmében. (Szabó Miklós hadnagy.) —
N, 1986. 49. sz. 15. p.
1016. A munkáshatalom védelmében. Daru
Lajos őrnagy. — N, 1986. 31. sz. 15. p.
1017. Ballagó László: A Köztársaság téren. —
N, 1986. 44. sz. 10. p.
1018. Sárközi Sándor: Angyalföldön harcol
tunk. (1956.) — N, 1986. 46. sz. 11. p.
1019. Zilahi I s t v á n : őrség a Bem téren.
(1956.) — N, 1986. 46. sz. 11. p.
1020. Újvári Imre László: Októberi riadó.
[Bp.] Ifj. Lap- és Könyvk. 1986. 125 p.
12 t.
1021. Újvári Imre László: Októberi riadó. (37.
Budapesti Forradalmi Ezred 1956-ban.)
— ISz, 1986. 9. sz. 8—9., 10. sz. 4—5.,
11. sz. 4—5. p.
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1022. Párbeszéd a helytállásról. Beszélgetés
Asztalos László ezredessel, a 37. Buda
pesti Forradalmi Ezred egykori politikai
helyettesével. [Riporter: Újvári Imre
László. — N, 1986. 45. sz. 18—19. p .
1023. 37. Budapesti Forradalmi Ezred. — N,
1986. 45. sz. 18. p .
1024. Horváth Miklós: Viharsarki sorkato
nák... (A 37. Budapesti Forradalmi
Ezred volt katonái : Csobán Péter, Jova
János, Komáromi Mátyás emlékezése.)
—N, 1986. 50. sz. 6. p.
1025. Jurinovics (Miklós) százados emléke. —
N, 1986. 45. sz. 19. p.
1026. A megszüntetett hadosztály élén. (In
terjú Bérces Emil vezérőrnaggyal.
Gyöngyös, 1956.) [Riporter: Újvári
Imre László. — N, 1986- 43. sz. 10. p .
1027. Büki Péter: Hűségvizsga. (Koltai Vilmos
ny. vezérőrnagy emlékezése.) — N,
1986. 50. sz. 6. p .
1028. Büki József: Tűzkeresztség. (Tapolcai
alakulat, 1956.) — N, 1986. 47. sz.
11. p .
1029. Szenes László: Telefonkaland. (Eger,
1956.) — N, 1986. 48. sz. 10. p.
1030. Oaál László: Vörös Zászló a gyárkcsményen. (Salgótarján, 1956.) [Riporter:
Újvári Imre László. — N, 1986. 14. sz.
13. p.
1031. Harminc éve történt. (1956. október
26—november 12.) Részlet Orosz Ferenc
visszaemlékezéseiből. — Szabolcs-Szat
mári Szemle, 1986. 4. sz. 411—415. p .
1032. Őszből tavaszba. 1956. november 4—
december 31. — Képes Hét, 1986. 30.
sz. 24—27. p .
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1044. Kfacsó] L [a jos]: A néphatalom védel
mében. Törtónelemidóző filmkockák. —
N, 1986. 38. sz. 11. p.
1045. Büki Péter: Repülős karhatalmisták.
(Gönczi József őrnagy, Káli Lajos al
ezredes.) — N, 1986. 45. sz. 23. p.
1046. Janik József: Csatarepülők a néphata
lomért. — N, 1986. 47. sz. 15. p .
1047. Szilaj
Varga Gyula: Emlékezzünk.
(Istenes Elemér főhadnagy vadászre
pülő, 1956-ban halt hősi halált.) — Re
pülés, 1986. 12. sz. 12. p .
1048. Szabó József: Határőrök a nóphatalom
védelmében. — Határőr, 1986. 42—45.
sz. 14. p .
1049. Újvári Imre László: Helytállás a vége
ken. Interjú Körösi György ny. vezér
őrnaggyal. — Határőr, 1986. 32—33. sz.
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a Magyar Néphadsereg
és a fegyveres testületek életéről
1050. Mórocz Lajos: A szocializmus történe
lemformáló útján. — N, 1986. 45. sz.
7. p.
1051. Keleti György: Fegyveres erők napja
1986. — Honvédelmi Sajtószolgálat,
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Geodézia és Kartográfia, 1986. 6. sz.
403—405. p.
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TANULMÁNYOK

KISS JÓZSEF

NEHÉZ IDŐK A PESTI INVALIDUS HÁZBAN AZ 1730-AS ÉVEKBEN

Amikor Anton Holler bécsi egyetemi tanár, a császári-királyi udvar történetírója
1733-ban rövid ismertetést adott közre a Pesti Invalidus Házról1, az eredeti terv
szerinti építmény még harmadában sem készült el, mégis úgy írt róla, mintha a terv
már megvalósult volna. Minthogy az építkezést sohasem látta, csupán Anton Erhard
Martinelli nagyszerű tervét ismerte rézmetszetről, úgy vélte, hogy ez a hatalmas,
háromemeletes, gyönyörű barokk főhomlokzattal rendelkező palota nagyságban és be
fogadóképességben fölülmúlja a párizsi Invalidus Házat is. Ennek a császári-királyi
felség dicsőítésével ötvözött túlzásnak az ellentmondásaira néhány év múlva már
Bél Mátyás is rámutatott, amikor — értesülve az udvari Haditanácstól függő bécsi
udvari Commissionak az építkezési költségek visszafogására irányuló gyakorlatá
ról — azt írta, hogy a Pesti Invalidus Ház csak akkor lehetne méltó versenytársa a
világhírű párizsi Invalidus Háznak, ha ez egyszer a terv szerint valóban felépülhetne.2
Ismeretes, hogy az építkezés 1741-ben — éppen a beruházási költségek beszünte
tése miatt — valóban félben maradt, a továbbfejlesztés lehetetlenné vált. Előző
tanulmányunkban rámutattunk arra, hogy a Széchényi György esztergomi érsek által
alapított Pesti Invalidus Ház, a jótékony és ,,kegyes alapítvány" teljes megvalósítá
sára, további beruházásaira vonatkozó elvárások és remények megtorpantak a folya
matosan tartó háborúk realitásainak sorompóinál.3
A még építkezés alatt álló intézmény történetéből jelen tanulmányunkban az
1730-as éveknek csak az egészségüggyel összefüggő eseményeit érintjük, azokat a moz
zanatokat, amikor az építkezési igények, az egészségügyi szükségletek és az ezek
megvalósítása közötti ellentétek leginkább felhalmozódtak. Ezen ellentétek miatt a
fokozatosan növekvő személyi állomány számára csak nehezen vált elviselhetővé a
Pesti Invalidus Házban remélt élet, nehézségekbe ütközött az egészségügyi gondozás
és ellátás is. Ezekben az években feltűnően sokan megszöktek az intézményből, az
átlagosnál többen szorultak fekvő betegként orvosi kezelésre, és — bár az országos
pestisjárvány az intézményben nem szedte áldozatait — a szigorú vesztegzár ellenére
is többen súlyos betegségbe estek s kiváló orvosi ellátás mellett sem maradtak élet
ben. Helyettük azonban a táborokból — mint kiapadhatatlan forrásokból — szaka
datlanul érkeztek az újabb sebesültek és rokkantak.
Több szempontból ilyen nehéz esztendőnek bizonyult már az 1733-as év is, amikor
a személyi állomány létszáma az ezer főt is meghaladta, s ez az állomány már öt szá1 Antonius Roller: Augusta Carolinae virtu tis Monumental 3., Aedificia á Carolo VI. Imp. Max. PP per orbem
Austriacum publico bono posita Viennae, 1728. Wien, 1733.
2 BeélMátyás: Notitia Hungáriáé Novae... III. 107.1737
ubi consummata moles fuerit".
3 Kiss József: Katonai rendtartás és ellátás a Pesti Invalidus Házban az 1720—1730-as években. Hadtörténelmi
Közlemények, XXXIV. évi. Budapest, 1987. 2. sz. 269.0
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zadba volt beosztva. A hozzátartozó feleségek és a kiskorú gyermekek száma is meg
haladta a kétszáz főt.4 A hadbiztosi jelentés szerint a szükséges kenyérfejadag bizto
sítása nehézségekbe ütközött, mert az előző évi 279 621 kenyérporcióval szemben
400 000 porcióra lett volna szükség. Ezt a mennyiséget a budai Főhadbiztosság élel
mezési raktára nem tudta biztosítani, csupán 6000 mázsa liszt és 9000 pozsonyi köböl
kenyérgabona kiutalását vállalta. 5 Nem volt az intézmény birtokában sem malom,
sem kenyérsütöde, ezért a többszörös átrakodás és a szállítás költségei váratlanul
megnövekedtek. Nem volt az intézménynek saját szállítóeszköze, igavonója és kocsi
ja sem.
A létszámnövekedéssel párhuzamosan egyre sürgetőbbé vált a személyi állomány
magas színvonalú orvosi ellátásának és a város részére is példamutató egészségügyi
feltételeinek a biztosítása. Pest szabad királyi város ilyen vonatkozásban nem járt
elől jó példával. Az egészségügyi kultúra fejlődését hátráltatta az a saj
nálatos körülmény, hogy a városnak nem volt a szennyvíz elvezetésére
szolgáló csatornahálózata. Továbbá ,,a pesti utcák valóságos szemétlerakódó
helyek voltak. A hulladékokat a Hatvani Kapu előtt (a mai Kossuth Lajos utca és a
Tanács körút sarka, K. J.) halmozták fel, s csak 1731-ben — a városi tanács rendele
tére — sikerült azokat eltávolítani onnan. Csatornázásnak és vízvezetéknek nyoma sem
volt". 6 A város népességszáma az 1730-as évek elején alig haladta meg a 6—7000 főt,
az 1735—37 közötti években 6900—8600 főnyire tehető. 7 Ugyanezen időben Buda
szabad királyi város kb. 17—18 000 főnyi lakossággal rendelkezett s közművesítés
terén is fejlettebb volt.8
Hasonló különbség található a két város egészségügyi ellátását és a működő kórhá
zak számát illetően is. Amíg Budán 6 kórház is volt : Katonakórház a Fő utcában, a
Raitherstadlt a budai Országút mentén — a mai Mártírok útja és a Marcibányi tér
között >—, a tabáni Lazarethum a Gellért-hegy alatti Dunasoron, a Városi Kórház a
Szegényház utcában, a Jezsuita Kórház a Gellérthegy alján és a Szent Miklós Kórház
a Várban), addig Pesten csak a Kerepesi úti Járványkórház, amely 1710-ben létesült,
azután a mai Rókus Kórház elődje, a Bürger Spital (Stadt-Spithal), amely már a
XVII, században is működött, s végül a Pesti Invalidus Ház kórházi osztálya, amely
1729 szeptemberében kezdte meg működését.9 Ez utóbbi a szervezeti szabályzat sze
rint csak az intézménybe beutalt rokkant és sebesült katonák és hozzátartozóik
orvosi-egészségügyi ellátását biztosíthatta. Minthogy azonban az építkezésen a város
iparos, kézműves és napszámos munkavállalói is dolgoztak — nem csak a Bécsből
szerződtetett iparosok —, ezeknek esetleges orvosi ellátását és kezelését is vállalnia
kellett, s 1733-ban az Irgalmas Rend által az intézményben létrehozott patikában
a városi lakosság is vásárolhatott gyógyszert orvosi rendelvényre, kórházi elhelyezést
azonban ott nem kaphatott. 10
: A kezdeti években az orvosi teendőket Dr. Lorenz Stocher kiváló orvosdoktor, a
budai Főhadbiztosság orvosa látta el, a beteggondozást pedig a közvetlen szomszéd
ságban lévő Szervita Rend — Ordo Servorum Beatae Virginis Mariae — atyái végez4 Kriegsarchiv. Wien.Protocollum Expeditionum, Inva'.iden-Amt (a továbbiakban : KA Inv.) 1733. Nr 128. f.
42—50. 1733. április 17.
5 KA Inv. 1733. Nr 128. f. 14—15..,.. .die Müller übernehmen die Frucht an dem Gestände der Donau, und liefern
das Mehl'wieder dahin..."
6 Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténetin köréből. Budapest, I—IV.
kötet: 1929,1931 és 1940. (A továbbiakban : MOE) IV. 84. o.
7 Fallenbach Zoltán: Adatok Pest város XVIII. századi népességének fejlődéséhez. Történeti Statisztikai Közlemé
nyek,^.,
1958. 1—2. sz. 69—70. o. Pest az 1730-as években 11 nádori porta után fizetett állami vagy hadiadót,
ugyanakkor Buda 29 nádori porta után. Nádori portánként 113,9 dicaegységet számítottak, s a lakosság dicánként
4 rajnai Ft-ot fizetett, így Pest 5010 r. Ft-ot, Buda pedig 13 209 r. Ft-ot fizetett évente. Vö. Bács-Kiskun Megyei
Levéltár, Protocollum Kunszentmiklós. 1. o.
8 Kosáry Domokos (szerk.): Budapest története a török kiűzésétől a márciusi forradalomig. Bp-, 1975 127. o.
9 Englünderné Brüll Klára: Orvosok és kórházak Pest-Budán. Bp., 1930. 58. o. I t t is ki kell emelnünk, hogy a Pesti
Invalidus Ház mint intézmény nem volt kórház, csupán kórházi részlege is volt, ahol a személyi állománynak csak
mintegy 4—5%-a szorult fekvőbetegként orvosi kezelésre.
10 KA Inv. 1731. Nr 410. f. 2r-v. über die Einrichtung des Invaliden Hauses zu Pest ertheilten Resolution. Továbbá:
KA Inv. 1733. Nr 128. f. 49. Specification.
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ték. így a beteggondozás ós az orvosi felügyelet sokkal magasabb szintűnek látszott,
mint amit a sokszor ideiglenes tábori kórházak és sebkötöző helyek, vagy a gyengén
felszerelt városi kórházak nyújtani tudtak. Az orvos és a betegápoló atyák mellé
1731-ben az invalidus állományból beosztották Johann Hunneus tábori sebkötöző
felcsert.11 Feladataikat még az állandó építkezés zavaró körülményei közepette is
kiválóan ellátták. Az állományi létszám viszonylag gyors növekedése miatt azonban
már 1732-ben szükség volt még egy orvos alkalmazására. Tárgyalások kezdődtek
Dr. Franciscus de Marco városi orvossal, hogy vállaljon kötelezettséget a Pesti Invali
dus Házban az orvosi teendők ellátására, megosztva a munkaidőt Dr. Lorenz Stocker
budai orvossal. Dr. Marco ezt csak abban az esetben vállalta el, ha erre a bécsi udvari
Commissiotól biztos határozatot és kinevezést kap. 12 Erre azonban még várni kellett.
Fokozta a nehézségeket az is, hogy a Pesti Invalidus Háznak sokáig nem volt önálló
házi gyógyszertára. Az orvos által felírt gyógyszereket a budai Főhadbiztosság fiók
patikájából térítés ellenében vehette át az intézmény algyógyszerésze, Fr. Rudolf us
Erban. Őt azonban 1732. április 27-én az udvari Commissio elnöksége Belgrádba, a
császári tábori kórházhoz helyezte át. Ugyanakkor engedélyezte, hogy Prágából Fr*
Pantalecn Wancke gyógyszerész nyerjen alkalmazást a Pesti Invalidus Házban hama
rosan berendezésre kerülő önálló gyógyszertárban. 13 Ezt a gyógyszertárat azonban ez
évben még szintén nem tudták létrehozni. Ennek két fő oka is volt : az építkezés gyor
sabb ütemű előrehaladásához az udvari Commissio késedelmesen utalta ki a szükséges
beruházási összeget; másrészt az 1732. április 27-én a Bécsben megkötött szerződés
értelmében az Irgalmas Rend részére nem tudták biztosítani a beköltözés és az el
helyezés feltételeit. Erre még egy évet kellett várakozni, ezért átmenetileg — főként
a kemény tél folyamán — akadozott a gyógyszerellátás is, és emiatt a beköltözni még
nem tudó, de a szerződés által már kötelezett irgalmas rendi vicarius nem győzött elég
panaszt emelni.14
Az Irgalmas Rend alkalmazása15
Ez a betegápoló egyházi rend jelentős történeti hagyományokkal rendelkezett
Magyarországon is.16 Első alapvetően fontos kórházát Stanislas Lubomirski herceg,
lengyel koronamarsall alapította meg 1650-ben Szepesváralján.17 Egyik gyógyszer
tárát Szelepcsényi György esztergomi érsek létesítette 1672-ben Pozsonyban.18 A kor
legnagyobb magyar mecénása, Széchényi György esztergomi érsek az 1690-es években
meglepően nagy összeggel járult hozzá működésükhöz: „Minthogy pedig Fratres
Misericordiae sok külön-különféle betegekkel nagy irgalmasságot cselekszenek,
személyválogatás nélkül befogadják, gyógyítják, orvosolják, gondjukat viselik;
húszezer Forintokkal megsegítette őket". 19 A pozsonyi országgyűlés az 1723:11. 96.
te. szerint — hg. Keresztély Ágost esztergomi hercegprímás buzgó ajánlása mellett —
megszavazta az Irgalmas Pend honosítását (indigenatus) is.20 Pozsonyban 1728.
március 6-án kapták meg a magyar királyi Helytartótanács rendeletét, hogy gyógy11 Uo. Nr 500. f. 6. Instruktion. Hunneust strázsamesteri fizetéssel alkalmazták, a hadbiztossági séma szerint: napi
9 kr zsold, 2 fejadag kenyér, 1 lat só, teljes elszállásolás, íűtés, világítás és ruházat vörös színű posztóból.
12 Uo. Nr 426. f. lr-v. Dr. Marco csak 1732 szeptemberében kezdte meg működését a Pesti Invalidus Házban.
13 KA Inv. 1732. Nr 120. f. 2—17. Zu Vernehmen einen förmlichen Contract. Beschehen Wienn, den 27. April 1732.
14 KA Inv. 1733. Nr 128. f. 1—7. Abwendungen von 9-ten bis 15-sten April. — összesen mintegy 29 levél.
15 Az Irgalmas Rend teljes neve : Ordo Fratrum Misericordiae Sancti Joannis. Der Geistliche Orden derer Barm
herzigen Brüder Deutscher Provinz. Tartományi elöljárója B. Pater Vilo Thönnemann O. S. J. volt.
16 Franz Xaver Linzbauer: Codex sanitario-medicinalis Hungáriáé. Tomus I I . Budae, 1852. 617—623, o. Linzbauer
professzor a magyar királyi Egyetem Orvosi Karának rendes tagja volt, művei sokáig a hazai orvostudomány alapvető
kútfői voltak. 1837. november 24-én választották meg a Jász Kerület főorvosává (Ordinarius Phisicus) — József fő
herceg nádor (1776—1847., 1796—1847-ig nádor, a Jászkun Kerület nádori főkapitánya és főbírája) javaslatára.
Linzbauer: i. m. I. k. Bev. 2. o.
17 Magyary-Kossa Gyula: MOE I I I . k. Magyar orvostörténeti adattár. Bp., 1931. 369—370. o.
18 Uo. 406. o.
19 Andreas Matusek: Arbor tangens coelum... Nagyszombat, 1695. 81. o.
20 Corpus Juris Hungarici. Bp., 1900. 641. o.
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szerkészítményeiket mindenhol — tehát a tábori kórházakban és a városi polgári
gyógytárakban — szabadon árusíthassák, szükség van azonban ezeknek a gyógysze
reknek a szokásos hatósági orvosi ellenőrzésére.21 Ez a rendelet annak az elismerését is
jelentette, hogy az irgalmasrendiek között jól felkészült gyógyszerkészítők is voltak.
Az irgalmasrendi atyák már 1732 elején megjelentek a Pesti Invalidus Házban.
Ugyanis egy magát egyelőre megnevezni nem akaró, nagylelkű jótevő 6000 r. Ft alapít
ványi összeget helyezett el az invalidusok főhatóságánál, a bécsi udvari Commissionál,
hogy ennek évi 300 r. Ft-ra menő kamataiból két irgalmasrendi papot vegyenek fel a
Pesti Invalidus Házba, s ott életük végéig bennlakást és teljes ellátást kapjanak.
Ennek ellenében legyenek kötelezve arra, hogy az intézmény személyi állománya
részére a lelkészi teendőket lássák el és vegyenek részt a rászoruló betegek gondozásá
ban is. Ennek a jótékonysági alapítványnak az alapján 1732. április 27-én az udvari
Commissio elnöksége és az Irgalmas Rend német tartományi elöljárósága — Provinzial des Geistlichen Ordens derer Barmherzigen Brüder Deutschen Provinz — között
létre jött a szerződés, hogy az udvari Commissio az Irgalmas Rend két felszentelt
papját az alapítványi összeg és annak évi 300 r. Ft kamatai fejében örök időkre el
helyezi az intézményben, számukra megfelelő lakást és teljes ellátást biztosít azzal
a kikötéssel, hogy nyomós okok esetében a régiek helyett legyen szabad új papokat
elhelyezni, tehát adott esetben megkívánják a személyi változtatást. Ugyanakkor az
Irgalmas Rend kötelezte magát arra, hogy két alkalmas papot küld oda az intézmény
ben elhelyezett személyi állomány lelkészi teendőinek az ellátására és a beteggondo
zásban való részvételre. Gondoskodik arról, hogy mindketten felszentelt papok legye
nek, a még ismeretlen alapítóért — az alapító-levél előírása szerint — hetente mond
janak egy szentmisét s „Memento"-jukban naponta emlékezzenek meg róla. Ha el
hunyta után az alapító személye ismertté válna, mondjanak érte egy énekes gyász
misét, továbbá azt követően is hetente mondjanak misét érte és hozzátartozóiért.22
E rövid, főhatósági szerződés mellett természetesen szükségessé vált egy sokkal
részletesebb, a mintegy 4000 személy befogadására tervezett, még építés és szervezés
alatt álló Pesti Invalidus Ház — mint katonai igazgatás alatt álló, jótékonysági köz
intézmény — meglehetősen rendezetlen körülményeit, másfelől a szigorúan egyházi
szervezeti és gazdag tapasztalatokkal rendelkező Irgalmas Rend jogállását, elhelye
zési és működési feltételeit és hivatásukból eredő kötelezettségeit is magában foglaló
újabb szerződés megkötése is. Ez a szerződés hamarosan el is készült, de a Pesti
Invalidus Ház a vállalt kötelezettségeket egyelőre csak kis mértékben tudta teljesí
teni.
Előrelátóan belefoglalták a szerződésbe, hogy — amennyiben a Pesti Invalidus
Ház személyi állománya 4000 főnyire emelkedik — arra az időre 12 irgalmasrendi
atya, tehát 2 felszentelt pap és 10 irgalmasrendi testvér elhelyezésével kell számolni.
Egyelőre azonban csak 6 tagú testületre van szükség. Ezek közül legyen 2 felszentelt
pap, 2 seborvos (chirurgus), 1 gyógyszerész és 1 segédgyógyszerész.23 Számukra máris
szükség van egy klauzurás residentiára (zárthelyi lakosztályra), 6 szerzetesi cellával,
1 ebédlőszobával (refectorium), 1 konyhával (coqua) és mellékhelyiséggel (lóca séc
réta), 1 kamrával, raktárral és pincével. Szükség van továbbá egy gyógyszertári
helyiségre (apotheca) és laboratóriumra, valamint a hozzá tartozó berendezésekre.
A szerzetesi lakosztályhoz legyen közel egy kétrészes betegszoba (elválasztva a női
és a férfi betegeket), ahová csak a könnyebb fekvőbetegeket (lázasok, torokgyulladá
sosak és sebkötözöttek) vegyék fel, mert az irgalmasrendiek az ezeknél súlyosabb és
fertőző betegek gyógyítását nem vállalhatják, ezek legyenek más betegszobákban el21 Linzbauer, i. m. II. nr. 30. F F . Misericordiae Posonii distractio medicamentorum publica concessa.
22 KA Inv.,1732. Ni 120. f. lr-v. Nachdeme einen sicheren Guttäter beliebet hat Ŕ. G. 6000 Kapital dahin zu
bestimmen. ..
23 Uo. f. 17 § 14. Der förmliche Kontrakt. Wienn den 27-sten April 1732.
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helyezve ; orvosi rendelvény szerint természetesen e súlyos betegeknek a gyógyszeres
ellátását és gondozósát is vállalják rendi szervezeti alapszabályuk és hivatásuk szerint.
Ebben a kétrészes betegszobában — ahová legalább 40 ágyat kell beállítani — enged
je meg az udvari Commissio, hogy egy templomi oltárt állítsanak fel, ahol a fekvő
betegek részére misét lehet szolgáltatni, ahol nemcsak a betegek testi gondozását,
hanem a lelkipásztori teendőket is gyakorolják az irgalmasrendi atyák. 24 Képezzenek
ki a tágas udvarokban olyan helyeket, ahol a lábadozó betegek nyugodtan pihen
hetnek, külön a tisztek és a legénység részére, ugyanakkor az épület területén hozza
nak létre mindegyik pihenőudvarban kertet, kutakat, hogy azokat napközben is
igénybe vehessék. A rendi lakosztály és a gyógyszertár előtti udvar pihenőhelynek
legyen elkülönítve az irgalmasrendiek részére, hogy ott szabad idejükben zavartalanul
pihenjenek.
A szerződés több §-ában is kitértek a szerződő felek jogállásának a tisztázására.
A Pesti Invalidus Ház katonai parancsnokság alatt álló közintézmény, amelynek a fő
hatósága a bécsi udvari Commissio, amely az udvari Haditanácstól függ, s amely a
budai Főhadbiztosság útján is gyakorolja a felügyeletet. Az intézmény személyi állo
mányát — elsősorban a katonai esküre is kötelezett, egyenruhás invalidus katonákat
— köti az udvari Bizottság és az intézmény katonai parancsnoksága által együttesen
kidolgozott és érvényben lévő szervezeti szabályzat, amely magában foglalja a szá
zadokba beosztott állomány alá- és fölérendeltségi viszonyait, a kötelmi és szolgálati
előírásokat, a foglalkoztatás, a katonai rendtartás és az ellátás kialakított és j ól bevált
gyakorlatát is.
Az Irgalmas Rend egyházi szervezeti alkotmánya és rendtartása szerint nem tar
tozhatott birodalmi szintű állami vagy katonai főhatóságok, még kevésbé középszintű
világi hatóságok igazgatása alá. A császári-királyi főkegyúri joghatóságot természe
tesen elismerte, de szervezetileg, jogszolgáltatás és igazgatás tekintetében kizárólag
az Irgalmas Testvérek Rendjének német tartományi elöljáróságához — ,,pure Ordinarii Dioecesani" — tartoztak. Az irgalmasrendiek bárhol történő alkalmazásához,
hivatásuknak megfelelő működésükhöz, konventjük létrehozásához kizáróan a rendi
provinciális engedélye volt érvényes. Rendi alkotmányuknak ezeket az előírásait el
ismerte a Pesti Invalidus Ház ügyeire kirendelt bécsi udvari Commissio elnöksége is,
a szerződésbe is belefoglalták, hogy az Irgalmas Rend helyi konventje nem tartozik az
invalidusok katonai igazgatása és rendtartása alá. 25
Rögzítették a szerződésben azt is, hogy az irgalmasrendi konvent részére létesített
gyógyszertár legyen nyilvános. Elsősorban természetesen az intézmény személyi
állományának gyógyszerszükségletét lássa el folyamatosan és hiánytalanul, de náluk
a városlakó polgárok is vásárolhassanak gyógyszert orvosi rendelvény alapján rendes
áron. Az irgalmasrendi gyógyszerész vezessen könyvelést a gyógyszerkészítéshez be
szerzett alapanyagokról, az intézmény személyi állománya, valamint a külső vásárlók
részére kiutalt, illetve eladott gyógyszerekről. Mivel a belső fogyasztásra szükséges
gyógyszereket ingyen adják ki, s ennek költségeit az intézmény gazdasági hivatala
fedezi, a külső vásárlók részére eladott gyógyszerek mennyiségét és árát számlák alap
ján! kell nyilvántartani, hogy az ebből származó jövedelmet az intézmény javára írják,
illetve a gyógyszeralapanyagok beszerzésére fordítsák.26
Pontosan szabályozta a szerződés az irgalmasrendiek betegápolási kötelezettségeit.
A beteggondozásban minden segítséget megadnak, vállalják a sebészeti operációkat
is—„auch die operationes chyrurgicas" — ingyenesen. Ragaszkodnak az irgalmasren24 TJo. f. 6—7. § 5. „...welche darinnen de Wartung zupflegen und sonsten die geistliche Functiones in der Kirche
zu verrichten h a b e n " .
25 Uo. § 4. Következésképpen nem kell részt venniök a szokásos katonai szemlén, a kihallgatáson stb.
26 Uo. § 6. „...und solches durch die medicamenta öffentlich, wer es verlanget in der Stadt Pest verkaufet und
abgegeben werden mögen".
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diek ahhoz, hogy a betegszobában a veszélyes fertőző betegségben (venereus-buja*kóros, haemorrhoides=vérkórság, dysenteria = vérhas, pneumonia = tüdőbaj, leprosus=bélpoklos, scorbutus=száj rothadásos stb.) szenvedőket különítsék el a kevés
bé veszélyes, nem ragályos betegektől. Ugyancsak kisebb betegszobában helyezzék el
a női betegeket, hogy az ott fekvő, vagy gyengélkedő személyek rendesen tudjanak
tisztálkodni, ,,hogy a másik nem iránti tisztelet megmaradjon — solgbar die Honestät
praesentiam alterius Sexus nicht wohl verstattet, nicht einzulassen seien".27 Még arra
is kitért a szerződés — az irgalmasrendiek előrelátó felelőssége következtében —
hogy a beteglátogatás ne okozzon zavart és rendbontást a betegszobában. Ha olyan
beteget helyeznek el a betegszobában, akinek felesége, vagy kiskorú gyermeke is az
intézményi állományhoz tartozik, s ezek segíteni akarnak a gondozásban, ezt csak
nappal tehetik meg,éjszaka azonban — kivévén a halálos veszélyt — a beteglátogatás
szünetel. Ha néhány feleség vagy leány a fekvőbetegtől ragályos betegséget kapna,
a nők részére elkülönített helyen orvosi kezelésben részesül, de csak ha az állományhoz^
tartozik. A polgári városi lakosság soraiból az irgalmasrendiek senkit sem vehetnek fel
gyógyításra a betegszobákba. Viszont az intézményen kívül vállalhatnak — meg
hívás esetében — gyógykezelést és beteggondozást úgy, hogy az ne menjen az intéz
ményi szükségletek rovására. Ezért erre engedélyt kell kérni az intézmény katonai
parancsnokságától.28
A már említett egyházi szertartáson és szentmise-intención kívül — a vasárnapi
és ünnepi prédikáció kivételével — az irgalmasrendi atyák kötelességéhez tartozott,
hogy a személyi állományhoz tartozó emberek elhalálozása esetén ingyen, stólapénz
követelése nélkül végezzék el a gyászszertartást, a temetőbe szállítást, a sír beszentelését s az ilyenkor szokásos lelkészi feladatokat. Előfordulhat, hogy valaki, főleg a
tisztek közül, a Pesti Invalidus Ház templomának kriptájában kívánja elhelyeztetni
koporsóját, ez csak az intézmény katonai parancsnokságának az engedélyével és költ
ségére történhetik meg. Ilyen engedély az intézményen kívüliek részére nem adható.2**
Szerződésbe foglalták, hogy az Irgalmas Rend beköltöző atyái személyenként évi
150 r. Et készpénzfizetést kapnak, ezenkívül megfelelő elhelyezést a zárthelyi lak
osztályban. Amit élelmezésre, fűtésre, világításra, ruházkodásra, mosásra, továbbá
a szükséges cselédre, piaci segédre és konyhaalkalmazottra költenek, kivéve az élel
miszereket, a fűtést és a világítást, az intézmény nem téríti meg. Ezért szükség van
ezeknek a kiadásoknak a pontos nyilvántartására, a jó gazdálkodásra. Az irgalmas
rendiek számba vettek bizonyos rendkívüli kiadásokat is, amelyeket viszont az intéz
mény magára vállalt. Az Irgalmas Testvérek Rendjének provinciálisa háromévenként
kétszer tartja meg szokásos rendi látogatását, s ez a két látogatás 50 r. Et-ba kerül,
mert többedmagával, több napon át szokta tartani. Előfordul, hogy egy-egy irgalmas
rendi atya kiküldetésben, vagy átutazóban néhány napot a Pesti Invalidus Házban
időzik, naponta általában 10 kr élelmezési, utazás esetén mérföldenként útiköltségre
szintén 10 kr-t kell számítani. Ezeket a többletkiadásokat az intézmény, illetve az
udvari Commissio nyugta-ellennyugta ellenében magára vállalta. 30
Ez az igen alapos és terjedelmes — s itt csak kivonatosan ismertetett — szerződés
azonban túlságosan szépen hangzott ahhoz, hogy a gyakorlatban meg is való
suljon. Ez évben az építkezés nem haladhatott annyira, hogy az irgalmasrendiek be
költözése lehetővé válhatott volna. Erre csak 1733 április elején kerülhetett sor,
de az elhelyezkedés és az egészségügyi ellátás igen kedvezőtlen feltételei és körülmé27 TJo. § 5. Mindez már az építésvezetés számára is előírásnak számított, a helyiségeket az üyen szükségleteknek
megfelelően alakítsa ki, számolni kell a hozzátartozó feleségek és a kiskorú gyermekek igényeivel.
28 ü o . § 8. Ezt a parancsnokság ellenőrzi, „...visitieren, nachsehen und von allen Information einziehen zulassen".
29 F o . § 10. Mivel a prédikálás nem tartozott az irgalmasrendiek hivatásbeli kötelességéhez, az intézmény katonai
parancsnoka egy szervita vagy jezsuita atyát kért fel az ünnepi igehirdetésre.
30 Uo. § 14. A készpénzfizetést előre negyedévi részletekben kapták meg az irgalmasrendiek,,,.. .jedesmal^ quartaliter"

— 612 —

nyei miatt az Irgalmas Rend hat tagú konventje nem tudott belenyugodni a hiányos
ságok és a rendezetlenségek okozta zűrzavarba. P. Emestus Herbst vicarius, a beköl
tözött irgalmasrendi konvent vezetője több panasziratot, felterjesztést intézett az
udvari Commissio elnökségéhez, hivatkozott a szerződés előírásai és a valóság tényei
közötti ellentétekre, erőteljesen sürgette a hiányosságok megszüntetését s főként az
egészségügyi ellátás feltételeinek a biztosítását. 31 Fáradozása eredménnyel járt. Az
udvari Commissio elnöke, Johann Herrmann Franz Graf von Nesselrode hadbiztos
ezredes közölte, hogy április 15-én személyesen jelenik meg a Pesti Invalidus Házban,
hogy szemlét tartson, meggyőződjék az építkezés menetéről, a személyi állomány
körülményeiről, az intézmény belső rendjéről, főként az egészségügyi ellátásról.32
Minthogy az 1716 óta tartó építkezés folyamán még nem volt arra példa, hogy az
udvari Commissio elnöke személyesen jelent volna meg e nagyszabású építkezés és e
jótékonysági közintézmény működésének színhelyén, minden érintett közbeeső ható
ság írásban is rögzítette jelentéstételét. E jelentések igen sok ellentmondást is tartal
maznak.
Franz Leopold von Hohenhau ezredes, a Pesti Invalidus Ház katonai parancsnoka —
előrehozva a szokásos május havi katonai szemle időpontját — kiadta a rendelkezést
a tiszteknek és az altiszteknek, továbbá a hadbiztossági tisztségviselőknek, hogy áp
rilis 15-ére készüljenek fel a katonai szemlére és a magasrangú főhatósági elöljáró
fogadására. A felkészülésre csupán két nap állt rendelkezésre. Mindent megtettek
annak érdekében, hogy az intézmény belső rendje és szervezettsége elfogadható le
gyen, az alapvető és szembetűnő hiányosságokat azonban ilyen rövid idő alatt nem
lehetett megszüntetni, legkevésbé elhallgatni.
Nem valószínű, hogy Nesselrode Bécsben egyáltalán láthatott volna még egy olyan,
még harmadában sem felépült, háromemeletes közintézményt, amelynek személyi
állománya — nem szólva az építkezésen dolgozó kézművesekről és munkásokról,
továbbá az Irgalmas Kend konventjéről—meghaladta az ezer főt is. Kitűnő érzékkel
mégis olyan intézkedésekre adott parancsot, amelyek elsősorban az invalidusok egész
ségvédelmét mozdították elő. Ezeket Éfíiton Erhard Martinélli építésvezető foglalta
írásba — mint a legsürgősebb teendőket 33 :
1. A négyudvaros, terjedelmes építkezési területen, annek egyik belső udvarán ki
kell képezni egy pihenőudvart 33 Öl hosszúságban és 20 öl szélességben, hogy szabad
időben az invalidusok ott pihenjenek.
2. Ide ugyanilyen méret szerint fából készült pihenőpadokat kell beállítani úgy,
hogy azok tisztán tarthatóak legyenek.
3. Ezt követően egy másik udvarrészben létesíteni kell egy 20 Öl hosszú és 13 öl
széles pihenőudvart a tisztek részére padokkal.
4. Az invalidus legénység részére be kell rendezni még egy pihenőudvart 20 négy
szögöl méretben.
5. Mindhárom helyen hulladék- és szeméttároló fülkéket, rekeszeket kell felállítani
(„Bein-Haus") mellékhelyiséggel, csontkamrával.
6. A régi Városkapuban, a mosóház mellett ki kell alakítani 3—4 szobácskát a fertő
ző nemibetegek („vor Venerische") részére.
7. Fel kell építeni egy vágóhidat és mészárszéket esetleg a Városkapunkívül; hogy
azt meg lehessen vásárolni, tájékozódni kell:
8. a Dunába vezetendő főcsatorna érdekében a dunaparti rondella mellett lévő
Vámhivatal telkéből legkevesebb 2 ölet, mások szerint 5,5 ölet meg kellene vásárolni.
31 KA Inv. 1733. Nr 128. . 1—2. Anwandungen. 1733. április 9—13-áig. Különösen sok panasz halmozódott fel
Franz Joseph Fuchs hadbiztos, Georg Peter Gergetitsch hadbiztossági építési felügyelő és a budai élelmező tiszt, vala
mint dr. Franciscus de Marco városi orvos illetéktelen hatalmaskodása miatt.
32 Uo. f. 12. Puncta. Was in Anliegenheit des Invaliden Hauses von mir Kriegs-Commissario Fuchs in TJnterthänigkeit vorgestellet würde. 1733. április 13—15
33 KA Inv. 1733. Nr 128. f. 4 r. Puncta so auf Befehl Ihre Exzellenz Grafen von Nesselrode bei dem Kaiserlichen
Invaliden Haus-Gebau zu Pest zu inventieren ist anbefehlen worden, den 15 April 1733.
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(A város a terület árát 5000 r. Ft-ban közölte, ehhez jönne még évente a 30—40 r. Ft
eontributio). 34
9. Még ebben az 1733. évben teljesen ki kell építeni a mosóházat és felszereléssel
ellátni.
10. Még ugyancsak ebben az évben tető alá kell hozni a templomot.
11. Hasonlóképpen az új legénységi szobákat is el kell készíteni.
12. Teljes helyrehozásra szorul egy téglaégető kemence, ez 10 kőműves 8 hétig
tartó munkáját igényli.
13. A templom alatti jelenlegi kriptákhoz építeni kell még egy pincét, ez egyébként
már félig készen is volt.
14. Az Irgalmas Rend konventje részére a zárt kertet megvásárolták. Ez 165 négy
szögöl, 75 öl hosszú. Fuchs hadbiztos ezt számolja el!35
Anton Erhard MartinelU a közművesítésért
Amikor a 49 éves MartinelU ezeket a közvetlen és sürgős feladatokat megkapta,
gazdag építőmesteri, építésvezetői és kivitelezői gyakorlattal rendelkezett. Jól tudta,
hogy ilyen nagyméretű középület közművesítését elfogadhatóan nem lehet megoldani
csupán belső csatornarendszer kiépítésével. Több mélykutat, kútmedencét ástak,
szennyvíztárolót létesítettek (valamennyit cement, márga, mész és vízkeverék elegyí
tésével formába öntött elemekkel) az építkezés négy udvarán, ahol 1733-ban négy
téglaégető és cementáló kemence is működött. A személyi állomány gyors növekedése
láttán egyre gyakrabban sürgette az udvari Commissionál régi tervének, a Dunáig
vezető főcsatorna kiépítésének jóváhagysát, illetve az ahhoz szükséges pénzügyi fel
tételek elfogadását. Jóllehet a közművesítésnek ez a korszerű megoldása nemcsak a
Pesti Invalidus Ház, hanem az egész városrész egészségvédelmének az ügyét is elő
segítette volna, egyedül sem Pest város tanácsa, sem az udvari Commissio nem vállal
ta a felmerülő költségeket. MartinelU ugyanis kezdettől fogva olyan dunai főcsatorna
kiépítésén fáradozott, amely hasonlított volna a bécsi Duna-csatornához (DonauKanal), méreteivel tehát nagyobb területet átfoghatott volna, bekapcsolva a Pesti
Invalidus Házat is. Úgy tűnt, hogy a dunai főcsatorna létrehozásának a terve
egy lépéssel közelebb jut a megvalósuláshoz, ha az udvari Commissio engedélyezi egy
nagyméretű kenyérsütöde létrehozását a pesti Dunaparton, a hajóállomással szemben,
közel a városfallal érintkező rondellához. Egy 40 m átmérőjű, kör alaprajzú, tehát
628 m 2 alapterületű építményről volt szó, amelyhez két sütőkemence, 1 sütőszoba,
1 kenyérkamra, 1 lisztkamra, szerszámkamra, gabonaraktár, tűzifaraktár, szálláshely
a pékeknek, lóistálló 4 ló részére, takarmányos és kocsifészer és illemhely tartozott. 36
MartinelU ezt a tervet korábban már megvitatta Hoherihau ezredessel, Gergetitsch
építészeti felügyelővel, P. Herbst irgalmasrendi vicariussal és Fuchs hadbiztossal is,
vele valamennyien egyetértettek. Martinéili nagyszerű elgondolása nemcsak a csator
naépítés tervét hozta volna közelebb a megvalósításhoz, hanem a Budáról érkező
szállítmányok — gabona, élelmiszer, lábasjószág, ruházati és felszerelési tárgyak,
eszközök — kirakodását és közvetlen átvételét is olcsóbbá tehette volna, ez úton a
többszöri átrakodás és szállítás költségeit meg lehetett volna takarítani. Ennek a léte
sítménynek a megépítése a kőműves-, az ács-, a tetőfedő-, az üveges-, az asztalos-,
a lakatos-, a kályhaépítő- és a kőfaragómesterek munkájával együtt kb. 4000 r. Ft-ba
34 Uo. f. 45v. „...vobei aber considerieren, dass von 30 bis 40 Rh. Gr. jährlich zu verbündet dabei samt Contribution
geben müss.
35 Uo. Fuchs hadbiztos csak abból a pénzből gazdálkodhatott, amelyet az udvari Commissio e célokra kiutalt.
Ez sokszor késett.
h 36 Uo. Nr 128. f. 43v—44. Projekt über Anlegung einem zu Behuf des Pesterischen Invaliden Haus nöthigen
Bachhaus...

— 614 —

Martinelli sütőház-terve

került volna. Ezzel szemben 5000 r. Ft-ot kértek az építési terület átengedéséért.
Martinélli ezt a tervezetet bemutatta Nesselrode elnöknek is, aki végül is úgy döntött,
hogy a kenyérsütödét az összes tartozékaival együtt az intézmény belterületén, a mai
Tanács körút felé eső városfal mentén építsék fel, ahol bejárati kaput kell nyitni.37 így
ez a munka is égetően sürgőssé vált.
Martinélli mindezek ellenére még mindig nem mondott le a dunai nagycsatorna
építési tervének a megvalósításáról, de meg kellett elégednie egy kikövezett, föld alatti
kiscsatorna engedélyezésével, amely végül is összekötötte a Pesti Invalidus Házat a
mindössze 150 öl távolságra eső Dunával, hogy az intézmény szennyvizét és trágyáját
a folyamba vezesse. Jellemző azonban, hogy a városi tanács részéről valaki — akinek
a közelben, a dunaparti rondella mellett serfőző háza volt — még ez ellen is kifogást
emelt. Martinélli erre a gáncsoskodásra válaszul a következő felterjesztést intézte az
udvari Commissiohoz :38
„Elsősorban is a Kis-Duna folyón Bécs és Lipótváros között 39 tizenöt olyan csa
torna található, amelyek minden trágyával együtt ebbe a folyóba futnak be,
2. Éppenúgy található itt a városból két nagy főcsatorna, amint ezek ebbe a folyóágba vannak bevezetve a Vörös Torony mentén, a halászterületre. 40
3. Amikor minden csatornától végig percenként legkevesebb százával járnak rajta
az emberek, a városból is minden szennyesség ezekben fut, noha itt, Bécsben húszadrésznyi vizet sem lehet találni, mint Pesten, a teljes Duna folyamnál, sehol semmiféle
károsodás nem tűnik ki e sok csatorna miatt. Azután egy folyóvízben a trágya és a
szennyvíz mindig a víz mélyére és közepébe húzódik le. Amikor értelmes serfőző
mesterektől megkérdeztem azt, hogy mi van, ha az ilyen csatorna csak 20 vagy 30 öl
távolságra esne a serfőzőházaktól, kitűnt, hogy amiatt semmi kifogás sem merülhet
fel. Ám azt is meg kell fontolni, hogy — mivel ez a csatorna Pesten az említett ottani
serfőzőháztól több mint 200 öl távolságra fekszik — az annál kevésbé okozhat káro
sodást.
4. Ami a kutakra vonatkozó aggályoskodást illeti, hogy ott az (a csatorna) azokban
a kutakban a vizet salétromossá tehetné, és a Dunának sem lenne ez javára, az éppen
úgy van ott, a városban, mint itt Bécsben, minden kútban egyaránt Duna-vizet
fogyasztanak, s ez által semmiféle károsodás nem következik be, nem kevésbé —
5. Itt, helyben, Gumpendorfban41, minden itteni serfőzdében a sört a Wienn-ből42
való és csekély víznél főzik, mégsem találnak azokban a sörökben semmi kifogást.
Hasonlóképpen vegyük a Wienn mentén lévő Horn falut43, ahol nagyon sok ezer
akó horni sört főznek, s ugyancsak a Wienn-hez közelebbi vízzel rendelkeznek, ahol az
itt álló kis tóban 44 naponta 300 szarvasmarhát négyszer terelnek át, és emiatt semmi
aggályoskodás nem merül fel.
Antoni Martinélli császári építőmester mp. Bécs, 1733. június 24."
A környezet- és az egészségvédelmet megalapozó közművesítés érdekében ennél
szakszerűbb és meggyőzőbb indokolást az akkor éppen Bécsben tartózkodó Martinéi
lin kívül senki sem adhatott volna.
Nesselrode elnök látogatása és megbeszélései nyomán — főként az irgalmasrendiek
37 B. a 615.|oldakm levő sütőház-tervet. Amikor Martinélli látta, hogy a főcsatorna létrehozása nem megy. maga is
úgy vélte, hogy „mindezekhez elég üres tér található az Invalidus Házban — zu diesem ist auf denen leeren InvalidenHaus Boden Platz genug..."
38 KA Inv. 1733. Nr 187. f. 1—4. Einer Hochlöbl. Invaliden Haus-Gebäu zu Pest angeordneten Kais. Hof-Commission dienstgehorsamster Gegen-Bericht. Wien den 24. Juni 1733. Antoni Martinélli Kaiserlicher Baumeister. Mp.
39 A mai Bécs, Belváros, I. kerület és a mai Leopold-Stadt ,11. kerület.
40 Erre utal a ma is meglevő Rotenturm-Strasse, amely a Stephansplatztólvezet a Donau-Kanal-ig, illetve a MarienBrücke-ig.
41 A mai Mariahilf, a VI. kerület területén.
42 A Fekete Erdőben eredő, ma is meglevő Wien-Fluss folyócskáról van sző, amely a Zollamts-Strasse-nál ömlik
a Donau-Kanal-ba.
43 A hajdani Horn falu a mai Ottakring, a XVI. kerület területén ma is meglevő városrész.
44 A Teich tavacska ma is megtalálható a Natter- és a Tauber-Gasse mellett
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és MartinelU javaslatai alapján — mindjárt elkészítettek egy teljesen új, minden rész
letre kiterjedő intézményi rendtartást. 45 Ennek 63 pontba foglalt előírásai közül
20—25 pont közvetlenül, vagy közvetve a környezet- és egészségvédelmi intézkedése
ket foglalja magában. Szemmel láthatóan abból a tapasztalati meggyőződésből in
dultak ki, hogy a különböző betegségek — főként a skorbut (Scharbock), a vérhas
(dysentheria), a vérbaj (haematophatia), a lázzal járó betegségek (febrilia), a fekély
(ulcus) stb. — közvetlen és környezeti fertőzés útján terjednek, tehát ezek terjedését
megfelelő feltételek biztosításával a Pesti Invalidus Házban is meg lehet akadályozni.
Az orvosi ellátás, a gyógykezelés és a gyógyítás pedig az orvosokra és a betegápoló be
osztottakra tartozik a betegszobákban.
Lényegében már a MartinelU számára kiadott 14 pontos utasítás is ezt a célt szol
gálta, de ezzel párhuzamosan főként az intézmény személyi állományának higiénikus
magatartását és szokásait is szigorúan szabályozni kellett, kiváltképpen az intéz
ményen belül, de kívül is.
Előírta a rendtartás, hogy a tisztaság általános biztosítása érdekében valamennyi
szobát és folyosót naponta ki kell takarítani, a folyosóknak és az udvaroknak azt a
részét, amelyet az építőipari munkások hulladékokkal beszennyeztek vagy leköpdös
tek, naponta ki kell söpörni és le kell mosni, hogy semmi szemét és szenny ne maradjon. Az ilyen szemetet és söpredéket csak az udvarokban az arra kijelölt helyekre
szabad kihordani és semmiképpen sem a közterületre („in die Communia") szórni.
Erre az őrségek is fordítsanak nagy gondot, a szabálysértőket és a hanyagokat szigo
rúan vonják felelősségre az ellenőrzés során. Az állománytörzshöz tartozó porkoláb
a beosztottjaival együtt — szükség esetén a fogdában található őrizetesek bevonásá
val — a folyosókat, az emeletekre vezető lépcsőket és az átrendezett udvarokat mind
a tisztek, mind a legénység kijáratainál tartassa tisztán, a hulladékot és a szemetet
vitesse a kijelölt helyekre.46
Különös gondot kell fordítani az illemhelyek tisztán tartására. Naponta vizsgálja
meg azokat a porkoláb és embereivel takaríttassa ki, egyik-másik tisztátalan, szenynyezett embert vitesse a fogdába és büntesse meg. Az asszonyok szoktassák tiszta
ságra az illemhelyeken is gyermekeiket, szükség esetén fenyítsék is meg őket. Külön
ben az állományhoz tartozó asszonyok — kivéve a tisztek törvényes feleségeit —
hetenként mossák le az asztalokat és a padokat a legénységi szobákban, az ajtókat és
az ablakokat pedig félévenként. Naponta súrolják le a konyhákban a tűzhelyeket,
a szobákban a kályhákat, nehogy ezekből valami alkalmatlan baj következzék be.
Nyár végén és télen folyamatosan vizsgáltassák meg a kémények kürtőjét (Kamin),
hogy az ezekből eredő tűzveszélyt el lehessen kerülni.47
Minden altiszt ügyeljen arra, hogy a legénység tartsa tisztán ruházati felszerelését,
nehogy az irtózat és csúfság tárgya legyen. Vannak, akik betegre leisszák magukat,
bemocskolják környezetüket is, ezeket a legkeményebb büntetésben kell részesíteni.
Előfordult, hogy az ilyenek közül némelyek arra vetemednek, hogy nyári vagy téli
ruhájukat, sapkájukat, kabátjukat vagy egyéb ruhadarabjukat elcserélik vagy elad
ják, sőt részegségükben társaikat is meglopják, felszerelési tárgyaikat pénzszerzés
végett eltulajdonítják. Ezeket rajtaütésszerűén szigorúan felelősségre kell vonni és
megfelelő kártérítésre kötelezni.48
Gyakran megtörtént, hogy egyesek a hálófülkében tyúkokat és galambokat tartot
tak, s ezeket a gyermekek gondozták, etették, miáltal ott trágya és szenny keletkezett,
45 KA Inv. 1733. Nr 128. f. 17—30. Puncta oder ertheilte Verordnungen und Befehl nach den gefassten Instituto
des Kaiserlichen Invaliden Hauses, so nach und nach ergangen, diese aber vermerkend in vielen Stucken vermachlassiget und nicht nachgesehen worden.
46 Uo. f. 18. P. 4—8. Die Sauberkeit in diesem Haus zu conservieren...
47 Uo. f. 19., P. 8—9. Zu welchem Ende Sommers- und Winters-zeit die Bauchfang, wann es notwendig eracl let
wird...
i
48 Uo. f. 19. P. 11—12. Eine gleiche Bewandtnis hat es mit der Montur, dass die Unteroffizier alltäglich île sa g
nachsehen...

— 617 —

Martinelli felterjesztése az

ttdvan Commissióhoz (616. o.)

sőt felszaporodott. Ezt a gyermekek azonnal takarítsák ki, tartsák a fülkéket teljesen
tisztán, a szárnyasok ott tartását meg kell szüntetni. Jóllehet, az asszonyok és a gyer
mekek a szabályzat szerint nem kapnak napi zsoldot, élelmezésüket a maguk vásárolta
élelmiszerekből kell biztosítaniuk, tehát más hasznos munkával keressék meg az el
látáshoz szükséges költséget. így elsősorban a parancsnokságon, a tiszteknél takarí
tással, főzéssel, mosással, fehérneműkészítéssel, varrással és javítással. Szokásba jött,
hogy az asszonyok a maguk és gyermekük jobb ellátása érdekében kisebb árucikkeket
árusítanak a folyosókon és a szobákban. Ezt a rendtartás tovább is engedélyezte,
de az árusítást csak az udvar erre kijelölt, nyílt területén folytathatják — a tisztaság
érdekében.49
Takarodó után a porkoláb az őrséggel együtt ellenőrizze, hogy az intézmény marko
tányos boltjából mindenki pihenőre térjen, az árusítás érjen véget, aki ez ellen vét,
azt előbb az őrségre, majd a fogdába kell kísérni. Ugyancsak este vegyék számba az
altisztek minden századnál szobánként, hogy kik vannak jelen, kik vannak a beteg
szobában, kinek milyen gyógyszerre van szüksége, kit kell a betegszobába irányítani.
A betegszoba felügyelője pedig vegye számba, hogy kik távozhatnak a betegszobából,
s kik maradnak még tovább ott. Mindezt a reggeli kihallgatás során jelenteni kell.
Az orvos és az irgalmasrendi seborvos gondoskodjék arról, hogy a fertőző betegségben
szenvedők és a súlyos betegek el legyenek különítve a könnyebb betegektől, külön
leges gondot fordítva a beteg házastársa és gyermeke egészségvédelmére is.50
A falak szénnel, parázzsal vagy más hasonlókkal való bemázolását vagy befirkálását
azonnal meg kell szüntetni a szobákban, a folyosókon és minden belső helyiségben,
valamint kívül is. Akik ilyenféle tisztátalanságokat elkövetnek, azokat alkalom sze
rint, tetten érés esetén a legszigorúbban meg kell büntetni. 51 A szükségtelen iszákos
ságtól a lehetőséghez képest mindenkinek tartózkodnia kell, de még idős katonák ese
tében is előfordul, hogy ezzel a rossz szokással mintegy megalázzák magukat. Ezért
gyakran még az utcán sem tudnak tiszta ruhában járni. Az ilyeneket is be kell zárni
a fogdába, ruhájukat pedig azonnal ki kell mosatni.
Mindenféle léha, alvilági nőszemélyt tilos beengedni az őrségeken az intézmény
területére és helyiségeibe, kiváltképpen éjszaka nem. Ha ilyen vonatkozásban valakit
tetten érnek, mindkét részről a legszigorúbb büntetést kapják meg.52 A porkoláb
naponta, esténként vizsgálja felül, hogy a bejáratoknál és a folyosókon a lámpások
világításra be legyenek állítva, hogy azok állandó világítást adjanak, nehogy ezek
hiányában szerencsétlenségek forduljanak elő a sötétben, s nehogy valami tűzeset
forduljon elő, mint ahogy ilyen eset máris megtörtént. Éjszaka az asszonyok a mosó
konyhában semmiképpen sem moshatnak, mert az éjszakai tüzelés könnyen szeren
csétlenséget okozhat. Néhány esetben előfordult, hogy azok az asszonyok, akik város
beli, külső személyek részére is vállalnak mosást, éjjel az intézmény tűzifáját hasz
nálták fel. Ezt teljesen meg kell szüntetni, gondoskodjanak saját maguk vásárolta
tűzifáról, az eddig okozott kárt pedig meg kell téríteniük. 53
Az intézmény porkolábja minden időben szorgalmasan nézzen utána, hogy a mé
száros a mészárszéken nehogy valami beteg, vagy az egészségre ártalmas marhát fo
gadjon, az ilyet nem szabad levágni. Az ilyen alkalmatlan állatokat jól fel lehet ismer
ni : „szeme váladékos, füle vagy feje le van horgasztva, egészen görbén áll, meg van
szakadva, habzó szájából nyál csurog" stb. Ezeket nem szabad a vágóhídra engedni.
49 Uo. f. 23., P. 24., f. 29., P. 57. .. .,,Die Weibar so etwann einen Handel mit Victualien zu ihrer und ihrer Kinder
besserer Unterhaltng treiben..."
50 Uo. f. 23v. P. 26—27. „Nach dem Zapfenstreich sollen alles und jedes durch den Profusen besehener Patrouille...
nachsehen".
51 Uo. f. 24. P. 31. „Die Mahlereien oder Schreibereien mit Kohlen und dergleichen..."
52 Uo. 25v. P. 35. Alles liederliche G-esindl von "Weibs-Personen in denen Zimmern solle bei Ehrfahrung dessen mit
schwerer Strafe angesehen werden..."
53 Uo. f. 27v. P. 48—50. Der Profos alltäglich fleissig nachsehen in der Wasch-Küche..."
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Egyébként a mészáros bérese az állati ürüléket és hulladékot vagy ássa el, vagy pedig
szállítsa el, ezzel a főként nyáron érezhető bűzt akadályozza meg. A porkoláb ellen
őrizze szorgalmasan a mészárszéket és a markotányos boltot is, hogy az áruk tiszták
legyenek, vizsgálja meg az ételeket, a húsokat, az italokat (boroshordók, üvegek,
poharak), nehogy azok romlottak, vagy hamisítottak legyenek. Vizsgálja meg azt is,
hogy ezekben a boltokban semmi tisztátalanság, szennyvíz, vagy szemét ne forduljon
elő, továbbá hogy a marhacsont, az állatláb és köröm, vagy az ételmaradék ott ne le
gyen szétszórva. Ezeket az erre kijelölt helyekre kell kihordani. Ügyeljen arra, hogy
a főőrség és az őrállók is gondosan és éber szemmel vigyázzanak, hogy mindenféle
egészségre káros rendbontót tetten érjenek és őket azonnal a főőrségre, vagy a fogdába
kísérjék, tehát büntetésük ne maradjon el, éppen az egészségvédelem érdekében.54
Gyakori tapasztalat mutatja, hogy a dohányzás és a pipázás miatt az utcákon szél
járás idején nagy szerencsétlenségek, tűzesetek fordulnak elő. Nem válik javára és
díszére az ilyen eset az öreg, idős katonáknak sem, jóllehet ők a táborokban az ezredek
nél ezt a rossz szenvedélyt megszokták. Éppen ezért az utcákon, a városban és az
intézményben — kivéve a széles folyosókat — a dohányzást és a pipálást meg kell
tiltani, nehogy a parázsból szélfúvásban tűz gerjedjen.55
A napi általános körlet-, szoba- és személyi szemle alkalmával, az intézmény orvosa,
az irgalmasrendi seborvos és a betegápolók pedig szükség szerint vizsgálják meg, hogy
egyik-másik embernél szájpenészes, netán még skorbutos fertőzés esete fordulhat-e
elő. Az ilyet azonnal el kell különíteni a közösségtől, s a gyógykezelésre azonnal meg
kell tenni az intézkedést. Idősebb katonáknál szokott előfordulni, hogy száj üreg
gyulladásuk vagy fogínysorvadásuk igen könnyen megfertőzheti a vért — „woraus
gar leicht das Geblüt infiziert werde" — ez által is fájdalmas skorbut jöhet létre. Ép
pen ezért mindenütt — kezdve a közkatonától a strázsamesterig — az altisztek arra
buzdítsanak, hogy naponta a kora reggeli mosakodás során, ebéd után éppúgy, mint
éjszakára mossák ki a szájukat, tisztítsák meg a fogukat, hogy a fogak közötti étel
maradékból keletkező fertőzéstől nehogy valami rothadást, száj üreggyulladást, vagy
skorbutot kapjanak. Ilyen esetekben a betegek — ha azokat idejében nem mutatják
ki — a katonatársakat is megfertőzik. Tehát e tekintetben a titkolózás, vagy a ha
nyagság a közösségnek is csak kárt okozhat. 56
Természetesen az itt kivonatosan ismertetett rendtartás egészségvédelmi előírásai
nem valósulhattak meg egyik napról a másikra. Előírták, hogy ezeket a rendszabályo
kat minden közösségben több alkalommal ismertessék. Azoknak pedig, akik nem ér
tették jól a német nyelvet, saját anyanyelvükön magyarázták meg a szabályokat,
így senki sem vonhatta ki magát a felelősségre vonás alól azzal, hogy nem ismerte a
rendtartás előírásait. Ezek a szigorú előírások sok esetben próbára tették az egyes
emberek alkalmazkodó- és tűrőképességét a Pesti Invalidus Házban, viszont a több
ség érdekében igen szükségesek voltak. Nem éppen a szigorú rendtartás előírásainak
sokszor kemény végrehajtása, hanem inkább az egyre sürgetőbbé váló feltételek (be
ruházás, építkezés, felszerelés, élelmezés stb.) lassú és vontatott előrehaladása követ
keztében minden korábbinál nehezebb évek következtek a Pesti Invalidus Ház sze
mélyi állományának életében. Erre utalnak a gyakran előforduló személyi változások
is az állomány keretében.

54 Uo. f. 28. P. 51—-52. Der Profos solle jederzeit fleissig nachsehen, wann der Fleischhacker schlachtet..."
55 Uo. f. 29v. P. 58. Die öftere Erfahrenheit gezeigt, dass durch das Tabak-Hauchen auf der Gassen... grosse Unglück
'entstanden..."
56 Uo. f. 30. P. 60—63. „Sollen solche jedesmal in Beiseien des Herrn Medici durch die Fratres Misericordiae Chi
rurgie ordentlich ihrer Gebrechen, laut Abschieden visitiert werden..."
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Létszámviszonyok 1737 és 1740 között
Az ide vonatkozó kimutatások, parancsnoki, hadbiztosi és orvosi jelentések arra
mutatnak, hogy a jelzett évek közötti időszak nehezen volt elviselhető. Ha csak arra
utalunk, hogy az 1737. április 25-én tartott szemle idejében a hat századba beosztott
katonai állomány létszáma elérte a 1121 főt, a hozzátartozó feleségek és a gyermekek
száma pedig mintegy 220 főnyire emelkedett, ezzel szemben az 1740. július 25-én
megtartott nyári szemle alkalmával a már hét századba osztott állományban csak
957 fő katonát, 105 feleséget és 60 kiskorú gyermeket találunk, 57 kitűnik, hogy inkább
visszaesés, semmint gyarapodás következett be. Miközben a veszteség 717 főnyire
rúgott, csupán 553 főnyi invalidust tudtak felvenni az állományba, pedig a férőhely
rendelkezésre állhatott volna. A jelzett időszakban 440-en meghaltak, 106-an dezer
táltak, 32-en más ezredekhez távoztak, csak 19-en kaptak szabályszerű elbocsátást,
leszerelést. Az esztergomi helyőrséghez 79 invalidust, az egrihez 34 főt helyeztek ki
szolgálattételre, de ezek kétszeres napi zsoldját, fejadagját és ruházatát továbbra is
az intézmény fizette, s ez nem kevés kiadási többletet jelentett.
Jelentős személyi változások következtek be a személyi állományban is. Franz
Leopold von Hohenhau ezredes intézményparancsnokot 1738. április 1-ével Bródba,
a Száva menti, szlavón határőrvidéki erődbe helyezték át. Helyét Baron Herrmann
von Rump főstrázsamester foglalta el, akit még 1734. január 1-ével indítottak útba
a Vehlen dragonyos ezredtől. Akkor 47 éves volt, feleségével együtt érkezett az intéz
ménybe. Az állománytörzshöz osztották be, s most ezredessé léptették elő.58 Rump
azonban 1739. április 1-ével visszatért eredeti ezredéhez, ő t e beosztásban Johann
Andreas Schwinger főstrázsamester váltotta fel, aki a Hessen-Cassel gyalogezredtől
érkezett 1739. április 28-án. Karinthiában, Villachban született. Ez időben már 58
éves és nős volt, felesége azonban nem költözött be az intézménybe. Ignatius Franz
Harrer hadnagy hadbíró parancsnoki titkár helyett Johann Adam Rhode, volt drago
nyos ezredbeli hadnagy került ebbe a beosztásba. Parancsnoki számadásvezető tiszt
Gottfried Tilscher hadnagy lett. Törzsbeli strázsamester beosztásba került Conrad
Bauer. Georg Kugler porkoláb helyett Johann Funckh hadnagy került ebbe a beosz
tásba. Ugyancsak a törzshöz volt még beosztva Adalbert Mechtel kapitány, Johann
Joseph Dietschin, Csepregi Miklós és David Schütter hadnagy. így a parancsnoki törzs
létszáma a korábbi nyolc főről tíz főre gyarapodott.
Időszakunkban számos haláleset történt a tisztikarban is. 1737. augusztus 5-én
meghalt Heinrich Dujardin kapitány, aki az év május 25-én érkezett a Hohenzollern
dragonyos ezredtől. Eleinte Georg Racks kapitány századához, ennek halála után
Johann Georg Zott századához volt beosztva.59 Zott 61 évesen, 1737. november 29-én
a Caraffa dragonyos ezredtől került invalidus állományba.60 Johann Adam Spina
hadnagyot — aki 68 évesen nem volt éppen fiatal tiszt — a törzsből 1738. január
1-ével helyezték át a főstrázsamesteri századhoz. Különben Pozsonyban született,
s még 1735. augusztus 12-én került invalidus állományba a Philippi dragonyos ezred
től. 61 Matthias Antoni Mayrhoffer hadnagy 50 éves, nős, feleségével együtt 1737.
november 20-án érkezett a Seher dragonyos ezredtől. Először a törzshöz osztották be,
majd az év december 1-én áthelyezték a Gometz-féle századhoz. Ennek a kis létszámú
századnak a parancsnoka Joseph Gometz kapitány volt, aki korábban a Savoyai
Jenő dragonyos ezredtől érkezett az intézménybe, de 1739. február 7-én meghalt.62
Ezt követően Mayrhoffer lett a 6. század parancsnoka.
57 KA Inv. 1740. Nr 320. f. 9. Muster-Tabella. L. tanulmányunk 1. és 2. sz. mellékletét! Monats-Tabella. TJo.f7. (633. és 634. o.)
58 Uo f. 50.
59 Uo. f. 12v—13.
60 TJo. f. 110.
61 Uo. f. 58.
62 Uo. f. 187.
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1738. januar 1-én érkezett az állományhoz Gottfried Jacob Beischlag kapitány az
Althann gyalogezredtől. 54 éves volt, feleségével és négy kiskorú gyermekével először
a DornhoíFer-féle századhoz osztották be, majd ennek az 5. századnak lett a parancs
noka.63 Franz Ferdinand Burian, hadnagy, aki korábban a Liechtenstein dragonyos
ezrednél szolgált, 1739. július 9-én meghalt, így helye az invalidus állomány 6. szá
zadánál betöltetlen volt egyelőre.64 Szeptember 1-én érkezett Joseph Novatzky
kapitány az Althann gyalogezredtől, bár 75 éves volt, ő lett a 6. század parancsnoka.
Helyettesének ide osztották be Emanuel de Salzedo 48 éves hadnagyot, aki Nápolyban
született s már 43 évesen, 1735. október 7-én elbocsátották a Bahreyn gyalogezredtől.
Nős volt ugyan, de feleség nélkül érkezett. 65
Csepregi Miklós hadnagy 1738. április 1-én a Csáky huszárezredtől érkezett és az
állománytörzshöz lett beosztva. Először ugyancsak ide osztották be Johann Dietrich
Bauer zászlóst is, aki 1738. április 15-én a Hamilton dragonyos ezredtől érkezett az
intézménybe. Ot még az év augusztus 1-én áthelyezték a Gometz századhoz. 1738.
szeptember 2-án érkezett meg David Schütter hadnagy a Heisster gyalogezredtől. Őt
az állománytörzshöz osztották be.66 Gregori Blaschitz hadnagy 1734-től fogva az ez
redesi század kötelékébe tartozott, majd az állománytörzsbe osztották be, 1739.
március 22-én meghalt. Helyette a törzshöz került Matthias Kempfern hadnagy
április 1-ével.67 A Carl Emanuel de Henny századánál Anton Wollmann hadnagy
1739. december 8-án meghalt, s helyére a törzsből Simon Schmidt hadnagy került,
ö még 1734-ben, 54 évesen érkezett az invalidus állományhoz a Mercy vértes ezred
től.68 A törzsnél 1740. január 9-én meghalt Gabriel Jäger hadnagy számadásvezető
tiszt, helyére a Henny-századtól Gottfried Tiltscher élelmezési altiszt került, március
6-án hadnaggyá léptették elő. Ugyancsak az állománytörzsnél halt meg 1740. május
20-án H. (?) Waldegg hadnagy is, korábban a Zumjungen gyalogezrednél szolgált.
Helyére az állomány törzshöz osztották be Adalbert Mechtel kapitányt, aki 1740.
július 15-én került az invalidus állományhoz az Olivier Wallis gyalogezredtől. A kis
létszámú, szervezés alatt álló 7. század parancsnoka a már említett Mayrhoffer had
nagy lett. 69
A jelzett három év folyamán tehát nemcsak az állomány törzsben, hanem az invali
dus századok tisztikarában is jelentős változások történtek. A teljes személyi állo
mányt pedig az alábbi táblázat mutatja:
Személyi állomány 1740 júliusában
Egységek

Katona

Feleség

Gyermekek
Fiú
Leány

Távol

Jelen

Törzs
Rump százada
Schwinger százada
Henny százada
Zott százada
Beischlag százada
Novatzky százada
Mayrhoffer százada

10
155
150
147
149
136
137
83

—

—

15
16
15
23
10
16
10

18
5
17
12
7
13
4

10
9
11
9
7
11
6

17
8
12
12
9
18
3

11
6
16
9
5
6
7

Összesen :

967

105

76

63

79

60

Létszár

10
181
172
178
181
151
159
100

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

1132 fő

63 Uo. f. 136.
64 Uo. f. 178.
65 Uo. f. 159.
66 Uo. f. 13v.
67 Uo. f.
68 Uo. f. 83v—84.
69 Uo. f. 14r.
70 KA Inv. 1740. Nr 320. f. 31—202. Muster-Listen über die in dem Kaiserlichen Militär Invaliden Haus zu Pest
den 27. Julii 1740. gehaltener Sommer Musterung effective befunden. Továbbá uo. : f. 16—22. Spezifikation deren
Weiber und Kindern, so sich bei der unteren 27. Julii 1740. in dem Kaiserlichen Militär Invaliden Haus gehaltener
Musterung vom Feldwebel an effective befunden haben.
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Az állomány törzshöz tartozó tisztek feleségét és gyermekeit nem vették fel a szem
le-kimutatásba. A századok névjegyzékében is csak néhány esetben fordul elő, hogy
a tiszti hozzátartozókat is felsorolták. Pl. Beischlag kapitány esetében ; Rump ezredes
feleségével együtt, Schwinger főstrázsamester feleség nélkül, Carl Emanuel Henny
kapitány feleség nélkül, Zott és Novatzky kapitány feleség nélkül, Schmiedt hadnagy
feleséggel, Mayrhoffer hadnagy feleséggel, Johann Brust hadnagy feleséggel és egy
gyermekkel, Friedrich Wreden hadnagy feleséggel együtt szerepel a kimutatásban.
A jelenlévő feleségek és gyermekek létszáma még az 1739 júniusi szemle alkalmával
felvett nyilvántartás 71 adataihoz képest is jelentős csökkenést mutat, 227-ről 165-re
csökkent. Pedig férjük elhunyta után három özvegy, és mindkét szülőjük elhunyta
után négy árva gyermek további ellátását is vállalta az intézmény.
A gyermekeikkel együtt elhelyezett, legénységi állományú szülők közül 13 özvegy
férfi, 3 özvegyasszony és 102 férjes asszony volt jelen az állományban. A jelen lévő
gyermekek közül 35 fiú és 25 leányka élt szüleivel — a 4 teljesen árva kivételével —
az intézményben, mert a 15, illetve a 13 éves korhatárt már elérő 41 fiú és 38 leány
a szabályzat szerint kénytelen volt elhagyni az intézményt, ezért a városban vagy
pedig szülőhelyükön rokonoknál éltek. Franz Jung iskolamesternek még így is elég
nagyszámú iskoláskorú gyermek tanítását kellett ellátnia, bár a Pesti Invalidus Ház
iskolájában a hittant, a katekizmust és az éneket az irgalmasrendi atyák tanították. 72
Maradjunk azonban továbbra is századbeli tiszteknél! Nem esett még szó a zászló
sokról. Hét ilyen tiszt szerepel a kimutatásban. Az ezredesi századnál Carl Christian
Fless 37 éves, nőtlen. Jobboldali szélütéssel még 1734. március 15-én bocsátották el a
Bareüth gyalogezredtől.73 A főstrázsamesteri századnál Mathias Liechtenecker 64 éves,
Sopronban született, nős, család nélkül érkezett a Locatelli vértes ezredtől még 1730.
december 1-én.74 Thomas Anton Callas 63 éves Schleussingenben Thüringiában szüle
tett, nőtlen volt. 1731. november 9-én érkezett a Wachtendenck gyalogezredtől.
A Henny századhoz osztották be. 75 Ignatius von Dreyden 40 éves, Bécsben született,
nőtlen. Végtagmerevedéssel ő is még 1734. augusztus 1-én érkezett a Fürstenbusch
gyalogezredtől. A Zott századhoz osztották be.76 Johann Souzen 67 éves, Zitternben
(Németalföld) született. 1736. szeptember 18-án a Diesbach gyalogezredtől bocsátot
ták el elgyengülés miatt. Feleségével együtt érkezett, a Beischlag századhoz kerültek.77
Johann Georg Höfflingen 65 éves, Pozsonyban született, nős, de feleség nélkül érkezett.
1736. november 2-án elgyengülés miatt bocsátották el a Bajor dragonyos ezredtől.
Itt a Novatzky századhoz helyezték.78 Johann Dietrich Bauer 70 éves, Gürtelsteinthum-ban (Münster) született, nőtlen. Sebesülése miatt 1737. május 13-án a Hamilton
vértes ezredtől érkezett az invalidus állományhoz, ahol először a törzshöz osztották
be, majd 1738. április 15-én áthelyezték a Mayrhoffer századhoz.79
Ennél népesebb csoportot képeztek családtagjaikkal együtt a strázsamesterek.
Közülük hatan megtarthatták a korábbi ezredüknél elért rendfokozatukat, s ennek
megfelelő beosztást is kaptak az invalidus állományban. Johann Schweighoffer 56
éves, nőtlen, Kopfstettenben (Tirol) született. 1739. május 5-én végtagmerevedéssel
bocsátották el a Fürstenbusch gyalogezredtől. Itt előbb a főstrázsamesteri századhoz
osztották be, majd 1740. január 16-án az ezredesi századhoz helyezték át — „anhero
71 V.o. Hadtörténelmi Közlemények, Bp. 1987. XXXIV. évf. 257. o.
72 KA Inv. 1733. Nr 128. f. 27. Articuls-Puncfcen 45. „Wann ein Catechismus von dem Patre Vicario gehalten wird,so solche er — Franz Jung —• auch hierzu die Kinder einführen, ein solche Lehre in der Schule, dann und wenigstens
einmal wöchentlich erinnernen und solche hiervon zu examinieren haben."
73 KA Inv. 1740. Nr 320. Muster-Listen... f. 32.
74 Uo. f. 58.
75 Uo. f. 84.
76 Uo. f. 110.
77 Uo. f. 136.
78 Uo. f. 159.
79 Uo. f. 187.

— 624 —

in die Würklichkeit avanziert". 80 Johann Peter Scher er 66 éves, Kirchenbergben
(Nürnberg mellett) született, nős volt. Kehessége (engbrüstig) miatt 1733. július 7-én
a Seckendorf gyalogezredtől bocsátották el. Feleségével, az akkor 33 éves Anna Maria
Schererin-nel és 5 éves Anna Maria Agatha nevű leányával érkezett az invalidus
állományhoz, ahol a Henny századhoz osztották be őket.81 Hans Georg Kalchmann
55 éves, nőtlen volt, Katzenbergben (Lüneburg) született. 1734. január 4-én kehesség
és sebesülés miatt került invalidus állományba a Wallseck gyalogezrednél. Itt a Zott
századhoz osztották be.82 Bartholomeo Marigotti 61 éves volt a szemle idején. Cremonaban (Itália) született. 55 éves korában, 1734. július 15-én elgyengülés miatt bocsátot
ták el a Jörger dragonyos ezredtől. Öt gyermekével még az évben özvegyen maradt,
az 1 éves Franz nevű fia, a 4 éves Josepha nevű leánya, a 10 éves Andreas nevű fia,
a 12 éves Adam Joseph nevű fia és a 13 éves Maria Angela nevű leánya az intézmény
ben kapott elhelyezést. Atyjukkal együtt a Beischlag századhoz osztották be őket. 83
Johann Caspar Richter 59 éves, nőtlen volt a szemle idején. Cottbuss-ban (Branden
burg) született. ínszakadása miatt 1738. szeptember 3-án a Fürstenbusch gyalog
ezredtől bocsátották el. Itt a Novatzky századhoz került. 84 Johann Dietrich Hofrichter
63 éves, nős volt. Grossenhahn-ban (Szászország) született. Kehesség és keresztcsont
fájdalom miatt a Lindesheim gyalogezredtől 1737. június 15-ón bocsátották el. Felesé
gével, az akkor 37 éves Anna Sabina Hofrichterin-nel és 10 éves Ludwig nevű fiával
érkezett az intézménybe, őket a Mayrhoffer századhoz osztották be. 85
Külön alcsoportot képeztek a strázsamesterek körében azok, akik ugyan megtart
hatták az ezredüknél elért rendfokozatukat, de közkatonai beosztásban és ellátásban
részesülhettek, s ez sem vált díszére az intézménynek. Sőt volt közöttük egy, akit
hat évi itt tartózkodás után, 1740. február 29-én rendfokozatától is megfosztottak :
Fritz Werckmann 63 éves, nőtlen volt. Ingolstadt-ban (Bajorország) született. 1734.
augusztus 15-én rossz hallása miatt a Kulmbach gyalogezredtől bocsátották el. Itt
a Novatzky-féle 6. századhoz osztották be.86 Ugyancsak ennél a századnál tartották
nyilván Philipp Wappelshamer-t, aki 53 éves, nőtlen volt, Riedl-ben (Bajorország)
született. Tartós betegeskedése miatt 1737. február 6-án az idősb Württenberg dra
gonyos ezredtől érkezett.87 Anton Ossenbach 49 éves, nős, Münsterben (Vesztfália)
született. Szédülés miatt a Prinz Salzbach vértes ezredtől még 1729. november 1-én
érkezett az invalidus állományba, ahol élelmezési altisztként az ezredesi századnál
kapott beosztást. Felesége nem volt jelen.88 Hanns Georg Riedi 65 éves, nőtlen,
Landshutban (Bajorország) született. Köszvénye és rossz látása miatt a Livingsten
gyalogezredtől 1729. november 1-én bocsátották el.89 Johann Michel Wetzenbach 71
éves, nőtlen volt, Hetzfeldben (Szászország született. Elgyengült állapotban a Wurmbrandt gyalogezredtől bocsátották el 1733. november 22-én.90 Johann Heller 61 éves,
nős volt, Störzingben (Tirol) született. Milánóban a Visconti zászlóaljtól bocsátották
el elgyengülése miatt 1737. november 11-én. Feleségével, az akkor 52 éves Eva
Hellerin-nel érkezett az intézménybe, ahol az ezredesi századhoz kerültek. 91
Ez utóbbi négy strázsamestert tehát a mégis csak rangosabb ezredesi századhoz
osztották be. Rajtuk kívül még négy strázsamester szerepel a századnévsorokban:
Bernhard Heiss 64 éves, nőtlen volt. Filzhoffenben (Bajorország) született. Az AltBaden gyalogezrednél szolgált. 1731. november 10-én tartós betegeskedése miatt
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bocsátották el. A főstrázsamesteri századhoz osztották be.92 Mathias Jordan 52 éves,
nős, Hannoverben (Szászország) született. Bal karja bénulása miatt 1736. november
7-én a Dingen gyalogezredtől bocsátották el. Feleségével, az akkor 46 éves
Margaretha Jordanin-nal érkezett az invalidus állományhoz, a Henny századhoz
kerültek.93 Alexander Valerio 60 éves, nős, Alexandriában (Munténia) született.
Elgyengülése miatt 1738. június 1-én a Kokosov vértes ezredtől érkezett a Pesti
Invalidus Ház állományába, ahol a Henny századhoz osztották be.94 Johann Bauer
59 éves, özvegy, Erdingenben (Bajorország) született. Rossz látása és hallása miatt
1736. szeptember 17-én a Maximilian Starhemberg gyalogezredtől irányították az
invalidus állományhoz. A Beischlag századhoz került. 95 Martin Tausend 58 éves, nős,
ezredfi (Soldatenkind) 1738. április 17-én érkezett a Dollon dragonyos ezredtől, ahon
nan nyílt lábtörés miatt bocsátották el. Vele tartott felesége is, az akkor 53 éves Bar
bara Tausendin.96 ö t is a Novatzky századnál helyezték el, csakúgy, mint Johann
Michail Haffnert, aki Limburgban (Pfalz) született, nős, polgári foglalkozása pék volt.
1737. május 15-én a Savoyai Jenő dragonyos ezredtől bocsátották el derékfájdalmai
miatt. Feleségével, az akkor 23 éves Rosalia Haffnerinnel érkezett az invalidus ál
lományhoz,97 ő maga viszont 57 éves volt.
Lényeges különbségek voltak tehát a strázsamesterek és családjaik körében családi
állapot, beosztás, rang, ellátás és életkor tekintetében is. Még ennél is tarkább kép
alakul ki, ha a vicestrázsamesterek körét tekintjük át. Itt már csak azokról adunk
számot, akik feleséggel és gyermekekkel kerültek nyilvántartásba. Johann Pressperger 58 éves, nős, Missburgban (Bajorország) született, a polgári életben sófőzőmester
volt. Kehesség miatt 1729. november 1-én a Culmbach gyalogezredtől érkezett az
intézménybe feleségével, az akkor 39 éves Anna Maria Presspergerin-nel. A főstrázsa
mesteri századhoz kerültek.98 Elias Scheidhauer 62 éves, nős, Bohlenben (Frauen
stadt mellett) született. Elgyengülése miatt 1734. március 17-én a Harrach gyalog
ezredtől indították útba. Feleségével, az akkor 56 éves Anna Catharina Scheidhauerinnel érkezett az invalidus állományhoz, a Henny századhoz.99 Paul Stangel 59 éves,
nős, Walt-Münichinben (Pfalz) született. Végtagfájdalmai miatt 1734. július 6-án
bocsátották el az Alexander Württemberg gyalogezredtől. Feleségével, az akkor 46
éves Catharina Stangelin-nel érkezett az intézményhez. A Zott (akkor még Rack)
századhoz kerültek.100 Johann Endtner 59 éves, nős, Nördlingenben (Frankónia) szü
letett. Keresztcsontfájdalmai és rossz hallása miatt bocsátották el 1735. augusztus
29-én a Barmüth gyalogezredtől. Feleségével, az akkor 53 éves Eva Endtnerin-nel
és 13 éves Heinrich nevű fiával érkezett az intézménybe, ahol a Beischlag (korábban
Dornhoffer) századhoz osztották be őket.101 Renobertus Eoréli 56 éves, özvegy, Salleniben (Burgundia) született. Végtagfájdalmai miatt 1737. április 25-én a Barmüth
gyalogezredtől bocsátották el. 11 éves fiával, Johann Carl-lal érkezett az állo
mányhoz, ahol szintén a Beischlag századhoz osztották be őket.102 Johann Wieder
hoff er 77 éves, nős, Deutschgüssingenben (Németújvár) született. Időskori gyengeség
miatt 1736. január 15-én a Diesbach gyalogezredtől bocsátották el. Felesége Anna
Maria Wiederhofferin akkor 34 éves volt, fia Johann Conrad 17, Christian 12 és Agnes
leánya 3 éves volt. A két idősebb fiú kivételével hármukat a Novatzky századnál he92 Uo. f. 65.
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lyezték el.103 Leorihard Samer 58 éves, nős, Grossmannsdorfban (Würtzburg) szüle
tett. Rossz hallása és bénult lába miatt 1737. április 12-én a Wurmbrandt gyalogezred
től indították útba. Feleségével, az akkor 65 éves Elisabetha Samerin-nel érkezett az
invalidus állományhoz, ahol szintén a Novatzky századnál helyezték el őket.104
Jacob Willfahrt 63 éves, nős, Neubayernben (Pfalz) született. 1738. augusztus 2-án
bal lába fájdalma miatt a Pallavicini gyalogezredtől bocsátották el. Feleségével és
négy gyermekével együtt érkezett az intézménybe. Felesége akkor 52 éves volt,
leánya Elisabetha 17,fiaiJacob 15, Adam 11 és Sebastian 8 évesek voltak. Szabályzat
szerint a szemle idején már csak Sebastian lakhatott bent szüleivel a Pesti Invalidus
Házban. Három testvére a korhatár miatt már a városban helyezkedhetett el.105
Ebben a rangcsoportban is tehát 19 fővel kellett számolni, sőt a városban elhelyez
kedett családtagok sem szakadhattak el teljesen szüleiktől. Önálló keresetükkel vi
szont segíthették is őket.
Mind a hét századhoz be volt osztva már néhány év óta egy-egy élelmezési altiszt.
Érdekes módon közülük csak egy volt nős, de gyermeke nem volt. Martin Weiser
55 éves, Dingelsingben (Bajorország) született. Alkati gyengesége miatt bocsátották el
a Harrach gyalogezredtől 1735. szeptember 19-én. Feleségével, az akkor 33 éves
Theresia Weiserinnel érkezett az intézménybe. A Zott századhoz osztották be. 106
Századonként 4 tizedes — a 7. századnál csak 2 — teljesített szolgálatot. Közülük
ezúttal csak azokat emeljük ki szám szerint, akik feleséggel és jelen lévő gyermekük
kel kerültek nyilvántartásba. Az állományon belül hozzájuk tartozott 20 feleség,
10 fiú és 7 leányka. Volt közöttük egy 33 éves hótgyermekes feleség is, Barbara Stroblnotin.107
Minden századnál volt két dobos. Ezek legtöbbje még nőtlen volt. Csak 4 feleség
és 1 fiú tartozott ebbe a körbe. Nem így azonban az őrvezetők („Gefreiten") 25 főnyi
csoportjában. Közülük is csak a feleséggel és gyermekkel jelen lévőkről adunk számot.
11 feleség, 5 fiú és 4 leányka tartozott hozzájuk. Volt közöttük egy 50 éves feleség,
Anna Catherina Kältnerin, akinek 5 gyermeke volt. Ezek közül már csak 2 fiú és
1 leányka lakott szüleivel az intézményben. Nővérük és bátyjuk néhány évvel idő
sebbek voltak, ezért onnan kiköltöztek.108
Az 1740. évi katonai szemle idején 854 közkatona adatai kerültek a névsoros nyil
vántartásba. A közkatonák nős állapotát csak akkor tüntették fel, ha feleségük is
jelen volt az állományban. így 62 jelenlévő feleségről, 22 leánykáról és 10 fiúról adtak
számot. Voltak ezeken kívül olyan hozzátartozó családtagok is, akik koruknál fogva
már elhagyták az intézményt : 24 fiú és 17 leány. Jelen esetben csak a nagyobb, népe
sebb családos közkatonák köréből emelünk ki néhányat, hogy ezzel az elhelyezési és
az ellátási, eltartási körülményekre is utaljunk. Ignaty Hellmeier 82 éves, nős,
Schwiftlingben (Bajorország) született. 76 éves korában, 1734. november 12-én érke
zett a Pesti Invalidus Házba. A Khewenhüller dragonyos ezredtől elgyengült állapota
miatt indították útba. Feleségével, az akkor 48 éves Barbara Hellmeierinnel együtt
az ezredesi századhoz osztották be őket. Két leányuk és három fiuk a szemle idejére —
24, 21, 15, 14 és 13 évesek — már meghaladták az előírt korhatárt, azért kiköltöztek
a városba. 109 Nem így azonban a 6 tagú Caspar-család. Niclas Caspar 57 éves, nős
közember volt, 4 gyermeke közül hárman — a fél éves Xaverius, a 7,5 éves Joseph
és a 11 éves Franz — szüleikkel együtt bent laktak, csak a 18 éves Jacob nőtt ki a kor103
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határból. Atyjukat hat évvel ezelőtt, 1734. március 17-én a Harrach gyalogezredtől
bocsátották el kehesség miatt. Felesége, Catherina Casparin akkor mindössze 35 éves
volt. Őket is az ezredesi századhoz osztották be. Caspar ugyan eredetileg szabó volt,
előnyére mégis az intézmény kenyérsütődéjében péknek (Pfister) alkalmazták, bizo
nyára hozzá edződött, megerősödött ehhez a munkához.110
Nyolctagú család családfője volt Mathias Jurtner 60 éves, nős közember. Landshutban (Bajorország) született. A Bajor dragonyos ezrednél szolgált. Elnyűtt karja
miatt onnan indították útba 1738. április 16-án. Feleségével, az akkor 40 éves Anna
Barbara Jurtnerinnel és öt gyermekével érkezett az invalidus állományhoz, ahol a
Henny századhoz osztották be őket. Hatodik gyermekük, aki a szemle idején másfél
éves volt, már itt született. Két leányuk és két fiuk szüleikkel együtt bent laktak az
intézményben. 22 éves fiuk és 18 éves leányuk kiköltözött a városba, ahol iparosoknál
vagy polgári háztartásban dolgoztak.111
Négygyermekes családfő volt az 54 éves, nős Wilhelm Hahn közember. Fürthben
(Pfalz) született, polgári foglalkozása szabó volt. A Ferdinand herceg bajor dragonyos
ezrednél katonáskodott. Onnan 1735. július 1-én bocsátották el nyavalyatörés (hin
fallende Krankheit) miatt. Feleségével, az akkor 41 éves Walbunga Hahnin-nal,
15, 9 és 6 éves fiaival, továbbá 2 éves leányával érkezett az invalidus állományhoz.
A Zott századhoz osztották be őket. Időközben a család létszáma csökkent, a 20 éves
Jacob már kinőtt a korhatárból. 112
Ignath Wagner 55 éves, nős közkatona is öttagú családjáról gondoskodott. Horstban (Neu-Öttingen mellett) született. A Bajor dragonyos ezrednél teljesített katonai
szolgálatot. Onnan megromlott látása miatt 1783. június 27-én bocsátották el. 53 éves
feleségével, 15 éves Magdalena, 5 éves Anna Maria és 4 éves Catherina leányaival
együtt érkezett az invalidus intézménybe, ahol a Mayrhoffer századhoz osztották be
őket. Élelmezésük, ellátásuk sok gondot okozhatott. 113
A családtagoknak is igen szorgalmasan kellett dolgozniok abban a nagycsaládban
is, ahol három nemzedék — nagyszülők, szülők és kisgyermekek — éltek együtt in
tézményi keretek között. Ilyen nagycsalád volt a Mauro család. Hans Peter de Mauro
83 éves, nős közhuszárt még 74 éves korában elbocsátották a komáromi szabad szá
zadtól (Frei-Compagnie) idős korára való hivatkozással. Mauro Komáromban szüle
tett, végig ott teljesített katonai szolgálatot. Elbocsátásakor felesége, Maria de
Maurin még csak 71 éves volt. Két gyermekük: Maria Barbara 33, Joseph Peter 31
éves volt. Mindketten önállóak. Ámde ugyanezen a napon ugyanott küldték invali
dus állományba vőjüket, a szintén 33 éves Philipp Neumann közkatonát is, mert
csak mankón tudott járni. Különben ő is Komáromban született. Felesége az idős
Mauro házaspár leánya volt. Nekik három gyermekük született a Pesti Invalidus
Házban : Adam 8 éves, Catherina 7 éves és Franz Xaveri 2 éves volt a szemle idején.114
Az irgalmasrendi atyák hét éve tartó lelkészi teendőik alatt 30 esetben végeztek keresztelési szertartást. így a szülők minden esetben bibliai személyek vagy szentek
nevét választották gyermeküknek.
Veszteségek az 1740. évi szemle előtti 39 hónapban
Kétségtelenül ez volt a legnehezebb időszak a Pesti Invalidus Ház életében. Nincs
ugyan kimutatható nyoma annak, hogy a pestisjárvány tömegméretű lett volna az
intézményen belül, de a halálesetek száma valamivel mégis felülmúlta az átlagos
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számot. Mindez az eredmény a rendkívül gondos megelőző és védekező intézkedések
nek, elsősorban az orvosi és beteggondozási ellátásnak, valamint a közösségi egész
ségi kultúra fejlesztésének és ellenőrzésének köszönhető. Amikor 1738. áprilisában
Pestre is híre érkezett, hogy a járvány miatt Csongrád és Arad vármegyékben, to
vábbá a környező helységekben vesztegzárat (contumacia) rendeltek el, még a heti
vásárokat is betiltottak, a városi tanács is megszigorította az ellenőrzést az egész
város területén.115
1739. március 10-én Pest város tanácsa helytartótanácsi rendeletre betiltotta a
József-napi vásártartást. Május 25-én elrendelte, hogy létesítsenek vesztegzárat úgy,
hogy az összefüggő záróláncot (Gränitz-Cordon) alkosson. A kordonban négy helyen
állítottak fel egy-egy katonai őrséget, ezekben egyenként 1 tizedes és 5 huszár, máshol
2 huszár és 4 gyalogos szolgált. Szolgálatukat a superintendáns commissarius ellen
őrizte és szabályozta a bécsi udvari egészségügyi bizottság (Sanitäts-Commission)
előírásai szerint. A kordon négy őrségét a következő helyeken állították fel: 1. a Váci
úton, a Rákos patak mentén, 2. a cinkotai országúton, a rákosi vendéglő mellett úgy,
hogy a szomszédos keresztúri útra is vigyázott, a 3. az Üllői út végén állomásozott, a
4. a Duna mellett, a Soroksári úton s a guba esi határban. 116 Ugyanakkor—mivel a Vá
rosi Kórházban (Stadt-Lazareth) napról napra növekedett a pestises betegek száma —
valamennyi kórházban elrendelték a zárlatot, így a Pesti Invalidus Ház kórházi rész
legében is.117
1739. május 26-án a városi tanács azzal a panasszal állt elő, hogy a pestissel fertő
zött Buda hadparancsnoka, gr. Franz Jörger ezredes ,,nap-nap után átküldi embereit
a Váci kapuhoz, sőt az a botrány is megesett, hogy egy tizedes 15 gyalogossal, akik
addig a budai pestis-kórházban voltak őrségen, szalmazsákjukkal és egyéb cókmókjukkal átjöttek Pestre, s mivel az itteni Invalidus Ház parancsnoka és a városi ható
ság sem adott nekik szállást, a szalmazsákokat és egyéb holmijukat lerakták a nyílt
utca során. Azok a járókelők rémületére most is ott hevernek". A budai városi tanács
is panaszkodott Jörgerre, „mert a hadsereg minden tisztjét beengedi a városba". 118
Ezekben a panaszokban lehetett is valami igazság, hiszen a Pesti Invalidus Ház ötnaponként mindenképpen Budáról hozta át az ellátmányt és a felszerelést a hajóhídon
át, a pesti dunaparti rondellánál lévő kikötőbe. Tehát hosszabb időre az intézményt
nem is lehetett teljes vesztegzár alá helyezni. A három év folyamán mégis előfordult
néhányszor, hogy az intézmény kapuira is kifüggesztették a zárlatról való értesítést.
Az őrségek ez esetben csak írásbeli hatósági engedély felmutatása mellett engedélyez
ték a kapukon való ki- s bejárást. A forgalomnak ez a korlátozása vagy pangása szinte
létérdekeiben érintette a személyi állományt, főképpen a városban munkát vállalt
feleségeket és gyermekeket.
1740. július 27-én az irgalmasrendi orvosok119 is jelentették, hogy Pest városban
megszűnt a járvány. „Nálunk, a kórházi részlegben csak két haláleset fordult elő az
elmúlt hónap 20-a óta, sokan meggyógyultak. A P. Confessarius és a P. Chyrurgus,
valamint a betegápolók átvészelték a zárlatot. Isten kegyelméből tehát a kiközösítés
ből ismét megszabadulunk". 120 Nyilván az irgalmasrendiek sem vették jó néven a zár
latot, mert külső betegeket nem fogadhattak, gyógyszertáruk forgalma s ezzel jöve
delmük is pangott, vagy csökkent.
Lássuk azonban a 39 hónapi veszteség számadatait!

115 Budapest Főváros Lt, Intimata A. Lajstromkönyv 1687—1749. f. 1.
116 MOE I. 160. o.
117 BFLt Intimata IV. 1202. a. Pest város tanácsának iratai, Tanácsülési jegyzőkönyve , 11. 1737—1741. f. 246.
118 MOE I I . 156. o.
119 KA Inv. 1740. Nr. 320. f. 205—206.
120 Uo. f. 206. „Gott verleihe also gnädiglich dass Wür bald wiederumb von der so harten Spühr und Excommu
nication von aller Nachbarschaft entlediget werden".
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Halálesetek századonkénti részletezésben
Század

1737-ben
8 hónap

1738-ban
12 hónap

1739-ben
12 hónap

1740-ben
7 hónap

összesen
39 hónap
68
66
69
59
82
61
35

Rump szd.
Schwinger szd.
Henny szd.
Zott szd.
Beischlag szd.
Novatzky szd.
Mayrhoffer szd.

12
5
10
11
12
9
4

16
21
15
13
15
13
10

25
23
29
29
38
28
11

15
17
15
6
17
11
10

7 századnál:
Havonta átlag:

63
7

103
8,6

183
15,2

91
13

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

440 fő
11,3 fő

Jelzett időszakunkban különösen sok változás történt a szervezés alatt álló Mayr
hoffer századnál, ahová a három év alatt 155 katona érkezett a különböző császári
királyi ezredektől, de közülük 35 meghalt, 19 pedig megszökött, főként az egészsége
sebb fiatalok közül.
Jól mutatják a fenti számadatok, hogy a legtöbben 1739-ben vesztek el. Lehetne
következtetni itt az egyes századok egészségi kultúrájának szintjére is, de a névsoros
kimutatások inkább arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes táborokból már úgy
bocsátották el az invalidusokat, hogy az intézményben rajtuk már nem sokat tudtak
segíteni. Pl. A Jung Wallis gyalogezredtől csak a Mayrhoffer századhoz 26-an érkez
tek, de közülük heten hamarosan meghaltak, öten pedig megszöktek.121 Más előjellel
ugyan, de mégis csak veszteségnek minősültek a szökött katonák, bár számuk éppen
1739-ben volt a legkisebb, havonta csak kettő.
Szökött katonák századonkénti részletezésben
1737-ben
8 hónap

1738-ban
12 hónap

1739-ben
12 hónap

1740-ben
7 hónap

összesen
39 hónap

Rump szd.
Schwinger szd.
Henny szd.
Zott szd.
Beischlag szd.
Novatzky szd.
Mayrhoffer szd.

3
1
2
3
4
10
6

5
2
7
7
2
6
7

1
2
3
4
2
7
2

2
4
3

—

11
9
15
14
11
27
19

7 századtól:
H a v o n t a átlag :

29
3,3

36
3

21
1,8

20
3

Század

3
4
4

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

106 fő
2,7 fő

Különösen magas a Novatzky századnál előforduló szökések száma, bár az évek
folyamán csökkenő irányt mutat. Talán a rossz bánásmód, az alkalmatlan elhelyezés
vagy a gyenge ellenőrzés lehetett ennek az oka. Arról kevésbé lehetett szó, hogy a ko
rábban ugyanazon ezrednél katonáskodók összebeszéltek volna. Igaz, a szököttek kö
zül öten korábban az Onelli gyalogezrednél, ketten a Gyulay gyalogezrednél, ketten
pedig a Muffling gyalogezrednél szolgáltak, de a többi 18 szökött katona más és más
ezredtől érkezett: a régebbi Dessewffy huszárezredtől, a Bajor dragonyos ezredtől, a
Cordua vértes ezredtől, a Franz Wallis gyalogezredtől, a Fürstenbusch, gyalogezredtől,
a Heisster gyalogezredtől, a Jung Daun gyalogezredtől, az Ogilvi gyalogezredtől, a
Pálffy Károly vértes ezredtől, a Pálffy Lipót gyalogezredtől, a Steinwille vértes ezred
től, a Styrum dragonyos ezredtől, a Traun gyalogezredtől, a Wachtendenck gyalog121 Uo. f. 202.
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ezredtől, a Wallseck gyalogezredtől, a Muschletiz gyalogezredtől, a Wetter gyalog
ezredtől és a Wolfenbuseh gyalogezredtől. Köztük egy huszár volt, az is magyar:
Wincze István. 122
Hogy ezek a veszteségadatok még havi átlagokban is igen kemények voltak, igazol
hatják, az elkövetkező hónapok jóval kedvezőbb adatai is. Miközben az intézmény
személyi állományának létszáma 1132-ről 1165-re emelkedett, az 1740 szeptember
havi összesítésből kitűnik, hogy ebben a hónapban már senki sem szökött meg az
invalidusok közül, s mindössze hét katona halt meg súlyos betegségben: hárman
mellbetegség (morbus pectoralis), ketten hastekerés (morbus iliacus), egy ember halá
los láz (febris maligna) és egy vérhányás (vomitus cruentus) miatt. 123 A halálesetek
száma így megegyezett az 1737. évi havi átlagszámmal. Pedig a betegszobákban fekvő
súlyosabb esetek száma ebben a hónapban váratlanul ugrásszerűen megnőtt, kivált
a tábori ezredektől újonnan érkezett katonák sokszor súlyos állapota miatt. Közöttük
feltehetően lehettek olyanok is, akik pestissel fertőzött helyekről érkeztek. Ebben az
időben, szeptember 8-a előtt halt meg Fr. Godefridus Uibald irgalmasrendi seborvos
atya is hivatása teljesítése közben, s utódául a rendi főhatóságoktól jelzett Fr. Doctor
Neumann atya még szeptember 20-áig sem érkezett meg.124
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az irgalmasrendi orvos — Fr.
Baymund Kappelmann professus et chyrurgus — általában igen óvatosan nem nevezte
nevén a betegséget, hanem annak csak néhány jellemző tünetét (mellbaj, vórhányás,
magas láz stb.) jelezte, jóllehet, fertőzés és daganat esetében tisztában lehetett azok
jellegével. Legfőbb céljuk az volt, hogy a fertőzésveszélyt csökkentsék és gyógyszeres
kezeléssel gyógyítsanak. Ez a törekvésük igen sok esetben sikerrel járt. Amíg augusz
tus végén még csak 106 személy volt fekvőbeteg, szeptember folyamán újabb 77
invalidus érkezett a különböző ezredektől. Viszonylag rövid idő alatt 40 beteget sike
rült kigyógyítaniuk. Még a l l mellbajos közül is felgyógyult 4 beteg, a 14 köszvényes
közül (arthritis) 5, a 12 anorexias (ételutálás) közül 7, mindhárom kólikás, a 6 hasmenéses (diarrhaea) közül 3, a 8 hidegleléses (febris intermittens) közül 3 személy
gyógyult meg. Összességében a 183 fekvőbeteg közül egy hónap folyamán 40 főt
talpra állítani és hatékonyan meggyógyítani nagyon is figyelemre méltó eredmény
volt. Nem sikerült viszont ennyi idő alatt sem 6 feleséget és 5 gyermeket — akik szin
tén valami fertőző betegséget kaphattak a betegápolás vagy a ragályos betegek ruhái
nak mosása közben — teljesen meggyógyítani.
Egészségügyi helyzet tekintetében még ennél is kedvezőbben alakult a gyógyítás
menete a következő év, 1741 szeptemberében, amikora hónap elején még mindig 105
személy fekvőbetegként szorult orvosi kezelésre, s a hónap folyamán közülük is fel
gyógyult 23 személy. A súlyosabb betegek közül azonban öten meghaltak : egy ember
állandó hideglelés (febris continua), egy személy száraz kórság (phthisis), ketten
összetett betegség (morbo complicato), egy pedig rákos daganat (cancro) miatt. Ez a
veszteség azonban alacsonyabb volt a korábbi hónapos átlagoknál, főként ha az 1739.
évivel vet j ük össze.125 így a hónap végén már csak 78 személy maradt a betegszobákban.
122 Uo. f. 179.
123 KA Inv. 1740. Nr 319. f. 9v—10. Kranken-Rapport pro Mense Septembris 1740. Actum Pest, den letzten Sept.
1740. Joann Babtist Lohr Med. Dr. Domus Militaris Invalidorum, Fr. Florianus Reichler, S. O. Sancti Joannis Dei
Misericordiae professus ac chyrurgus ibidem. Vö. tanulmányunk 5. sz. mellékletét!
124 KA Inv. 1740. Nr. 319. f. 1. „...unterdessen Gott seie Dank, ist im Haus alles Gesund, und in der Stadt von der
Contagion nichts mehr zu hören, womit da dermal im Haus nichts neues zu berichten..."
125 KA Inv. 1741 Nr 347. f. 3 Kranken-Rapport deren sich in dem Königlichen Pesterischen Militär Invaliden
Haus bejindlichen kranken Männer und Blessierten, dann Weiber und Kinder. Pro Mense August 1741. Fr. Raymund
Kappelmäyr Ordo Sancti Joannis Dei Professus et Chyrurgus mp.
Sajnos, történeti szakirodalmunk mind ez ideig alig fordított valami figyelmet az itt vázolt témák kutatására.
Ismeretanyag hiányában az Irgalmas Rend itteni tevékenységéről is sok téves adatot közöl pl. Engländerné, i. m.
58. o. Ernyey József: Szerzetesrendjeink gyógyszertárai. Pápa, 1932. c. művében még csak meg sem említi a Pesti
Invalidus Házgyógyszertárát. Magáról az intézményről még Pogány Frigy es(szer]i.): Budapest építészettörténete, város
képei és műemlékei. Bp., 1959. 231. o. című munkájában azt állítja, hogy az intézmény „eredeti hivatását, rendelte
tését tulajdonképpen sohasem töltötte be". Ugyanitt tévesen és légből kapott rosszhiszeműséggel „katonai ügye
fogyottak háza" elnevezéssel illeti az intézményt.
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Összegezésül mindenképpen ki kell emelnünk : a Pesti Invalidus Ház parancsnoksá
ga ezekben a nehezen elviselhető években is igyekezett minden lehetséges feltételt és
hatékony eszközt biztosítani a személyi állomány részére, hogy az életben maradottak
emberi és kulturált körülmények között élhessenek, vagy épüljenek fel. Ahol ilyen
szervezett, de viszonylag zárt közösségben különféle emberek élnek együtt — legye
nek azok gyermekek, fiatalok vagy idősek, egészségesek, rokkantak, netán súlyos
betegek —, a vezetőség minden tagja nagy felelősséget viselt, az orvosok, a beteg
ápolók, a tisztek és altisztek egyaránt. Erre a közösségért vállalt felelősségtudatra
igyekeztünk rámutatni tanulmányunk tartalmának fejtegetése, megfogható és szem
léletes tényekkel, adatokkal való megvilágítása során. Az intézmény a maga magas fo
kú emberbaráti tevékenységével és viszonylag fejlett egészségügyi kultúrájával Pest
város viszonylatában is példaként állhatott. Kivált ha Anton Erhard Martinélli ki
emelkedő tervezetére és nagyszerű építésvezetői tevékenységére, valamint az Irgal
mas Rend konventjének, atyáinak kiváló orvosi, gyógyszerészi és önfeláldozó beteg
gondozási eredményeire utalunk. Sajnos, az idő úgy hozta magával, hogy Martinelli
nagy terve beruházási nehézségek miatt csak részben valósult meg, s az irgalmasrendieknek is sokkal több temetkezési szertartást kellett végezniök, mint az ifjabb kor
osztályok körében születési vagy keresztelési ünnepséget. Az osztrák örökösödési
háború itt is előrevetette árnyékát.

V

1. sz. melléklet

Az 1737. április 25-i szemléről készült létszámkimutatás

2. számú melléklet

!
Az 1740-es szemle létszámkimutatása

3, számú melléklet
Betegállomány
a Pesti Invalidus Házban az 1740. szeptember 1-től 30-áig bekövetkezett
változásokkal
A betegség neve
Nephritis — vesebaj
Morbus pectoralis — mell
baj
Ulcéra inveterata — fekély
Contractura — zsugorodás
Fistula — sipoly
Apoplexia — gutaütés
Vulneratus — sebesült
Epilepsia — nyavalya
törés
Stranguria — vizeletzavar
Maniacus — tébolyult
Arthritis — köszvény
Anorexia — étel-utálás
Colica — hasfájás
Diarrhaea — hasmenés
Febris maligna — gonosz
láz
Obstructio lienis — lépbaj
Passió hysterica — hábor
gás
Hypochondria — képzelt
beteg
Hämorrhoides — sülyös
erek
Pleuritis — oldalfájás
Lithiasis — vesekő
Dysenteria — vérhas
Vomitus cruentus — vér
hányás
Angina — torokgyík
Febris intermittens-hidegláz
Convulsio — végtagmere
vedés
Hernia — tökösség, sérv
Hydropicus — vízkórság
Iliacus — hastekerés
Mulieres — asszonyok
Infantes — gyermekek
összesen :

Fekvő beteg
IX. 1.
IX. SO.

Gyógyult

Meghalt

Beteg
szobában
fő

11
24
3
8
4
8

4
22
3
8
4
8

10
6
10
14
12
3
6

10
3
10
9
5

—
3

4
2

—
—
—
—
3

—
5
7
3
3

4
22
3
8
4
8

fő
fő
fő
fő
fő
fő

10
3
10
9
5
—
3

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

7 fő
8 fő

10

— fő
5 fő
7 fő
lfő
2 fő
lfő
— fő
— fő
5 fő
— fő
lfő
— fő
— fő
6 fő
5 fő
183

137

40

137 fő

KA Inv. 1740. Nr. 319. f. 9v—10. Kranken-Bapport
pro Mense Septembris 1740. —
Babtist Lohr Med. Dr. Domus Militaris Invalidorum, Fr. Florianus Eeichler, S. O. Sti
Dei Misericordiae professus ac chryrurgus ibidemque. M. p. —
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Johann
Joannis

Йожеф Кишш
ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА В ДОМЕ ИНВАЛИДОВ ПЕШГА В 1730-ЫХ ГОДАХ.
Резюме
Эта статья занимается, до сих пор редко культивированной области истории военной
санитарии, именно тем, что Дом Инвалидов Пешта — это благотворительное и санитарное
учреждение, что было отечественное церковное учреждение, но находилось под военным
контролем дворцовой комисии зависимой от Венского Военного Совета — в 1730-ых годах
на каком уровне мог решить медико-санитарное обслуживание туда направленного личного
состава.
Тяжёлой задачей явилось так для военного командования как и для дворцовой комиссии
и начальства строительства обеспечение медико-санитарьного обслуживания личного состава
и учреждения. Трудности получились с того, что дворцовая комиссия непредусмотренно
ограничила инвестиционные ассигнования, необходимые к дальнейшей стройке и материаль
ным условиям. Но во время войны, даже во время всенародной эпидемии чумы массово
явились на приём инвалиды, уволенные из лагерях, и так размещение и медико-санитарное
обслуживание этих солдат стало более трудным и дорогим. Вопреки возникающим труд
ностям учреждение на высоком уровне отвечало своему назначению, образцово выпольнило
свои задачи.
Под руководством отличного врача, будайского главного интенданта, Лоренза Штоккера
в первые годы отцы Ордена монахов Сервитов излечили больных и смотрели за ними. С1733 г.
кроме доктора Штоккера главный врач города Пешт, др. Фращискуе дэ Марко и отцы, хирурги
и ухаживающие за больным Ордена братьев Милосердия выподьняли медицинские обязан
ности. Для них создалась самостоятельная аптека в Доме Инвалидов Пешта, среди братьев
милосердия были и отличные аптекари. Свои задачи они испольняли и в международном
отношении образцово.
Особенно достойный внимания усердие и намерение инженера и начальника строительства
учреждения, Антона Эрхарда Мартинелли в интересах благоустройства города Пешт, в бли
жайшем Дома Инвалидов Пешта. Одно из его представлений, относящееся к этому приложено
при сём в копии. Хотя его великолепный план — повож на Венский Дунай-Канал — остался
только на бумаге, внутренное благоустройство учреждения и постройка канала до Дуная он
осуществил. Он старался удовлетворить культурные запросы устроением церкви, резиденции
братьев милосердия, аптеки, огромной пекарни, скотобойни, мясной лавки, продовольствен
ного магазина и винной лавки.
Так как учреждение с 1731 до 1745 гг. был землевладелцем района Яскун, население района
тоже участвовало в содержании учреждения и в обслуживании личного состава ежегодно
34—35 000 рейнскими форинтами помещичим налогом. Эта сумма приблизительно покрыла
расходы содержания и обслуживания.
В эти тяжёлые годы командование Дома Инвалидов Пешта, конвенторратрев Ордена Ми
лосердия — викарий П. Эрнестус Хербст, хирурги П. Раймунд Каппелманн, П. Гродефридус
Уибалд и П. Флорианус Реихлер, врач др. П. Йоханн Бабтист Лор, так же начальство строи
тельства старались обеспечить все нужные и эффективные средства для того, чтобы личный
состав пережил сравнительно во обстоятельствах и при культурных медикосанитарных обслуживаниях тяжёлые времена. Итак несомненно, что учреждение и его больничный отдел
так же, как аптека Ордена братьев Милосердия и в эти тяжёлые времена на высоком уровне
соответствовали своими призванию и функции.

Józ sej

Kiss

S C H W E R E Z E I T E N IM P E S T E R I N V A L I D E N H A U S
I N D E N 30ER J A H R E N D E S 18. J A H R H U N D E R T S
Resümee
Die Studie befaßt sich mit einem bisher selten behandelten Gebiet der Geschichte des Militärsanitätswesens, namentlich damit, auf welchem Niveau das Pester Invalidenhaus als Wohltätigkeits- und Sanitätsanstalt, die zwar eine ungarische geistliche Stiftung, jedoch der militärischen Verwaltung und Aufsicht der vom Wiener Kriegsrat abhängigen Hofkommission unterstellt war, in den 30er J a h r e n des 18. J a h r h u n d e r t s die medizinische Betreuung und Behandlung
des dort eingewiesenen Personalstandes löste.
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E s bedeutete sowohl für die Militärkommandantur als auch für die Hofkommission sowie für
die Bauleitung eine schwere Aufgabe, die medizinische Betreuung des Personalstandes und die
Hygienie der Anstalt zu sichern. Die Schwierigkeiten ergaben sich daraus, daß die Hofkommission die Investitionskosten für den Weiterbau und für die nötigen sachlichen Bedingungen
unberechenbar restringierte, während sich aus den Kriegslagern und der Feldarmee entlassene
Invaliden in Kriegszeiten und vor allem zur Zeit der landesweit wütenden Pestepidemie massenweise zur Aufnahme in die Anstalt meldeten, und ihre Unterbringung Sowie medizinische
Betreimng immer kostspieliger und schwerer wurde. Die Anstalt entsprach ihrer ursprünglichen Bestimmung trotz der Schwierigkeiten auf einem hohen Niveau und meisterte bespielhaft
ihre beruflichen Aufgaben.
I n den ersten Jahren wurden die Patienten unter der Leitung von Med. Univ. Lorenz Stocker,
dem ausgezeichneten Arzt des Ofener Oberkriegskommissariats, von den Patres des ServitenOrdens kuriert und gepflegt, später, ab 1733, wurden die medizinischen Aufgaben neben Dr.
Stocker von Dr. Franciscus de Marco, dem Oberarzt der Stadt Pest, und den Patres — Chirurgen
und Krankenpflegern — des nunmehr über eine eigene Residenz verfügenden Ordens der Barmherzigen Brüder versehen. Unter den Barmherzigen Brüdern gas es ausgezeichnete Apotheker
und im Pester Invalidenhaus wurde für sie eine besondere Apotheke eingerichtet. Ihre Aufgaben
meisterten sie auch in internationalem Maßstab beispielhaft.
Anerkennenswert ist auch das eifrige Bemühen von Anton Erhard Martinelli, dem international bekannten Baumeister, dem Ingenieur und Bauleiter der Anstalt, um die Kanalisation der
Stadt Pest und näher des Pester Invalidenhauses. Die Kopie einer diesbezüglichen Eingabe von
ihm schlössen wir unserer Studie bei. Sein großartiger Plan, etwas dem Wiener Donaukanal Ähnliches zu bauen, konnte zwar nicht realisiert werden, aber die innere Infrastruktur der Anstalt
und auch den Ausbau des Kanals bis zur Donau h a t t e er verwirklicht. Er war bestrebt, mit
der Errichtung der Kirche, der Residenz und Apotheke der Barmherzigen Brüder, ferner mit
einer riesigen Brotbäckerei, eines Schlachthofes, eines Lebensmittel- und Getränkeladens die
kultivierten Bedürfnisse zu befriedigen.
Da die Anstalt in den Jahren zwischen 1731 und 1745 Grundherr des Jassen-Kumanischen
Distriktes war, t r u g auch die jassen-kumanische Bevölkerung zur Unterhaltung der Anstalt und
des Personalstandes mit ihrer jährlichen grundherrlichen Abgabe von 34 000—35 000 Rheinischen Gulden bei. Die Unterhaltungskosten wurden durch diese Summe annährend auch gedeckt.
I n diesen äußerst schweren Jahren waren die Kommandantur des Pester Invalidenhauses, der
Konvent des Ordens der Barmherzigen Brüder — Vikar P . Emestus Herbst, Wundärzte P .
Raymund Kappelmann, P . Godefridus Uibald und P . Florianus Reichler sowie P . Dr. Med. Johann
Babtist Lohr —• und die Bauleitung bestrebt, alle nötigen und wirksamen Mittel zu sichern, damit
der Personalstand die schweren Zeiten unter verhältnismäßig günstigen Umständen und bei
kultivierter medizinischer Betreuung und Behandlung übersteht. Der Vikar der Barmherzigen
Brüder schloß in seinem Bericht vom 17. Oktober 1740 folgendes ein: „Berichte gehorsamst wie
das hier zu Pest, dem Allerhöchsten sei Dank, das Malum Contagionis gäntzlich nachgelassen...
dass wir bald wiederum von der so harten Stöhr und Excommunication von aller Nachbarschaft
entlediget werden". — Es steht also außer Zweifel, daß die Anstalt und ihr „Lazareth-Theil"
ihrer Berufung und Bestimmung auch in den schweren Zeiten auf einem hohen Niveau gerecht
geworden waren.
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URBAN ALADÁR

KOSSUTH SZABADCSAPATA 1848 ŐSZÉN

1848 szeptemberére politikai válsággá érlelődött a Bécs és Pest-Buda közötti ellen
tét. Miközben Batthyány Lajos és Deák Ferenc az udvarnál és az osztrák kormánynál
utolsó kísérletet tett a rendezésre, szeptember elején a magyar fővárosban egyre nőtt
a feszültség, amelyet a bizonytalanság, a gyanakvás és a veszélyeztetettség érzése táp
lált. Ebben a helyzetben nem csak a parlamenten kívüli baloldal agitációja erősödött
fel, de az országgyűlés tagjai között is általánossá vált a türelmetlen, a Béccsel szem
ben erélyes fellépést követelő és az esetleges szakítástól sem félő hangulat. így érthető,
hogy szeptember 4-én — tudomást szerezve az osztrák kormány emlékiratáról — az
országgyűlés ellenvetés nélkül fogadta el Kossuth indítványát, miszerint menessze
nek küldöttséget az udvarhoz, hogy a király tegyen pozitív lépéseket a szerb felkelés
és a horvát ellenszegülés kérdésében, továbbá „nyújtson segédkezet trónjának meg
tartására, ha meg akarja tartani". Ez az ultimátum-jellegú fogalmazás ugyan
Kossuthtól származik, nem kétséges azonban, hogy a gondolat folytatását : az igényt,
miszerint „jöjjünk tisztába dolgainkkal", a képviselők szinte kivétel nélkül helyesel
ték.
A képviselőház száztagú küldöttsége szeptember 5-én eltávozott, s szüneteltek
az országgyűlés ülései. Ezzel a politikai élet nyilvános fóruma ideiglenesen megszűnt,
s a bécsi kormány követeléseiről kiszivárgó hírek, az egyre nyilvánvalóbb horvát
fenyegetés, a bizonytalanság és a bőven termő rémhírek nyomták rá bélyegüket a fő
város hangulatára. A kormány valójában nem létezett, hiszen nemcsak Batthyány és
Deák voltak távol, de Mészáros Lázár is, aki a verbászi táborban tartózkodott.
Az összeroppant Széchenyi István szeptember 5-én hagyta el a fővárost. A miniszter
elnököt helyettesítő Klauzál Gábor és Eötvös József miniszterek tevékenységéről
szinte semmit sem tudott a közvélemény. Az események irányítása az igen aktív
Kossuth és a hadügyminisztert is helyettesítő Szemere Bertalan kezében volt. Velük
szemben a bizonytalan helyzetben lévő István nádor körül szerveződött valamiféle,
kétségtelenül konzervatív csoportosulás, amely a lehetséges balratolódástól, egy
újabb forradalomtól félve próbált elképzelése szerinti irányt szabni a fejleményeknek.
Bár ezek a politikusok a baloldali erőktől, sőt a véleményük szerint velük szövetségre
lépett Kossuthtól is szívesen megszabadultak volna, nem rendelkeztek — mint látni
fogjuk — egy jobboldali államcsínyhez megfelelő támogatással és erővel. Az azonban
kétségtelen, hogy szeptember elején a magyar fővárosban az erőviszonyoknak olyan
polarizálódása következett be, amely egyedülálló 1848-as forradalmunk történetében.
A szemben álló felek elképzeléseinek és lehetőségeinek számos összetevője volt,
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ezeknek minden részletét még ma sem ismerjük teljesen. 1 Tény azonban, hogy a kiéle
zett politikai helyzetben a két t á b o r t a szokásos módon kölcsönös g y a n a k v á s jellemez
t e , s mindkettő a másik akciójától, kezdeményezésétől t a r t o t t . Ugyanakkor — az erő
viszonyok aránytalanságának jeleként — a jobboldali fordulattól t a r t ó erők nem
voltak egységesek. Ugyanis nem csak K o s s u t h és Szemere működtek párhuzamosan,
de tőlük függetlenül, legalábbis számottevő befolyásuk nélkül próbált szervezkedni
az Egyenlőségi Társulat is. A körülmények ilyen alakulása mellett K o s s u t h számára
jelentős akciószabadságot biztosított az általa kezdeményezett szabadcsapat e na
p o k b a n bekövetkezett gyors felállítása és felfegyverkezése. Mivel ennek a seregszervezósnek részletei a kiadott Kossuth-iratok ellenére sem ismertek, az alábbiak meg
kísérlik a legfontosabb fejlemények összefoglalását.

Az

előzmények

A gondolat, hogy Kossuth szabadcsapat felállítását kezdeményezze, t ö b b tényezőre
vezethető vissza. Eredetileg minisztériuma egyik titkárának elképzelését t á m o g a t t a ,
aki lovas alakulatokat kívánt szervezni. Ez a törekvés pedig annak volt köszönhető,
hogy a május második felétől felállított honvédség soraiban nem terveztek lovas egy
ségeket, a t ö r v é n y értelmében megszervezett nemzetőrségi lovassághoz pedig — né
h á n y alföldi megyét kivéve — igen kevesen soroztatták m a g u k a t . A közvélemény
ennek hírére úgy vélte, hogy a k o r m á n y komoly mulasztást követ el, ha a „lóra ter
m e t t " magyarságnak a huszárság iránti hagyományos vonzódását nem használja
fel lovas önkéntes alakulatok kiállítására. A gondolatot a sajtó is népszerűsítette.
A k o r m á n y félhivatalos lapjában, a Pesti Hírlapban június 7-én K j a t o n a ] Mfiklós]
az erdélyiek nevében sürgette az önkéntes lovasság toborzását, június 10-én pedig
K e m é n y Zsigmond is t á m o g a t t a a gondolatot.
E g y szabadcsapat felállításának ötlete K o s s u t h közvetlen környezetében megálla
p í t h a t ó a n még májusban felmerült. Legalábbis Egressy Samu egy október 2-án
a Honvédelmi Bizottmányhoz intézett levelében azt írta, hogy Szalay László a
maga toborzási tervezetét m á r ekkor kidolgozta. A kevéssé ismert Szalay László a
pénzügyminisztérium tisztviselője volt (nem tévesztendő össze a jogtudós és t ö r t é 
netíró Szalay Lászlóval, akit a k o r m á n y májusban a frankfurti parlamenthez kül
dött), akit a nádor Kossuth felterjesztésére május 11-én nevezett ki ,,az álladalmi
j a v a k " osztályán titkárnak. 2 Tervezetéről azonban a n n a k kidolgozása idején hivatali
főnöke még nem t u d h a t o t t . Szalay július 15-én Kossuth-hoz intézett leveléből értesü
lünk arról, hogy tervéről június 18-án számolt be miniszterének, aki őt Mészáros
Lázárhoz utasította, sőt a tervet és kidolgozóját is a honvédelmi miniszter figyelmébe
ajánlotta. Szalay beszámolója szerint Mészáros Lázár június 25-én fogadta őt, de
javaslatát tartózkodással kezelte. A honvédelmi miniszter úgy nyilatkozott, hogy az
országgyűlés állásfoglalásáig — hogy ti. a felkelőkkel szemben t á m a d ó vagy védekező
politikát folytatnak-e — nem kíván ilyen terveket támogatni. 3
1 A szeptemberi napokról 1. Spira György: Pest a negyvennyolcas forradalom szeptemberi fordulatának kezdetén.
Tanulmányok Budapest Múltjából. X I X . (1972); Urban Aladár: Kormányválság és Batthyány Lajos ügyvezető
miniszterelnöksége 1848 szeptemberében. Századok, 1978. és: A nagy év sodrában. Tanulmányok 1848-ról. Bp., 1981.;
Gergely András: István nádor és a magyarok. Jelenkor, 1985. és: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a ma
gyar reformkorról és 1848-ról. Bp., 1987.; Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp., 1986. Az 1848..
augusztus-szeptemberi politikai helyzet bemutatása — többnyire hivatkozás nélkül — ez utóbbi munka eredményeit
hasznosítja.
2 A Pénzügyminisztériumban dolgozó Szalay László személye szinte ismeretlen a szakirodalomban. Kinevezésére
1. OL H 20. Pénzügyminiszter elnöki iratok (továbbiakban: PM ein) 1848:525. Kossuth alábbiakban idézett, július
15-én Batthyányhoz intézett leveléből tudjuk, hogy Szalay részt vett a napóleoni háborúkban mint kapitány, majd
az 1831. évi lengyel felkelésbeni, mint önkéntes. (Kossuthnak Egressy Samu ajánlotta.) — Egressy okt. 2-i levele:
OL H 2. Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (továbbiakban: OHB) 1848:2220.
3 L. HM ein 1848:1392, közli Kossuth Lajos összes Munkái X I I . (továbbiakban: KLÖM) S. a. r. Sinkovics István.
445. o.
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Szalay leveléből megtudjuk még, hogy az elutasítást követően nem tudott Kossuth
nak élőszóval beszámolni, mivel az országgyűlés megnyitásával megszűntek a mi
niszteri fogadóórák. A levélírásra is csak azért szánta rá magát, mivel a Kossuth
Hírlapjában olvasta, hogy báró Lo Presti ,,a szerencsés aristocrata" már felhatalma
zást kapott „gerillái" toborzására. 4 A honvédelmi minisztertől elutasított, a saját
miniszteréhez több ízben be nem bocsájtott idős ember őszinte háborgással tiltakozott
levelében amiatt, hogy a szerencsés másik, aki gazdagnak született, szolgálhatja ha
záját, míg ő, aki csak hazaszeretetét és életét ajánlhatja, nem teheti ugyanazt. A Kos
suth újabb és hatékony támogatását kérő levelet Szalay enyhén szemrehányó, de
egyben cselekvésre késztető sorokkal zárta: „Hivatkozva Minister Űr kegyességére,
miképpen ígérni méltóztatott tervemet, ügyemet pártolni, és tulajdonává tenni.
Hogy még idáig tenni nem méltóztatott, nem békétlenkedem, s csak emlékeztetni va
gyok bátor, hogy arról s roliam el ne feledkezzen! — Én határozott ember vagyok s e
tárgyban maradni is akarok, minek következtében hazafiúi kérésemet megújítom."
A szerencsés hangvételű levél akkor kelt, amikor az országgyűlésnek a trónbeszédre
adandó válaszfelirata miatt a kormányon belül kiéleződtek az ellentétek. Kossuth
számára beosztottjának támogatása így nem csak politikájából természetesen adódó
kötelességnek tűnt, hanem alkalomnak is, hogy magához ragadva a kezdeményezést,
nyilvános jelét adja önálló honvédelmi politikájának — még az újoncozási törvény
javaslat benyújtása előtt. így elsősorban ez utóbbi megfontolás, s nem a levélből ki
érződő csalódottság késztethette Kossuthot arra, hogy még aznap, július 15-én vála
szoljon Szalay levelére, egyidejűleg megküldve neki a Battyányhoz intézett iratá
nak másolatát is.5 A Szalaynak szóló válaszban megvédte a Lo Prestinek adott enge
délyt, amely nem azért született, mivel a báró „nem magyar és aristocrata", hanem
azért, inert úgy ígérte seregének kiállítását, hogy ,,az a statusnak semmibe sem fog
kerülni". (Kiemelés az eredetiben.) A levélben Kossuth meghagyta, hogy a kérelmező
keresse meg a miniszterelnököt, kivel ő már „a vállalat iránt" szóban értekezett, is
mertesse a tervet és terjesszen elő költségvetést is — lehetőleg részletekben tervezve
a szükséges állami dotációt. A befejezés — feltételezve „az ellenség földének fegyverreli megtámadását" — biztos sikert ígér Szalaynak: „Ön minden esetre becsülendő
hazafiúi czéljának valósítására a meghatalmazást megnyeri."
Az egyidejűleg Batthyányhoz intézett levélből megtudjuk, hogy „az álladalmi
osztály" titkárának terve „egy lovas csapatnak (Frey Corps) Borsod megyei magya
rokból 2—4000 emberig felállítása" volt. Ehhez és annak az ellenség ellen vezetésé
hez akarta a hozzájárulást megnyerni. Kossuth Szalay kérelmét három indokkal tá
mogatta: egyrészt azzal, hogy viszonyaink a fegyveres erő aktív alkalmazását
„alkalmasint" szükségessé teszik; másrészt, hogy a terv kivitele hasznos lehet, amit
az elnök maga is elismert, amikor Lo Prestinek „egy hasonló sereg felállítására enge
delmet adott" ; végül Szalay személye kiválóan megfelel a vállalkozásra, mert a napó
leoni háborúkban, majd a lengyel felkelésben is részt vett, s amellett, mint nagykőrösi
születésű magyar, telj es bizalmat érdemel. A levél befejezése kéri az elnököt, hogy ma
gát Szalayt is hallgassa meg, s a kellő tájékozódás után adja meg neki a felhatalma
zást. A befejezésben Kossuth az általa támogatott kérelemnek azzal adott nyomaté
kot, hogy ismét hangsúlyozta : ilyen engedélyt már más is kapott.
Nem ismerjük Batthyány közvetlen reagálását Kossuth megkeresésére. írásban
nagy valószínűség szerint nem válaszolt, legalábbis annak semmi nyoma nem maradt
fenn. Nem tudunk arról sem, hogy Szalayt fogadta volna. A vállalkozással nyilván
nem értett egyet, mert — amennyire ez megállapítható — Batthyány ekkoriban még
4 Báró Lo Presti Lajos jún. 30-án kapott felhatalmazást, hogy saját költségére önkéntes lovascsapatot szervezzen.
Az engedélyt a Közlöny júl. 2-i száma közölte: 1. Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának törté
netéhez- 1848—1849. Pest, 1868. I. 272—273. o. A Kossuth Hírlapja (továbbiakban: KH) júl. 13-án közölte Lo Presti
két nappal korábban kelt felhívását és tájékoztatóját; 1. Pap D. i. m. I. 299—302. o.
B A két levelet 1. PM ein 1848:1392; közli KLÖM X I I . 446—447. o
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ellenezte a szabadcsapatok felállítását. 6 Ez akkor is így volt, ha Lo Presti június
30-án megkapta a m á r említett felhatalmazást. Mivel azonban ő a saját zsebére szer
vezte csapatát, sejthetően legfeljebb ötven vagy száz főre lehetett számítani. A pénz
ügyminiszter által t á m o g a t o t t vállalkozás viszont két-négyezer főt kívánt fegyverbe
állítani államköltségen — és Kossuth „bizalmi emberének" parancsnoksága alatt. Fel
tehetően az is bosszanthatta Batthyányit, hogy Kossuth mit sem szólt levelében a
Szalay által tervezett toborzás, a jelentkezők felszerelésének és felfegyverzésének
költségeiről, mert olyan természetesnek t a r t o t t a annak biztosítását. Mivel K o s s u t h
érvét: a fegyveres erőnek ,,az ellenség földére" lehetséges vezetését is elhamarkodott
nak vélte, érthetőnek tűnik, hogy B a t t h y á n y nem reagált a hazafias ajánlatra, amely
mögött Kossuth egyéni politikai ambícióit feltételezhette.
A fennmaradt iratokban tehát nincs nyoma annak, hogy B a t t h y á n y Szalay terve
zetével vagy Kossuth megkeresésével foglalkozott volna. liehet, hogy az elnök és
pénzügyminisztere alkalmilag váltottak szót az ügyről, de akkor B a t t h y á n y állás
pontja elutasító lehetett — ahogy ez a fejlemények alapján sejthető. Az is lehetséges
azonban, hogy Kossuth tudomásul vette az elfoglalt B a t t h y á n y hallgatását, aki a fel
irati vita befejezése után, július 23-án Bécsbe u t a z o t t , hogy Jellasiccsal és J á n o s fő
herceggel tárgyaljon. Visszatérve a császárvárosból, az elnök és k o r m á n y a , valamint
az országgyűlés is augusztus elején néhány napig a remélt bécsi fordulatra számított,
ami a „birodalmi színek" felvételének lett volna a következménye. E b b e n a helyzet
ben érthető, ha Kossuth v á r t a az alkalmat, hogy a szabadcsapat szervezésére vissza
térjen.
Augusztus első napjaiban B a t t h y á n y is, Széchenyi is kormányválságra számított.
Augusztus 8-án Eötvös József, népiskolai törvényének kedvezőtlen fogadtatása m i a t t ,
le a k a r t mondani. Augusztus 12-én a minisztertanácsnak Csányi László, a Dráva
vonal kormánybiztosának lemondásával kell foglalkoznia, aki a m i a t t a k a r t vissza
lépni, mert a Drávánál összevont sorkatonaság parancsnoka, Ottinger vezérőrnagy
kapcsolatba lépett Jellasiccsal. E k k o r r a az is világossá vált, hogy a b á n a Bécsben
B a t t h y á n y n a k t e t t ígérete ellenére nem vonja vissza a D r á v a jobb partján elhelyezett
horvát erőket. A k o r m á n y maradásra szólította fel Csányit és eltávolította Ottingert.
Másnap, augusztus 13-án B a t t h y á n y elrendelte a nemzetőrség tábori szolgálatának
átszervezését és két n a p múlva utasította a dunántúli megyéket, hogy kezdjék meg
az önkéntes nemzetőrök toborzását és legyenek készen a népfelkelésre. A horvát t á 
m a d á s veszélye egyre valószínűbbnek t ű n t .
A megromlott politikai helyzet, s talán mindenekelőtt barátjától : Csányi Lászlótól
érkezett hírek a d t á k az impulzust Kossuth számára, hogy a nevezetes augusztus 12-i
minisztertanács napján megtegye az elhatározó lépéseket a szabadcsapat szervezése
ügyében. 7 Mivel maga is meg volt győződve a minisztérium közeli széthullásáról,
úgy döntött, hogy önállóan, miniszteri hatáskörében fog eljárni. E z é r t u t a s í t o t t a
Duschek Ferenc államtitkárt, hogy a Szalay László által állítandó „2000 könnyű
szabad c s a p a t " számára történő kifizetéseknek külön rovatot nyisson, s „oda a meg
rendelt pénzeket bejegyezze". Ugyancsak augusztus 12-én Kossuth saját kezű levelet
írt Pulszky Ferencnek, a bécsi magyar külügyminisztérium államtitkárának, s közle
ményét olyan bizalmasan kívánta kezelni, hogy nem csak a levél fogalmazványa
(vagy másolata) nem került irattárba, de Kossuth saját kezűleg és a lényegről hallgat
va vezette be az irat t a r t a l m á t az iktatókönyvbe. 8 A levél — a volt erdélyi kancellária
6 Jókai jegyezte felbujdosó magányában: ,.Batthyány semmi szabadcsapat felállítására nem adott engedélyt."
Jókai Mór: Emléksorok. Napló 1848—49-ből. Bp., 1980. 62. o.
7 A minisztertanácson szó esett közelebbről meg nem határozott „rendkívüli rendszabályok"-ról. L. KLÖM X I I .
709. o.
8 A Duscheknek adott utasítás nem maradt fenn ; kivonatát 1. PM ein. iktatókönyv 1848:1433. A Pulszkvnak szóló
levelet 1. OL H 6. Külügyminisztérium elnöki iratok (továbbiakban : KM ein) 1848:966 ; közli KLÖM X I I . 709—710. o.
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pénztárának felszámolására a d o t t meghagyás mellett — fontos információkat és u t a 
sításokat tartalmazott a szabadcsapattal kapcsolatban. „Szalay László pénzügy
ministeri titkár úr — írta Kossuth a vele baráti viszonyban lévő Pulszkynak — né
h á n y száz szuronyos puska átvétele végett ministeriális megbízással megyén Bécsbe.
Ezen kívül még vagy 5000 darabot 6 hét alatt 18 pftjával megszerezhetőnek mond.
Az ár nagy, de fegyverrei szükségünk még nagyobb. Legyen szíves status titkár úr
m a g á t tájékozni, s ha bizonyossággal kötést vél tehetni, azt megtenni és szükség ese
tében egy pár ezer forint előpénzt is utalványozni." Ez a levél nemcsak Kossuth
sokat emlegetett külföldi f egy ver vásárlásának első konkrét lépését jelenti, de azt is
világossá teszi, hogy Szalay tájékoztatása alapján (amelynek forrása feltehetően a
titkár jelen küldetését közvetlenül megelőzően Bécsben szerzett személyes tapasztalat
volt) Kossuth kész volt az egyébként felárral ajánlott fegyverek felvásárlására.
Elképzelésének alapja ekkor m á r nem Szalay korábbi tervezete volt, bizonyítja ezt
Csányinak írott híres, augusztus 14-i beszámoló levelének 9 kitétele : ,,Frey Corps-okat
állítok, 2400 gyalogot, 1500 székely lovast. Fegyverem már v a n . " Azt, hogy Kossuth
n a k a fegyverekre t e t t utalása pontosan mit jelent, nehéz megállapítani. Nem tudjuk,
hogy arra a pár száz szuronyos fegyverre gondolt-e, amiért Szalay Bécsbe utazott,
s kifizetett fegyverek voltak-e ezek, amelyeket még nem szállítottak Pest-Budára,
vagy már megtörtént a leszállításuk is. 10
A Pulszkynak szóló augusztus 12-i utasítás bizalmas kezelése a fegyverszerzési
akció titkosságát sugallja. Ugyanakkor augusztus 17-én Kossuth Mészáros Lázárhoz
intézett levelében 11 nyíltan beszél arról, hogy Szalay László egyelőre Bécsben van,
hová „fegyverek v é g e t t " küldte. Kossuthnak ez a levele volt egyébként a második és
egyben eredményes lépése, hogy seregszervezési szándékához a kabinet — az illetékes
miniszter — hozzájárulását megszerezze. Pontosabban szólva, a pénzügyminiszter át
iratának bevezető sorai úgy hangzanak, mint egy szóbeli megállapodás írásos rögzí
tése: ,,Szíves volt Ön, tisztelt Bajtársam — írja Kossuth — előttem oda nyilatkozni,
hogy a szabad könnyű csapatoknak, kivált lovasoknak felállítására az időt elérkezett
nek véli s e részbeni közredolgozásomat szívesen igénybe veszi. É s ennek következté
ben a ministartanácsnak is helyben hagyását bírva, két rendbeli könnyű szabad csa
p a t n a k felállításáról gondoskodom." E z t követően mondja a levél, hogy az egyik
csapatot a most Bécsben lévő Szalay fogja szervezni, a másikat p e d i g — egy ezeröt
száz-háromezer főnyi könnyű lovas csapatot — a székelyek között Berzenczey
László követ fogja toborozni. A továbbiakban Kossuth a szervezésre nézve részletes
utasításokat, a lovasság számára a hadügyminisztérium raktáraiból fegyvereket kér.
A levélnek van még két érdekes kitétele: az egyik szerint Kossuth messzemenően
alkalmazkodni kíván a hadügyminiszter utasításaihoz — de a végrehajtásban szabad
kezet kíván ; a másik pedig a leendő tisztek kapcsán hangzik el, amikor egy neki szóló
hadügyminiszteri rendeletet igényel, amely kimondja, hogy „ezen szabad sereg min
den tagja a rendes katonasággal egyenlő rangban á l l . . . " A t á m o g a t á s fejében Kossuth
egy hónap alatt olyan sereg felállítását ígéri, amely — ha kell — ,,magát az öreg ör
d ö g ö t " is elhozza a pokol fenekéről.
A levél kétségtelen fordulatot jelez — mégpedig mindkét oldalról. Kossuth felfedi
előkészületeit, mivel megkapta a hadügyminiszter, sőt a levél szövege szerint a mi
nisztertanács hozzájárulását. Mivel a B a t t h y á n y - k o r m á n y minisztertanácsainak jegy
zőkönyvei (határozatai) igen hiányosan m a r a d t a k fenn, a kérdés eldöntését, Kossuth
terveinek elfogadását nem tudjuk egészen pontosan időzíteni. Ismeretes, hogy Kossuth
augusztus 15-én még ingerült hangú levélben t e t t szemrehányást B a t t h y á n y n a k ,
9 KLÖM X I I . 723. o.
10 A Pulszky által aug. 18-án aláírt fizetési meghagyás szerint Szalay ekkor csak 25 fegyvert vásárolt; KM ein
1848:966.
11 PM ein 1848:1429. (Kossuth sk. fogalmazványa) Közli KLÖM X I I . 733—734. o.
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m e r t nem hívott össze minisztertanácsot. Augusztus 16-án igen feszült hangulatban
kezdődött az országgyűlésen Mészáros hadügyi javaslatának vitája. Ezen a napon
konferencia volt Kossuthnál — lehet, hogy két alkalommal is. Témája nem egyszerűen
a katonai törvényjavaslat volt, hanem — Széchenyi naplójából megállapíthatóan —
az általános katonai helyzet, mindenekelőtt Jellasics készületei. Talán m á r hírek
érkeztek arról is, hogy az u d v a r visszatértével Bécsbe rendelt I s t v á n főherceg nádor
t ó l megvonták a törvények szentesítésének jogát — amellyel egyébként addig nem
élt. Napok alatt igen fenyegető fordulatot vettek az események, s ezek hatására a kor
mányon belül nem éleződtek t o v á b b — m i n t az v á r h a t ó lett volna — az ellentétek,
hanem ideiglenesen erősödött a szolidaritás a kabinet tagjai között. Széchenyi ezt
jegyezte fel naplójában augusztus 16-án: „Konferencia Kossuthnál. Engesztelőén
beszél, igen okosan. Mészáros kitűnően. Helyeslésre talál." A továbbiakban azonban
vitákról olvashatunk, s arról, hogy Mészáros le akar mondani. Augusztus 17-én az or
szággyűlésben folytatódott a törvényjavaslat vitája, s a b b a n az ellenzéki támadások
domináltak. E s t e azonban ismét konferencia gyűlt össze Kossuthnál, amely hosszú
volt, de eredményes. Széchenyi így örökítette meg benyomásait: „Konferencia
Kossuthnál — este 10-ig. Eredmény : ismét némi lélekzetvételi szünet." Mivel a napló
szerint Kossuth ekkor nyilatkozott angliai fegyvervásárlásáról és a remélt kölcsönről
(utóbbi nem valósult meg), feltehetően beszélt seregszervezési szándékáról is. E z t
bizonyítja, hogy másnap Széchenyi előző napi dolgokra visszatekintve, ezt jegyezte
fel: „ K o s s u t h sereget a k a r teremteni." 1 2
Mindez valószínűsíti tehát, hogy augusztus 17-én hangzott el Mészáros helyeslése
— és vette azt tudomásul a konferencia. (Ez utóbbi, ha Széchenyi következetes volt
a meghatározásban, nem jelenti a teljes minisztertanácsot.) í g y nem alaptalan a fel
tételezés, hogy Kossuth még 17-én este megírta, vagy legalábbis ezzel a d á t u m m a l
l á t t a el Mészároshoz sietve elküldött levelét. A Kossuthnak t e t t engedményt azonban
Széchenyi aligha ünnepelte volna haladókként, ha az nem talált volna viszonzásra.
Fel kell t e h á t tennünk, hogy augusztus 17-én kompromisszum
született, mégpedig
az érdeklődés középpontjában álló kérdésben: a hadügyi törvényjavaslat sorsát ille
tően! Toborzásának engedélyezése fejében Kossuth vállalta, hogy támogatni fogja
a z országgyűlés bizottsága által módosított törvényjavaslatot (ez az újoncoknak csak
egy részét a k a r t a az országban kiállított régi sorezredek kiegészítésére fordítani),
amelynek elfogadását a miniszterek többsége is kívánatosnak t a r t o t t a . Csak ez, csak
«gy ilyen egyezmény magyarázza meg ugyanis azt, hogy a pénzügyminiszter, aki
július 27-én a minisztertanácsban, július 30-án pedig saját lapjában a „ m a g y a r lábra
állított" haderő mellett nyilatkozott, augusztus 19-én az országgyűlésnek maga és
minisztertársai nevében ajánlotta a kompromisszumos törvényjavaslat elfogadását.
E z a fordulat természetesen nem független az elmúlt k é t h é t fejleményeitől sem, 13 de
Kossuth visszalépését — elvi engedményét — a számára fontos gyakorlati eredmény :
a seregszervezés jogának megnyerése indokolja. Mindehhez még azt is hozzátehetjük,
hogy nagy valószínűség szerint Kossuth, tapasztalva B a t t h y á n y ellenállását szabad
csapat szervezésének tervével szemben, maga ment eléje a kompromisszumnak.
E z magyarázza augusztus 15-i, m á r említett kemény hangú levelét Batthyányhoz,
amelyben azt kifogásolja többek között, hogy másnap kezdődik az országgyűlésben
,,a katonai t ö r v é n y " vitája, s ő m i t sem t u d arról, hogy a minisztérium „ m i véle
ményben v a n a holnap felveendő törvényről". 1 4 Mivel t u d o m á s u n k szerint E ö t v ö s
népiskolai törvényéről sem alakítottak ki kabinet-állásfoglalást, Kossuth szemre12 Széchenyi naplórészleteire 1. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. (S. a. r. Károlyi Árpád) I. Bp., 1921.
375—376. o. és Széchenyi István : Napló. (S. a. r. Oltványi Ambrus) Bp., 1978. 1306—1307. o.
13 Kossuth magatartásának indoklását — a feltételezett kompromisszum nélkül — 1. Batthyány Lajos miniszter
elnöksége (543—544. o.), amihez a jelen tanulmány alapján azt tehetném hozzá, hogy a kompromisszum tehát már
augusztus 17-én megszülethetett.
14 Kossuth levelét 1. KLÖM X I I . 725.o.
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hányása nem indokolt. Ingerültségét csak az magyarázza, hogy halasztódik az alka
lom, hogy egyre fontosabbnak t a r t o t t terveivel megismertesse minisztertársait —
miközben m á r megtette az első lépéseket azok megvalósításának útján.
A nyert szóbeli hozzájárulást követően Kossuth nem csak a részleteket érintő kér
déssel fordult azonnal Mészáros Lázárhoz, de még augusztus 17-i kelettel Berzenczey
László marosszéki képviselőit is értesítette. 1 5 Eszerint a minisztertanácstól nyert
felhatalmazás alapján az Erdélyben, elsősorban a székelyek körében toborzandó
ezerötszáz-háromezer főnyi ,,könnyű lovas sereg" szervezésével és a „győzelemig"
történő kiállításával bízta meg Berzenczeyt, akit egyben kormánybiztosnak nevezett
ki. Berzenczey még a fővárosban tartózkodott, amikor Kossuth Vay Miklóst, az
Erdélybe küldött királyi biztost is tájékoztatta terveiről. 16 Ennek a levélnek a be
vezetése m á r összminiszteri határozatnak t ü n t e t i fel az erdélyi szabadcsapat szerve
zését, amelynek Kossuth csak megbízott végrehajtója: ,,A fennforgó körülmények
által indíttatva találta m a g á t a ministerium, önkéntes szabad csapatok felállításáról
gondoskodni. A dolog végrehajtása körüli intézkedésekkel én vagyok megbízva..."
A módosított fogalmazás nyilván a mérsékelten konzervatív Vayt kívánta fokozot
t a b b aktivitásra ösztönözni.

A szervezés
Az elmondottak alapján jól nyomon követhető a folyamat, amelynek során K o s 
suth egyre inkább saját ügyének tekintette Szalay ötletét, s azt a szükséglethez iga
zítva nem csak a fővárosban és környékén, hanem Erdélyben is meg kívánta valósí
tani. Az első lépéseket augusztus 12-én még „tárcáján belül" t e t t e meg, de öt nappal
később már megkapta a honvédelmi miniszter — és legalábbis közvetve a k o r m á n y —
támogatását. A ténjdeges szervezés : a toborzás azonban a nyilvánosság előtt addig nem
kezdődhetett meg, amíg Mészáros Lázár írásban nem a d t a hozzájárulását. Ehhez
azonban a hadügyi vita mozgalmas napjaiban kellett néhány nap, főleg ha valóban
létezett a feltételezett kompromisszum. Akkor ugyanis a honvédelmi minisztérium
először megvárta a törvény megszavazását — és Kossuth megígért közreműködését.
Azonkívül a k a d t még egy elvi probléma : ki az illetékes az ilyen toborzások engedé
lyezésénél? Logikusnak t ű n t , hogy ez B a t t h y á n y r a tartozik, aki a nemzetőrség és
honvédség ügyeivel foglalkozott, ő engedélyezte Lo Presti már említett toborzá
sát is — igaz, mint a nádori hozzájárulás ellenjegyzője. Most azonban a Mészáros
Lázár által Kossuthnak a d o t t engedély új helyzetet eredményezett. Tegyük hozzá:
mivel a precedens a miniszterelnök illetékességére utalt, s tudjuk, hogy B a t t h y á n y
érzékeny volt a hatáskörét csorbító lépésekre (és Mészáros Lázár ebből maga is ka
p o t t leckét), joggal feltételezhetjük, hogy a honvédelmi miniszter nem a saját feje
u t á n j á r t el. Vagyis akár jelen volt az említett megbeszélésen B a t t h y á n y , akár nem,
Mészáros az ő hozzájárulása nélkül nem a d o t t volna pozitív választ Kossuth ajánla
tára. Talán feltételezhetjük, hogy a miniszterelnök a hosszú hallgatás, de méginkább
egy Kossuthnak a d o t t elutasítást követően nem a k a r t a megváltoztatni kimondott
véleményét — még ha a politikai eszélyesség azt kívánta is. í g y került az akkori
honvédelmi minisztérium szervezetétől, feladataitól idegen hatáskör: a Kossuth által
javasolt szabadcsapatok kiállításának ügye Mészáros Lázár íróasztalára. De ha m á r
oda került, akkor ezt intézményesíteni kellett. Ilyen előzmények u t á n bocsátotta ki
augusztus 22-ével a honvédelmi miniszter azt a Közlönyhen k é t nap múlva megjelent
rendeletet, amely az ő engedélyéhez k ö t ö t t minden „irreguláris" toborzást. Ez egyéb15 PM ein 1848:1438; közli KLÖM X I I . 735 o. Berzenczey kormánybiztosságára 1. még Szőcs Sebestyén: A kor
mánybiztosi intézmény kialakulása 1848-ban. Bp., 1972. 170—173. o.
16 PM 1848:1441; közli KLÖM X I I . 739—740. o.
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ként összecseng azzal a gondolattal, amely Mészáros kívánságára belekerült a had
ügyi törvényjavaslatba, hogy ti. az új honvédzászlóaljak — eltérően az eddigi gya
korlattól — tartozzanak a honvédelmi minisztériumhoz.
Akármi is volt a késedelem oka, tény, hogy Szalay László Mészáros Lázártól a fel
hatalmazást csak a törvényjavaslat elfogadása napján, augusztus 23-án k a p t a meg.
A „hatalomlevél" 1 7 kormánybiztosi címmel ruházza fel Szalayt, s ezerkétszáz főnyi
gyalogos és ezer főnyi lovas szabadcsapat toborzás útján történő kiállítására adott
meghatalmazást. A megbízólevél kijelölte a toborzási körzeteket is. A lovasokat Pest,
Borsod és Szabolcs megyében, a J á s z k u n és Hajdú kerületben, a gyalogosokat P e s t ,
Fejér, Veszprém és Somogy megyében toborozhatták. A legénység ruházatáról és
fegyverzetéről, valamint az ellátásról az országos pénztártól elszámolási kötelezettség
mellett felvett összegekből kellett gondoskodnia. A csapat altisztjeit maga választja
•— szólt az utasítás —, tisztjeit „megerősítés v é g e t t " a honvédelmi minisztériumnak
terjeszti fel. A csapat főparancsnoka — „ki czímét ennek u t á n a n y e r e n d i " — gon
doskodik a rend és fegyelem fenntartásáról és a honvédségnél használatos hadi tör
vények betartásáról.
A nyilvánosság csak ekkor, Mészáros írásbeli meghatalmazása u t á n értesült a t o 
borzási készületekről. P o n t o s a b b a n : a Kossuth Hírlapja, úgy látszik, információkkal
rendelkezett a készülő iratról, m e r t már augusztus 23-án tájékoztatott mind Szalay,
mind Berzenczey megbízásáról. A közlemény szerint azonban Berzenczey három
ezer lovas, míg Szalay kétezerkétszáz gyalogos kiállítására k a p o t t felhatalmazást
„ a ministeri tanács határozata szerint" és a hadügyminiszter megbízásából. Kossuth
augusztus 17-én Mészároshoz intézett levele bevezetésében általában lovasságról be
szélt, de a „ k é t rendbeli könnyű szabad c s a p a t " emlegetése u t á n csak Berzenczey
esetében u t a l t rá, hogy tőle lovasok kiállítását várja. Ezért elképzelhető, hogy a ter
vek szerint Szalaynak kizárólagosan gyalogság toborzása lett volna a feladata. í g y
tájékoztatta Kossuth már idézett augusztus 14-i levelében Csányit is. Vagyis a Sza
laynak a d o t t hatalomlevól azt mutatja, hogy Mészáros eltért Kossuth kívánságától,
mert nem óhajtott egy ilyen nagy létszámú és bármikor a fővárosban összevonható
szabadcsapatot. A lovasságot ugyanis az elhelyezési gondok m i a t t legfeljebb a kör
nyező falvakba lehetett telepíteni. Akárhogy is volt, az augusztus 23-i közlést másnap
átvette a Pesti Hírlap is és a szervezés kereteire csak lassan derült fény. A Kossuth
Hírlapjának, közleménye egyébként m á s szempontból is elhamarkodott volt. Neveze
tesen azért, m e r t egyben arról is tájékoztatott, hogy mind Woronieczky herceg két
száz főnyi vadászcsapata, mind Lo Presti lovasai is „ezen sereghez" tartoznak. 1 8
Nem ismert ennek a nyilatkozatnak a háttere, de az sem, hogy ez a csatlakozás
megtörtént volna. Ami Berzenczey megbízatását illeti, azzal — egyelőre — nem
voltak bonyodalmak. Mészáros Lázár m á r augusztus 18-án értesítette az ügyről a
szebeni főhadparancsnokságot, s augusztus 25-én pedig Vay Miklós erdélyi királyi
biztost is. 19 18-án Berzenczey is megkapta a maga rövid felhatalmazását és — mint
a sajtójelentésekből tudjuk — toborzóival augusztus 24-én megérkezett Kolozsvárra.
.Ami Szalay toborzását illeti, augusztus 24-én már Egressy Samu levélben jelentke
zett 2 0 Kossuthnál, hogy ő a kormánybiztos segítségére kíván lenni, mert az egyedül
nem győzi a m u n k á t . Egressy ígérte, hogy „ n o m á d atyánkfiait" segít összeszedni
(vagyis a vidéki toborzást vállalta), de úgy gondolta, hogy a hatóságok előtt kevés
17 0 L H 7 2 . Hadügyminisztérium hiztossági osztály iratai (továbbiakban: HM bizt) 1848—10—957. (Másolat*
amely 1848. szept. l-jén készült, Szalay láttamozásával.) Szalay kormánybiztosságára 1. még Szôcs i. m. 190—191. o
18 A E H aug 25.-i száma Woronieczky (Woronieczki) herceg vadászairól azt az információt közölte, hogy a kétszáz
főnyi csapat aug. 21-én a hadügyminiszter előtt tette le az esküt és indult a harctérre. Sem ezek a vadászok, sem Lo
Presti ekkor már a táborban levő önkéntesei a későbbiekben sem csatlakoztak a Szalay-féle csapathoz.
19 A HM — a szebeni főparancsnokságnak: HM 1848:4779; a Vaynak szóló értesítés: OL H 113.Vay Mikós kor
mánybiztosi iratai (továbbiakban: Vay ir) 1848:779. Az erdélyi lovas szabadcsapat : a Kossuth-lovagok (későbbi nevén
Máriás-lovasok) toborzásával itt nem kívánok foglalkozni.
20 KLÖM X I I . 786—787. o.
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volna, ha ő csak Szalaytól kapna felhatalmazást. Ezért kérte Kossuthot, hogy Mé
száros Lázártól szerezzen neki megbízást. Nem maradt nyoma annak, hogy Kossuth
megtette volna ezt, inkább valószínű, hogy saját hatáskörében ő adott Egressynek
felhatalmazást. Tény, hogy 1848. augusztus 28-i dátummal a fővárosban falragasz
jelent meg,21 amelyet Egressy Samu miniszteri biztos jegyzett, s amely 20pft foglaló
pénz ellenében toborzást hirdetett meg Pesten, Nagykőrösön, Mezőtúron, Hajdú
böszörményben, Debrecenben, Szentesen, Öcsödön, Makón, Egerben, Borsodban
[így] és Mezőkövesden „szabad lovag és gyalogok" számára. A felhívásból mindjárt
bonyodalom támadt, mert Pest városa azonnal tiltakozott a honvédelmi miniszté
riumnál ((Mészáros ekkor a déli táborban volt), hogy Szalay toborzása zavarja a vá
rost abban a tervében, hogy Batthyány augusztus 13-i rendelete értelmében önkén
tesekből egy „csatárzászlóaljat" állítson ki, — s különben is, Szalayék meghatalma
zása csak Pest megyére szól. Melczer ezredes államtitkár aláírásával az a válasz érke
zett, hogy Pest megye mellett a várost is értették. Ne féltsék municipiális jogaikat,
hanem segítsék a toborzást. Rottenbiller Lipót polgármester augusztus 30-i válaszá
ban ezt megígérte, de határozottan igényelte, hogy a jövőben ilyen esetben a várost
mint önálló hatóságot említsék meg'22
így elhárult a fővárosban a toborzás megkezdésének akadálya, s ezzel párhuza
mosan vidéken is megkezdődött a szervező munka. Mielőtt ennek töredékesen ismert
eredményeit áttekintenénk, meg kell állnunk két kérdésnél : a kiállítandó önkéntes
alakulat elnevezésénél és Szalay rangjánál, akit Kossuth hamarosan a gyalogos és
lovas szabadcsapat parancsnokának javasolt.
Ami az elnevezést illeti, a kortársaknál is és a későbbiekben is felváltva szerepel
a Kossuth-csapat és a végleges elnevezés: a Hunyadi-csapat megjelölés. Úgy túnik,
mintha az első egyszerűen Kossuth népszerűségének és a vállalkozás időszerűségének
lett volna következménye, s ezt a spontán elnevezést korrigálta volna később a Kos
suth Hírlapja. A rendelkezésre álló adatok azonban azt mutatják, hogy a névadás
Kossuth környezetében keletkezett és neki magának a kezdetektől tudnia kellett
róla. A kormány jobboldali ellenzékéhez tartozó Figyelmező ugyanis már igen korán,
augusztus 20-án megjegyezte „Csörgettyű" című rovatában: ,,Az utczákon ifjú em
bereket látunk kalapjukon »Kossuth lovag« étiquett-el [címkével]. A Praetorianusok
serege alakul." Bár ezek azok az ifjii emberek voltak, akik Berzenczey kíséretében
rövidesen elhagyták a fővárost, a névadás megtörtént. Igaz, a sajtó nem használja
az elnevezést, hanem általánosságban beszél a fővárosban folyó toborzásról (ami
jelentheti a „pesti csatárok" toborzását is), vagy körülírja azt. így a Népelem augusz
tus 31-én ruhájuk alapján jelöli őket: „Öltözete ezen új seregnek kék nadrág s szürke
zubbony veres zsinórral és hajtókával." A Kossuth Hírlapja szeptember 2-án arról
ír, hogy gyorsan szaporodnak „a felállítandó gyalog vadász-csapat újonczai". Mivel
ezt félre lehetne érteni — hogy ti. a „pesti csatárok" száma növekszik gyorsan —
a tudósító itt is az egyenruha leírásához folyamodik. (A lap egyébként másnapi
számában közölte Pest városának augusztus 31-én a „csatárzászlóalj" szervezéséről ki
bocsátott felhívását.) A Népelem szeptember 6-án „szürke zubbonyos szabadosok"ról beszél, s csak a névváltoztatás után, szeptember 15-én ír arról, hogy a csapat,
amelyet eddig Kossuth szabadosainak neveztek, most a Hunyadi-csapat címet kapta.
A korabeli levelezés azonban egyértelműen bizonyítja, hogy az alakulat elnevezését
Kossuth nevével kapcsolták össze. Egy augusztus 30-i levél „Kossuth vadászai"
székesfehérvári toborzásáról beszél.23 Kossuth miniszteri levelezése között találunk
21 A falragaszt 1. OL B, 32. 1848/49-es nyomtatványok.
22 A levélváltást 1. HM 1848:5947. és Pest város lt. Közigazgatási iratok 1848/49.194. L. még Urbán Aladár: Hon
védtoborzás Pest-Budán 1848-ban. Tanulmányok Budapest Múltjából XV. (1963) 430—431. o.
23 Waldapfel Eszter: A forradalom és a szabadságharc levelestára. I. Bp. 1950. 406. o.
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iratokat, amelyek írói nála jelentkeznek vagy valakit támogatnak a „ K o s s u t h ezre
d é b e " , a „ K o s s u t h gyalogjai" közé, vagy „ a te becses nevedről nevezett lovassághoz"
történő felvételben. 24
Mindez persze még nem bizonyíték arra, hogy Szalay, vagy Kossuth t á m o g a t t a ,
vagy használta volna ezt az elnevezést. A kiadott Kossuth-iratok azonban meggyőz
nek arról, hogy a pénzügyminiszter is természetesnek t a r t o t t a ezt a megjelölést.
Augusztus 31-én, a hadügyminisztériumnak címzett b e a d v á n y b a n a „ K o s s u t h ön
kéntes szabad c s a p a t " gyors növekedésére hivatkozva sürgette a csapat parancsno
k á n a k kinevezését, s másnap Szalaynak a „ K o s s u t h lovas századok" számára érke
zett fegyverek átvételére adott megbízást. 2 5 Valójában nem csodálkozhatunk azon,
ha Kossuth a maga nevét is fel kívánta használni a toborzás gyors sikerének biztosí
t á s á r a — és a szeptember első napjaiban kialakult helyzetben politikai súlyának
biztosítására. (Ilyen tendenciákat m á r a Kossuth Hírlapja elnevezés is elárult.) Mikor
azonban a fővárosi helyőrség létszámához viszonyítva Szalay önkéntesei m á r komoly
erőt képviseltek, s a közvélemény egy részét is nyugtalanítani kezdte ennek a mi
niszteri „magánhadseregnek" a léte, Kossuth jónak l á t t a a helyzet tisztázását.
Nyilván nem véletlen az időzítés sem : szeptember 10-én, vagyis B a t t h y á n y és Deák
(valamint az országgyűlési küldöttség) Bécsből való visszatérésének napján jelent
meg a Kossuth Hírlapjában a helyreigazító közlemény. Eszerint téves a Kossuth
csapat elnevezés, amely feltehetően azért keletkezett, mivel „ a felszerelés körül kí
v á n t a t ó költségekrőli gondoskodást a pénzügyminister vállalta el". A kis cikk azt is
hozzáteszi, hogy „ a m á r kiadott rendelet értelmében" az alakulat a Hunyadi-csapat
nevet k a p t a . Az elmondottak alapján ez nyilvánvaló mentegetőzés. Azt azonban
nem tudjuk eldönteni, hogy a névváltoztatást Kossuth saját elhatározásából, kör
nyezete tanácsára, vagy azért hajtotta végre, m e r t a nádor tiltakozott az elterjedt
elnevezés ellen. 26
Ami a szabadcsapat vezérletét, a parancsnok és a tisztek kinevezését illeti, ez sem
v á r a t h a t o t t sokáig magára. Kossuth m á r augusztus 31-én saját kezű levélben fordult
a honvédelmi minisztériumhoz, 2 7 hogy sürgesse Szalay csapatparancsnoki kineve
zését, mert az általa állított „Kossuth önkéntes szabad csapat kiállítása a vezér
erélyessége által olly gyorsan halad", hogy ezt a sereg fegyelme megkívánja. A csapat
fegyelme azt is megkívánja — folytatja Kossuth —, hogy Szalaynak „kellő katonai
rangja" megadassák. Mivel kétezerkétszáz ember és két őrnagy lesz parancsnoksága
alatt, ezért ezredesnek, de legalábbis alezredesnek kell kinevezni. A v á r h a t ó hoszszadalmas szolgálati ú t elkerülése érdekében a levél leszögezi: „ E z nem rendes kato
naság, hanem mozgó őrseregnek tekintendő, azért a kinevezés nem j á r h a t azon formalitási nehézségekkel, mint a sorkatonaságnál."
Másnap, szeptember l-jén Szalay László is felterjesztette tiszti ajánlatait. 2 8 Bead
v á n y á t ő Szemerének, mint bel- és helyettes hadügyminiszternek címezte. Szemere
— a Mészáros által a d o t t „hatalomlevél" értelmében — századostól lefele azonnal
megerősítette a f el terjesztetteket. 2 9 Mivel a szabadcsapat jellegét tekintve valóban
a nemzetőrséghez állott közel, s a nemzetőrség őrnagyait a nádor nevezte ki, Szemere

24 A felsorolt példákra 1. OL H 21. Kossuth miniszteri iratai, 29., 30., 242. (Az utóbbi levél írója a bányászati osztály
fogalmazója, tehát Kossuth minisztériumának tisztviselője.)
25 L. KLÖM X I I . 856., 864. o. Szept. 4-én a HM egyik iratában is találkozunk a Kossuth-ezred megjelöléssel;
HM 1848:5975.
26 Jókai: im. 63. o. ír a nádor tiltakozásáról, igaz, az Erdélyben szervezett lovasság elnevezése kapcsán. Ez azonban
nyilván egyike a szerző kisebb-nagyobb kronológiai tévedéseinek. Arról, hogy a Kossuth-huszárok, „helyesebben
Mátyás-lovasoknak nevezendők" Batthyány írt szept. 20-án Vay Miklósnak; 1. Vay ir. 1848:1145.
27 HM 1848:5844; közli KLŐM X I I . 856. o.
28 HM 1848:5761., 5811.
29 Szept. 8-án Szemere ezt módosítani volt kénytelen, mikor két, a honvédségnél már alkalmazott főtiszt kineve
zését érvénytelennek nyilvánította (minden bizonnyal a Xemzetőiségi Haditanács tiltakozására), s a jövőre nézve
az ilyen felterjesztéseket megtiltotta; 1. OL H 92. Országos Nemzetőrségi Haditanács iratai (továbbiakban: ONöHt)
1848:3483.

— 647 —

az őrnagynak ajánlott Meszlényi J e n ő (Ödön) százados 30 kinevezését ,,a magyar
szabad csapathoz" szeptember 4-én a nádorhoz továbbította, aki azt két n a p múlva
meg is erősítette. 3 1 Szemere ezt megvárta, s másnap, szeptember 7-én a Közlöny
nyilvánosságra hozta a Szalay László ,,titkár által felhatalmazásánál fogva tobor
zott szabad csapat gyalog zászlóaljához" Meszlényi J e n ő „nemzetőrseregi százados"
őrnagyi és parancsnoki kinevezését, az erről intézkedő rövid nádori levelet. Ugyan
ezen napon közölte a lap a Szalay által felterjesztett századosok, főhadnagyok és
hadnagyok névsorát, akik között nemcsak a gyalogos, de a lovas csapat tisztjei is
ott voltak. (A Szalay által szeptember 1-én a lovassághoz javasolt őrnagyot Szemere
egyelőre nem terjesztette fel.)
Szemere közleménye gondosan megkerülte azt, hogy milyen alakulathoz is nevez
t é k ki az új őrnagyot. A tisztek (korabeli elnevezés szerint : főtisztek) kinevezésénél
pedig nem m o n d h a t o t t mást, m i n t hogy azok „Szalay László t i t k á r mint vezér"
előterjesztésére k a p t á k kinevezésüket. Szalaynak Kossuth által sürgetett rangját
ugyanis nem lehetett olyan könnyen jóváhagyni, vagy hagyatni, mint a többiekét.
Szemere, aki kétségtelenül fájlalta, hogy a nemzetőrség nem t a r t o z o t t hozzá (azt
ugyanis B a t t h y á n y irányítása alatt szervezték), bizonyosan t u d t a , hogy addig a
nemzetőrséghez ezredest csak egyet neveztek ki. Tájékozódására azt is közölhették
vele, hogy szerte az országban nemzetőri alezredes is csak kettő található. Ilyen
körülmények között érthető, ha nem vállalta, hogy saját ideiglenes hatáskörén belül
javasolja Szalay kinevezését a nádornak. Talán azt is aggályosnak t a r t o t t a , hogy a
Kossuth-csapat parancsnoka rangban egy szinten legyen Kovách ezredessel, a pest
budai nemzetőrség főparancsnokával. Ezért úgy döntött, hogy az ügyet és Kossuth
levelét átadja Melczer ezredesnek, a hadügyminisztérium államtitkárának, hogy az
továbbítsa Mészáros miniszterhez, a verbászi táborba. Szemere azt biztosra vehette,
hogy Mészáros nem fog intézkedni, de ebben a köztes helyzetében, amikoris valójá
b a n B a t t h y á n y helyett kellett volna lépnie, t u d n i akarta a hadügyminiszter véle
ményét. Ez érthető, hiszen Mészáros írta alá a „hatalomlevelet", amelyben az a

30 A kinevezést természetesen Meszlényi Jenő kapta, de a nemzetőri százados Meszlényi Ödön volt. Az 1848. évi
Militär-Schematismusban szereplő Eugen von Meszlényi főhadnagy 1848 márciusában Pancsováról Kossuthnak írott
levelét ismerjük (1. B 90. Kossuth L. iratai I. 398; közli Waldapfel: Levelestár I. 159. o.), s június végéről ismeretes
Kossuth közbenjárása is, hogy az ezredével időközben Észak-Itáliába került sógorát: Meszlényi Jenőt hozzák haza
és itthon biztosítsanak neki kapitányi beosztást. (L. KLÖM X I I . 318—319. o.) Meszlényi Ödön nevű sógora ügyében
Kossuth június elején a Nemzetőrségi Haditanácshoz fordult, hogy őt — annak kérése és Tolna megye támogatása
ellenére — ne a honvédeknél, hanem a megyénél alkalmazzák. (L. KLÖM X I I . 239. o.) Baldacci ezredes ennek meg
felelően intézkedett, s a megye jún. 19-én a tábori szolgálatra rendelt nemzetőrség egyik századosának Meszlényi
Ödönt is kinevezte. (L. H 94. ONöHt nem ikt. ir. 93. sz. és Horváth Árpád: A Tolna megyei 1848-as szabaságharcosok
nyomában. Tanulmányok Tolna megye múltjából L 1968. 93. o.) Egressy Samu aug. 24-én megírta Kossuthnak,
hogy sógorát akarják a gyalogság őrnagyának (1. KLÖM X I I . 787. o.), de a nevét nem közölte. Szalay László idézett
szept. 1-jei őrnagyi javaslata Meszlényi Jenőt ajánlotta, nem említve annak korábbi rangját. Szemere szept. 4-én a
jelöltet mint „nemzetőrseregi századost" terjesztette fel a nádornak előléptetésre. Nem tudjuk megállapítani, hogy
Szemere ismerte-e a valóságot, hogy ti. nem ez a Meszlényi a nemzetőri százados. Lehetséges, de az is lehet, hogy
jóhiszeműen fogadta el ezt az információt, amikor a kialakult gyakorlatnak megfelelően a nádorhoz intézett felter
jesztésben megjelölték az előző rangot, mint az előléptetés jogcímét. A hazatért főhadnagy Meszlényi így lépett kettőt
a ranglétrán és lett zászlóaljparancsnok, miközben a honvédelmi minisztérium a Kossuthnak június végén tett ígéret
szerint a maga hivatali apparátusában akarta őt alkalmazni. (L. Kossuth min. ir. 186. sz.) így Batthyány szept.
12-én alá is írta a főhadnagy számfeletti honvéd századosi előléptetését, de az — nyilván mert hivatalában tudtak
a névcseréről — Meszlényi Ödön néven szerepel az okmányban. (L. N 31. István nádor miniszteri iratai 1848:2435.
és Közlöny szept. 15.) A zavart növeli, hogy Szalay szept. l-jén századosnak javasolta — ugyancsak korábbi rangjá
nak megjelölése nélkül — Meszlényi Edét, akit Szemere másnap már meg is erősített, s a kinevezést publikálta a Köz
löny szept. 7-ei számában. Az így támadt zavar témánk szempontjához másodlagos, így annak végleges megoldását
nem tartjuk itt feladatunknak. Azt azonban meg kívánjuk jegyezni, hogy nagy valószínűség szerint Meszlényi Ede
azonos Meszlényi Ödönnel. Ezt sugallja írásuk és aláírásuk nagy hasonlósága. (L. erre Meszlényi Ödön — Baldaccihoz:
ONöHt nem ikt. ir. 94. sz. ; Meszlényi Ede — Görgeyhez: a 42. jegyzetnél említendő Okmánytár 271. o. eredetijét.)
Erre a megállapításra jutott egyébként az életrajzi adatok alapján Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988.
406. o. Ha a következtetés helyes, úgy Meszlényi Ede megjelenése a név-, ill. rangcseréből fakad, s így nyilvánvaló,
hogy Meszlényi Ödön volt határőrezredbeli főhadnagy sohasem vette át számfeletti honvédszázadosi kinevezését.
Mindenesetre a két sógor közül a szakképzett tiszt kapta az őrnagyi, majd egy hónap múlva a komáromi helyőrség
élére az alezredesi kinevezést. (L. OHB 1848:907.) Ami pedig Meszlényi Ödön/Ede sorsát illeti, nyilván ő volt az a
Meszlényi százados „testvér sógor", akinek halálát Kossuth 1849. márc. 2-án Csányi Lászlóhoz intézett levelében
gyászolta. (L. KLÖM XIV. 547. o.)
31 HM 1848:5761.; OL N 31. Begnicolaris levéltár, István nádor miniszteriális iratai (továbbiakban: Nádori min)
1848:2379.
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kitétel állott, hogy Szalay „ m i n t ezen csapat főparancsnoka" tevékenykedik, „ k i
czímét ennek u t á n a nyerendi". Amellett Szemere számíthatott arra is, hogy mire
Kossuth levele megfordul Verbász és Pest között, addigra hazatér B a t t h y á n y és ő
foglalkozik a kérdéssel.
Kossuth levelét tehát futár vitte a táborba, Melczer ezredes pedig szeptember 1-én
közölte ezt Kossuthtal. 3 2 Mészáros h á t i r a t a : „ A minister elnök úr hatás köréhez
tartozván, Szalay u r a t kinevezésre oda utasítani, m e r t a törvény, mely a honvédet
a hadminister alá rendeli, szentesítve még nincs, és akkor is csak a Nádor nevez
hetné ki." 3 3 A hadügyminiszter egyidejűleg szeptember 5-én írt Kossuthnak is.
A katonai helyzetről szóló beszámolója u t á n r á t é r t a kinevezésre : „ B a r á t o m — írta —,
változtassátok meg a törvényt, m e r t én ki nem szolgált, megbántás és elégedetlenség
nélkül törzs tisztnek ki nem nevezhetem. B a t t h y á n y kinevezhet a honvédeknél, a
nemzet őrségnél ezredessé, de én király nélkül nem, mivel felhatalmazva nem vagyok.
A nádor is kinevezhet, és utólagosan az erősítést megkérheti. Mert ha kinevezem,
a mostani balítéletek mellett senki sem esmérné el, azért bocsáss meg. B a t t h y á n y
által neveztess ki annyit amennyit akarsz, amit m á r B a t t h y á n y n a k meg is írtam." 3 4
Mészáros Lázár m a g a t a r t á s a teljesen logikus, és m u t a t j a azt is, hogy az előzők
ben feltételezett, a közte és Kossuth között létrejött kompromisszum kapcsán ő
B a t t h y á n y hatáskörébe nyúlóan (pontosabban: a miniszterelnök helyett) cseleke
dett. (A kinevezést sürgető levelében Kossuth is a nemzetőrséghez hasonította
önkénteseit.) Az eredeti kéziratot Mészáros hátiratával a hadügyminisztériumból
Korponay J á n o s elnöki titkár a megérkezéskor, szeptember 6-án t o v á b b í t o t t a
Kossuthhoz, 3 5 aki még aznap válaszolt. Szemeréhez intézett hosszú, sok fontos kér
dést érintő (állítása szerint k é t órai írást igénylő) levelében 36 első helyen Mészáros
mellékelt „csodálatos h á t i r a t a " m i a t t panaszkodott. Levelében a pénzügyminiszter
némileg önkényesen értelmezte Mészáros kitételét Szalay kinevezését illetően, ami
kor így í r t : „ a meghatalmazó levélben Szalay rangjának meghatározását világosan
magának t a r t o t t a fel." Majd így folytatta: „ D e legyen az akár a ministerelnök
köréhez, akár a hadügy minister köréhez tartozó, most mind két hatóság Minister
úrban van egyesítve, igen szívesen és sürgetőleg kérném tehát Minister urat, méltóz
tassék nádori aláírás mellett Szalay László úr katonai rangját haladéktalanul meg
határozni, különös figyelemmel arra, hogy két őrnagy leendvén alatta az ő rangja,
ha nem ezredesnél de legalább alezredesnél kisebb nem lehet." Bár Kossuth hivat
kozása, hogy Szemere a miniszterelnöki feladatokat is ellátja, nem volt pontos,
mivel B a t t h y á n y t távollétében elnöki funkciójában Klauzál Gábor helyettesítette,
abban igaza volt, hogy a nemzetőrségi és honvédségi ügyekben is Szemere intézke
dett. (Ez t ö r t é n t Meszlényi J e n ő kinevezésekor is.) Mivel az országgyűlés k ü l d ö t t 
ségének visszatérése előtt B a t t h y á n y megérkezésére sem lehetett számítani, Szemere
— aki egyébként szemmel l á t h a t ó a n nem örült annak, hogy Kossuth a hadügyi
t á r c á t illetően javaslatokkal, sőt utasításokkal l á t t a el — az előzmények u t á n ebben
az ügyben is lépni kívánt.
Szemere szeptember 7-én felterjesztette Szalay alezredesi kinevezését a nádornak,
jóllehet nem hihette, hogy az elnyeri a megerősítést. (Talán éppen ekkor került sor
a nádor tiltakozására a Kossuth-csapat elnevezés miatt.) A hadügyminisztérium
hivatalos iratai között nincs nyoma e lépésnek, s a nádori irattár sem őrizte meg
a felterjesztést. Az iktatókönyvi bejegyzés azonban szeptember 7-i d á t u m m a l a
következőt rögzíti: „Belügyminister Szemere Bertalan a hadügy minister meg32 HM 1848:5844.
33 Közli KLÖM X I I . 856. o.
34 Mészáros — Kossuthhoz: Kossuth min. ir. 255. A Batthyányhoz egyidejűleg intézett levél: OL H 2. KossuthPolizei-Akten (továbbiakban: KPA) 99.
35 HM 1858:5884.
36 OL H 9. Belügyminisztérium elnöki iratok (továbbiakban: BM ein) 1848:891; közli KLÖM X I I . 887—890. o.
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egyezésével egy gyalog és egy lovas zászlóalj alkotásával megbízott Szalay László
kincstári t i t k á r t alezredesi címmel kéri felruházni." A végzés pedig így hangzik:
„Gróf B a t t h y á n y Lajos ministerelnöknek a beadvány vélemény nyilvánítás végett
áttétetik. Sept. 15." 3 7 Vagyis a nádor a felterjesztést válasz nélkül hagyta, majd
Szalay csapatának távozása után — talán a nádori hivatal tisztviselőinek a figyel
meztetésére — az ügyet á t t e t t e a miniszterelnöki tisztséget újból elvállalt B a t thyánynak. B a t t h y á n y a miniszterelnöki hivatal visszavétele u t á n még szeptember
12-én este utasította a négy kerületi önkéntes nemzetőri t á b o r parancsnokait és
őrnagyait, hogy alakulataikkal álljanak készen, hogy érkező parancsra azonnal meg
tudjanak indulni. 3 8 E z t a parancsot egyidejűleg és ugyanazon iktatószámról Szalay
is megkapta, aki ugyancsak őrnagyi ranggal szerepel, miként a többi címzett.
A fogalmazvány J á s z a y P á l elnöki titkár munkája, aki talán meg sem említette,
hogy ő „nevezte k i " Szalayt őrnagynak, de az is lehet, hogy az izgalmak és halmo
zott teendők közepette neki is csak kiszaladt a címzés a tollából. Tény, hogy Bat
t h y á n y másnap Csányihoz intézett tájékoztatásában — amelynek fogalmazványa
szintén Jászay tolla alól került ki — is Szalay László őrnagy „portyázó csapatáról"
beszél. 39 Lehetséges, hogy a miniszterelnök csak akkor figyelt fel a rendezetlen
ügyre, amikor megérkezett a nádor szeptember 15-i levele a kérdéssel : kinevezzék-e
Szalayt alezredessé, aki a l a t t két őrnagy fog szolgálni? 40 A nádor „rövid ú t o n i "
választ várt, ami a kialakult gyakorlat szerint lehetett volna B a t t h y á n y igenlő
válasza, amit Jászay útján j u t t a t el a nádori hivatalhoz. E r r e a rohanó események
közepette nem került sor, de a jelek szerint a miniszterelnök a nádortól még a n n a k
elutazása előtt meg a k a r t a nyerni annak hozzájárulását. E z t m u t a t j a legalábbis a
nádori iktatókönyv szeptember 25-i bejegyzése, amely szerint B a t t h y á n y Szalayt
alezredesi kinevezésre felterjesztette. A bejegyzést követően ott áll a megjegyzés:
a felterjesztés nem j ö t t vissza a nádortól. 4 1 Sejthetően ez azt jelenti, hogy az irat
bekerült ugyan a nádor titkárságára, de az a menekülés pillanataiban nem a k a r t
ezzel foglalkozni — vagy m á r nem is referáltak neki a dologról.
E z t követően B a t t h y á n y sem foglalkozott a kérdéssel, s mint tudjuk, szeptember
27-én m á r a táborba utazott, majd Bécsbe, ahol október 2-án lemondott. A kérdés
ezek u t á n sem rendeződött, nyilván, mert az mind Kossuth, mind a Honvédelmi
Bizottmány számára elvesztette a jelentőségét. E z t m u t a t j a Szalaynak egy október
31-én Budán kelt és „ A H u n y a d i D a n d á r vezérétől" fejléccel ellátott, a hadügy
miniszterhez intézett beadványa, amelyet így írt alá: „ H u n y a d i csapatok vezére". 42.
Vagyis ekkor még mindig nem volt hivatalos rangja, mert különben azt használta
volna. A jelenség, bármilyen furcsa, nem egyedülálló 1848-ban. Ez volt a helyzet
Vidos József, a „vasi védsereg" parancsnoka esetében is, akinek nem volt — saját
kérésére — nemzetőrtiszti rangja, de mint a „vasi ezred" parancsnokát ezredesként
emlegették. 4 3 Ami Szalay Lászlót illeti, a Honvédelmi Bizottmány iratai között egy
november 30-i — feltehetően meg nem valósult — megbízatás kapcsán alezredes
ként, egy december 3-i b e a d v á n y b a n pedig m á r ezredesként szerepel. 44

37 István nádor ir. iktató főkönyv 1848:2387. A bejegyzés — a szokástól eltérően — nem tünteti fel Szemere
levelének kiadói iktatószámát. Valószínűleg ilyen nem is volt.
38 OL H 2. Miniszterelnök elnöki iratok (továbbiakban: Mein) 1848:587.
39 Mein 1848:601.
40 Nádori min 1848:2387.
41 István nádor ir. iktató főkönyv 1848:2511.
42 ONöHt 1848:6982. Szalay kiadott jelentései is ennek a címnek következetes használatát mutatják. L. Görgey
István: 1848 júniusától novemberéig. Okmánytár. (S. a. r. Katona Tamás) Bp., 1980. 170., 171., 185. o. Érdekes, hogy
Görgey egy okt. 1-jei jelentésében Szalayt ezredesnek nevezi; 1. i. m. 225. o. Szalayra 1. még Bona Gábor: Tábornokok
és törzstisztek a szabadságharcban. Bp., 1987. (2. kiad.) 351., 413. o.
43 Vidos Józsefre 1. Urbán Aladár: Batthyány Lajos és a vasi fölkelősereg 1848 szeptember—októberében. Hadtörté
nelmi Közlemények, 1985. 787—788. o.
44 L. OHB 1848:4194., ill. 4663.
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Visszatérve a toborzás kérdésére, annak menetét csak részben tudjuk rekonst
ruálni. Mivel a hatóságoknak nem kellett vele foglalkozniuk, hivatalos jelentések
nem állnak rendelkezésünkre. (A helyhatóságok ekkor az önkéntes nemzetőrök kiál
lításával és az újoncösszeírás előkészítésével voltak elfoglalva.) A lapokban is kevés
tudósítást találunk, s elsősorban természetesen a Kossuth Hírlapjában. Itt szep
tember 2-án a „Fővárosi újdonságok" rovatban olvashatjuk: „Fővárosunkban szé
pen szaporodnak a felállítandó gyalog vadász csapat újonczai. Számosan járnak már
utczáinkon csinos egyenruhájukban". Ugyancsak itt olvashatunk egy szeptember
4-i, de csak 13-án közölt tudósítást, amely szerint Fejér megyéből (nyilván Fehér
várról, ahol már augusztus 30-án megkezdték a toborzást egy, a lapnak beküldött,
de nem közölt tudósítás szerint)45 az előző napon százhat újoncot szállítottak a fővá
rosba. Wesselényi Miklós szeptember 5-én kelt levelében46 már félelmetesnek látta
a Kossuth neve alatt szerveződő haderőt, Szemére és Kossuth együttműködését.
Szerinte a Mészáros Lázárt helyettesítő Szemere „egészen Kossuthhoz szegődött"
mindent úgy tesz, hogy „a teljes erő az ő kezükben legyen". Az önkéntes (honvéd),
tüzéreket megnyerték maguknak, s „Kossuth-gyalogság" elnevezés alatt már vagy
hat-hétszáz embert gyűjtöttek, s azokat Szemere fegyverrel és munícióval akarja
ellátni. Kossuth már idézett szeptember 6-i levelében, amelyben Szeremétől sür
gette Szalay minél előbbi törzstiszti kinevezését, azt állította, hogy a sereg „már
közel ezer főre szaporodott". Ez az állítás azonban inkább csak a kinevezés halaszt
hatatlanságát kívánta indokolni, s megismételte azt a számot, amelynek már két
nappal korábban megfelelő mennyiségű lőszer kiutalását sürgette.47 Nagy valószínű
ség szerint csak szeptember 9—10. körül érte el a Kossuth-csapat ezt a létszámot.
Mivel szeptember 14-én Batthyány elrendelte a toborzás beszüntetését, ha ezt köve
tően vidéki szervezésről olvasunk — akkor már Hunyadi-csapat elnevezés alatt —
az valószínűleg a lovasság szaporítását szolgálja (pl. Borsodban vagy Debrecenben).
Egy nyilvánvaló kivétel azonban akad: a pápai toborzás. A Kossuth Hírlapja a
szeptember 23-i számában arról tudósított, hogy szeptember 16-án hagyták el a
várost a Hunyadi-csapat számára toborzott „derék vadászok", akiknek száma
néhány nap alatt száz főre szaporodott. Meg kell még említeni, hogy Szalay bécsi
útja következtében megismerkedve Kossuth seregszervezési terveivel, Pulszky
augusztus 19-e körül már jelezte Kossuthnak, hogy „itt Bécsben könnyű volna
számunkra verbuválni". Csak pénz kell és megfelelő megbízott, s „pár száz embert
könnyű szerével lehetne összeszerezni".48 A szervezés meg is indult, de az első
különítmény csak szeptember 14-én érkezett Pestre, így azokat már nem osztották
be a Hunyadi-csapathoz. 49
Ami az önkéntesek felruházását és -fegyvérzését illeti, azzal a jelek szerint nem
igen volt komolyabb probléma, legalábbis a gyalogság esetében. (A lovascsapat
kérdéseire még visszatérünk.) A Kossuth Hírlapja augusztus 23-án a szabadcsapat
felállítását bejelentő közleményében igen határozott kijelentést tett: „A fegyvert
már megszerzé a pénzügy-minister, a ruhát varrják Pesten." Hogy az utóbbi nem
merő dicsekvés volt, mutatja a lap már idézett szeptember 2-i fővárosi híre, misze
rint sok önkéntest látni az utcákon „csinos egyenruhájukban". 50 A gyors felruházást
45 OL H 110. Kossuth Hírlapjával
kapcsolatos iratok; közli Waldapfel: i. m. I. 404—406. o.
46 Wesselényi Miklós — if;. Wesselényi Miklósnak, 1848. szept. 5. Közli: Ferenczi Zoltán. Irodalomtörténeti Közle
mények, 1903. 246. o.
47 BM ein 1848:893; közli KLÖM X I I . 879—880. o.
48 Kossuth min. ir. 257; közli KLÖM X I I . 749. o.
49 A bécsi önkéntesek megérkezésére 1. KH 1848. szept. 16.; Pesti Hírlap 1848. szept. 17.; Hunfalvi/ Pál: Napló
1848—1849. (S. a. r. Urbán Aladár) Bp., 1986. 79. o. Bár ezek a bécsiek nem kerültek a Szalay által szervezett csa
patba, abban sok volt a német, tudósított erről a KH szept. 2-án. Annak azonban nincs nyoma, hogy a „Hunyadi
szabadcsapatba tömegesen állottak be a márciusi fiatalok..." L. Spira György: A magyar forradalom 1848—49-ben.
Bp., 1959. 240. o.
50 A ruházat részletes ismertetését 1. Barczy Zoltán—Somogyi Győző: A szabadságharc hadserege. Bp., 1986. 170—
171., 174. o.
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az tette lehetővé, hogy augusztus 20-ig a pénzügyminiszter a zayugróci és pápai
posztógyárból, illetve a pesti I p a r m ű t á r t ó l megszerezte a szükséges anyagokat, szer
ződést k ö t ö t t négyszáz egyenruha meg varrására és intézkedett a csákók és patron
tások készítéséről is. Augusztus 20-án K o s s u t h m á r u t a s í t o t t a Duschek Ferenc pénz
ügyminisztériumi államtitkárt, hogy az elősorolt érdekeltek jelentkezése esetén gon
doskodjék azoknak a kincstári főfizető hivatal útján történő kielégítéséről. 51 Nem
kétséges, hogy Kossuth személyes érdekeltsége révén talán ezeknek az önkéntesek
nek a felszerelése volt a leggyorsabb 1848-ban.
Ami a fegyvereket illeti, azzal sem volt fennakadás. L á t t u k , Kossuth lapja a
szervezésről szóló híradásban olyan kijelentést tett, hogy a fegyvereket a pénzügy
miniszter m á r megszerezte. A közlemény pillanatában ez valószínűleg azt jelenti,
hogy Szalay bécsi útja következtében a néhányszáz szuronyos puska megvolt annak
a négyszáz embernek, akiknek az egyenruhája is készült már. A nagy létszámadatok
után ez a kitétel azonban többet sejtetett. Az állítás nem volt alaptalan — de fede
zete nem az a huszonnégyezer angol puska volt, amelyet Kossuth az augusztus 17-i
minisztertanácson emlegetett. A nyilvános kijelentés m ö g ö t t egy egyelőre titokban
t a r t o t t szerződés volt, amelyet Szalay bécsi útját követően augusztus 20-án Pesten
kötöttek. A négyezer szuronyos lőkupakos és kétszázhúsz vontcsövű (a vadászala
kulatnak szánt) fegyverre k ö t ö t t két szerződést egy bizonyos Dr. D . Bastler bécsi
lakos és Szalay László írta alá. 52 A szerződés a vállalkozót a megadott mennyiség
egy h ó n a p alatt történő átadására kötelezte Bécsben, Wodianer Móricnak, a magyar
k o r m á n y bankárának. Bastler m á r leszállította az első kétszázötven fegyvert, amikor
augusztus 28-án Pulszky szemrehányó levelet írt K o s s u t h n a k : „Kedves barátom!
Nem ártana, ha egy kissé nagyobb bureaucraták lennétek. Bastlerrel szerződést
kötöttél, de Wodiánert nem tudósítottad sem erről, sem nem utasítottad, hogy a
szállítmányokat fizesse."53 Nem tudni, hogy mi volt e késedelem oka: valóban
adminisztrációs hiba, vagy Kossuth nem akarta, hogy a sok lépcsőt megjáró hiva
talos postázási (másolási, iktatási) eljárás következtében a dolog idő előtt kitudódjék.
Tény, hogy a szerződések másolatát Duschek államtitkár j u t t a t t a el augusztus 29-i
levelének kíséretében Pulszkyhoz. 5 4 E z meghagyta a m á r á t a d o t t fegyverek kifize
tését Wodianernek (aki azt előzetes meghagyás nélkül Bastlertől á t v e t t e és kifizette),
s a továbbiakra nézve arra utasított minisztere nevében, hogy valahányszor Wodia
ner fizetett és ezt igazolja, „annyiszor szíveskedjék... a mondott bécsi magyar fiók
pénztárt a fizetett összeg Vodjaner [így] Móricznak leendő megtérítésére utasítani".
A szerződést Pulszky is bizalmasan kezelte, amit az m u t a t , hogy a „kebelbéli díjazó
h i v a t a l n a k " szóló szeptember 1-i meghagyásában Dr. Bastler vállalkozását úgy
említi, mint ami „ a m a g y a r hadsereg számára" történik. 5 5 Wodianer Móric a pénz
ügyminisztertől a közvetlen meghagyást a Bastler-féle fegyverszállítmányok átvéte
lére csak szeptember 4-i, a pesti Wodianer Samu és fia bankház azoknak Szalay
Lászlóhoz való továbbítására pedig szeptember 6-i kelettel k a p t a meg. 5 6
Az elmondottak csak arra kívántak utalni, hogy Kossuth beszélt ugyan az angliai
fegyvervásárlási szándékáról, de a Bastlerrel k ö t ö t t szerződést — a jelek szerint —
nem kívánta nyilvánosságra hozni. Úgy tűnik azonban, hogy B a t t h y á n y n a k volt
valami tudomása Szalay augusztus közepén történt bécsi útjáról és a n n a k céljáról.
E g y augusztus 14-én Kossuthhoz intézett, a fegyvervásárlás v á r h a t ó költségeiről

51 PM ein 1848:1445—1451: közli KLÖM X I I . 767. o. (Tartalmazza a beszerzési, varratási és készítési költsége
ket is, ami alkalmasint lehetőséget ad a vizsgálatra, hogy a készítők felszámoltak-e „sürgősségi díjat".)
52 Másolatát 1. KM ein 1848:1188. (Erről is megállapítható, hogy Kossuth láttamozta a szerződést.) Két fogalmaz
ványa megtalálható: Kossuth min. ir. 126., 183. Egyik külzetén rajta a „Conf." (bizalmas) megjelölés.
53 Kossuth min. ir. 318., közli KLÖM X I I . 813—814. o.
54 KM ein 1848:1188; közli KLÖM X I I . 830—831. o.
55 KM ein 1848:1188.
56 Az iratok nem maradtak fenn; 1. PM ein ir. iktkve 1848:2010. és 2023.
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szóló levelében57 befejezésül ilyen kijelentést tett: „miután Bécsbe biztos embert
kívánnék tüstént küldeni, ki az ott található fegyvereket azonnal összevásárolja,
az erre szükséges mintegy 20 000 írtnak kiszolgáltatását pénztárunk ereje meg
bírná-e?" Kossuth a kérdésre igenlő választ adott, s Batthyány „biztos embere"
— amennyire az megállapítható — eljárt az ügyben. Ez azt is mutatja, hogy a két
vállalkozás végül is nem keresztezte egymást. Batthyány egyébként említett augusz
tus 14-i levelében angliai fegyvervásárlásra 200 000 Ft-ot kért, amit válasza szerint
Kossuth csak három hét múlva tudott volna biztosítani. A Bécsben tartózkodó
Batthyány azonban arról értesült, nyilván Wodianer bankártól, hogy míg pénzügy
minisztere az angliai f egyver vásárlásra nem tudta a pénzt előteremteni, Kossuth
80 000 Ft-ot utalt át Londonba a maga által kezdeményezett fegyverbeszerzésre.
Batthyány ekkor felkereste a bécsi magyar külügyminisztériumban Pulszky állam
titkárt (aki akkoriban a „beteget jelentett" Esterházy Pál helyett vezette a minisz
tériumot) és felszólította, hogy írja meg Kossuthnak, miszerint a fentiek értésére
estek, s azokról ő előzőleg mit sem tudott. 58 Batthyány nyomatékkal hangsúlyozta,
hogy „a fegyverszerzés reá bízatott", s követelte, hogy minden pénz azokra a fegy
verekre fordíttassék, „melyekre nézve az ő megbízottja szerződött, nem pedig más
félékre". Az üzenet befejezése kétségtelenül elítéli Kossuth egyéni kezdeményezését :
„Egyébiránt meg van győződve — tolmácsolta Pulszky a miniszterelnök szavait —,
hogy mind azon fegyvereket, mellyeket Te egyenest veszel, szintén a közfegyver
tárba teszed által, honnét a különböző fegyveres csapatok fel fognak fegyverkeztetni". Feltételezhetjük, hogy Batthyány ekkor már hallott a Bastlerrel kötött
szerződésről is, s az üzenet elsősorban az így szerzett fegyverekre vonatkozott.
Azt tudjuk, hogy végső soron így is történt, hiszen a Bastler-féle szerződés követ
keztében — az iratok tanúsága szerint59 — az első kétszázötven fegyvert követően
szeptember 1-től 26-áig két-háromnapos időközökben jelentkezett Wodianer a kifi
zetett számlákkal, amelyek kb. 2250 fegyver ellenértékét jelentették. Ezeknek ért
hetően csak egy része került Kossuth, illetve szabadcsapata kezére, míg a többi
Batthyány kívánsága szerint a „közfegyvertárba". Nem tudjuk, hogy az angol
fegyverek megérkeztek-e szeptember 12-e, Kossuth lemondása előtt, bár arra van
adatunk, hogy szeptember 9-én a pesti Wodianer Samunak utaltak a Londonból
érkezett és kifizetett fegyverszállítmány ellenértékeként.60 Nehéz meghatározni a
Kossuth rendelkezésére álló fegyverek számát a bécsi naponkénti kifizetések isme
rete ellenére is, mivel a Wodianer által Bécsben a külügyminisztérium „díjazó hiva
talának" benyújtott számla dátuma (pontosabban: Pulszky utalványozása) nem
egyezik feltétlenül az adott tétel Pest-Budára indításával. Lehet, hogy a küldeményt
már régen hajóra rakták, amikor Wodianer jelentkezett — és lehet, hogy a külügy
minisztérium által kifizetett szállítmány még a Dunagőzhajózási Társaság bécsi rak
tárában hevert.
Azt is meg kell állapítanunk, hogy a kezdeti titkolózás ellenére, a Kossuth-csapatnak érkező szállítmányok végül is nem voltak titkosak. Ennek feltehetően az az
oka, hogy azok együtt érkeztek a Batthyány által kiküldött Sztankó Soma (vagy
a Bécsbe küldött Piller őrnagy) által vásárolt fegyverekkel. Tény, hogy augusztus
30-án Kossuth megbízásából úgy informálták a pesti Wodianert, hogy „a megérke
zett fegyverekről szóló úgy nevezett Fracht briefet [szállítólevelet] senki másnak,
mint Klauzál Gábor minister úrnak méltóztassék kiszolgáltatni". 61 Wodianer más
nap jelentette, hogy a megérkezett 299 ládányi fegyver szállítólevelét eljuttatta
57 Mein 1848:498; közli KLÖM X I I . 730. Ugyanott Kossuth aznap kelt igenlő válasza.
58 Kossuth min. ir. 6; közli KLÖM X I I . 866—867. o.
59 KM ein 1848:1188. Az iratok októberben további kb. ezer fegyver Wodianer által történt átvételét jelzik. Ezeket
nyilván már űgy csempészték be az országba.
60 L. PM ein ir. iktkve 1848:2070. A londoni fegyvervásárlásokra 1. Horváth Jenő: A magyar kormány fegyver
vásárlásai Angliában.(1848—1849). Hadtörténelmi Közlemények, 1932.
61 PM ein 1848:1492.
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Klauzálhoz.02 Kossuth ekkor értesítette Szalay Lászlót, hogy ,,a tegnapi gőzhajóval
érkezett állományi fegyverek közt 175 darab egyenesen a Kossuth lovas századok
f ölf egy vérzésére szánvák", s azok Klauzál Gábor kereskedelmi miniszternél „vannak
letéve". Ezért felhatalmazta Szalayt, mint kormánybiztost, „mind az említett, mind
a majd később érkezendő és Önnek tudtára adandó fegyvereket azonnal átvehetni". 63
Klauzál részvétele nem ideiglenes miniszterelnöki megbízatásának, hanem kereske
delmi miniszteri tárcájának köszönhető. Ezt jól mutatja az eset megismétlődése,
amikor szeptember 5-én Klauzál a következő utasítást adta a pesti harmincadhivatalnak: „Meghagyatik e hivatalnak, hogy Szalay László zászlóalja számára a szük
séges fegyvereket díjmentesen adja ki." 64 Ez idő tájt — egy augusztus végi átmeneti
bécsi fegyverszállítási tilalom feloldása után 65 — bőven érkezhettek fegyverek, mert
Kovách György ezredes, a pesti nemzetőrség főparancsnoka ezen felbátorodva szep
tember 8-án vagy 9-én sietve kétezer darabot igényelt a maga zászlóalja számára.66
Bár a kérelem a fővárosi nyugtalan politikai hangulatnak szólt, az igény nem talált
meghallgatásra — jóllehet a formális elutasítás csak a hó végén született meg.
Az tehát, hogy Kossuth önkéntesei számára fegyverekkel rendelkezik, nem volt
titok. Lőszert azonban a sorkatonaság raktáraiból kellett volna kapnia. Úgy tűnik,
hogy ezt sem Szemere, sem az illetékes katonai szervek nem siették el. Kossuth
szeptember 4-én, amikor a kormány Pesten levő tagjai megismerték már a bécsi
kormány emlékiratát és megszületett az országgyűlés határozata, hogy küldöttséget
menesztenek a királyhoz, így írt Szemerének: „Szalay csapatának 1000 emberre
szükséges munitio kiszolgáltatása elkerülhetetlen szükséges, minthogy itt helyben
is késznek kell lennie a rend fenntartásábani szolgálatokra."67 Bár Szemere a szabad
csapathoz történt tiszti kinevezésekor gyorsan — és mint kiderült: némileg elha
markodottan — járt el, ebben a kérdésben nem ismerjük e napokban kelt rendelke
zését. Annak mindenesetre nyoma van, hogy Kossuth szeptember 6-án ismét sür
gette a lőszert a szabadcsapat gyalogsága számára.68 Szeptember 9-én Szemereújabb sürgetést kapott. 69 Csak ez után, szeptember 9-én, vagyis amikor Ivánka Imre
őrnagy váci táborának egy zászlóalja is útban volt Pestre, intézkedett Szemere,
hogy Szalay csapata kapjon lőszert.70
Szemere Bertalan mint bel- és helyettes hadügyminiszter kulcsszerepet töltött be
ezekben a napokban. Bár a lényeget tekintve egyetértett és együttműködött Kos
suthtal, levelezésük nem mutat maradéktalan együttműködést. (A levelek egyben
jelzik, hogy ezekben a napokban nemigen lehetett közöttük bizalmas megbeszélés.)
Szemerét nyilván zavarta, hogy szeptember 4-én estétől Kossuthot saját szabad
csapata őrizte, hogy 6-án a felszerelésének kiegészítését szorgalmazó Ivánka őrnagy
megbízottja nem őt, hanem Kossuthot kereste meg.71 Ezekben a napokban az sem
62 PM ein 1848:1499. Szept. 2-án a pesti Wodianer közölte Kossuthtal, hogy aznap 40 láda, összesen 1217 db
fegyver érkezik. Egyben jelezte, hogy Pulszky által vásárolt fegyverek is várhatók ; PM ein 1848:1497.
63 PM ein 1848:1499; közli KLÖM X I I . 864. o. (Ezt követően kapta a pesti Wodianer a már említett utasítást.)
64 OL H 44. A földművelés, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium elnöki iratai (továbbiakban : FIK ein) 1848:271.
(Az irat külzetén levő feljegyzés szerint az utasítást valójában csak szept. 8-án adták ki.) Később előfordult az eset
fordítottja. Egy szept. 14-i irat szerint a Szalay nevére érkezett szállítmányról („üres golyók"-nak mondja a szöveg)'
a címzettmit sem tudott, s ügy nyilatkozott, hogy rendelkezik, miszerint azok a HM-hez kerüljenek ; FIK ein 1848:282.
65 Kossuth min. ir. 251. L. még Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973.
96—97., 127—128. o.
66 Pest város lt. Közgyűlési ir. 1848/49. 193. A belügyminisztérium szept. 25-én utasította el a kérést.
67 BM ein 1848:893; közli KLÖM X I I . 879—880. o.
68 Bejegyzés az elveszett irat tartalmáról.: „Szemere Bertalan ideigl. hadügy minister úrnak Szalay emberei
számára 1000 emberre való töltés kiszolgáltatása iránt." PM ein. ir. iktkve 1848:2027.
69 „Szemere Bertalan ideigl. hadügy minister úrnak töltés kiosztás iránt." PM elnir.iktkve 1848:2069.
70 Szemere — a tüzérdandár parancsnokságnak, szept. 9. Hadtörténelmi Levéltár (HL) Generalkommando Praesidiale (továbbiakban GK Praes) 1848:568.
71 Ezek az információk Hajnik Pál rendőrtanácsos, a fővárosi rendőrség vezetőjének jelentéseiből valók. OL H 15.
A belügyminisztérium rendőri osztályának jelentései (időrendben). Talán az is felkeltette Szemere érdeklődését, hogy
Ivánka őrnagy ezekben a napokban — Kossuth támogatásával — egy „a Mészáros hadigőzöshöz csatolandó ágyútalp"
számára igényelt lövegeket (azon túl, amit saját tábora számára kapott). L. HM 1848:5743. A hadigőzös ekkoriban
a Dunán, a Dráva torkolata közelében cirkált és közvetlenül a Verbászon tartózkodó Mészáros hadügyminiszter ren
delkezett felette. így a vállalkozás értelme csak további ágyúk megszerzése lehetett .Valóban felmerült volna valami
nagyobbszerű készülődés terve ?
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lehetett előtte titok, hogy Kossuth valamiféle ideiglenes forradalmi hatalom (trium
virátus) szervezésével is foglalkozik, s ezekbe az előkészületekbe őt nem vonja be.
így, ha igaz is az a látszat, hogy Szemere együttműködött Kossuthtal — mint azt
Wesselényi szeptember 5-i levelében megfogalmazta72 —, ez az összhang korlátozott
volt. Kétségtelen, hogy Szemere azonnal tiszteket nevezett ki a szabadcsapathoz
Baldacci ezredes, a haditanács elnökének tudta nélkül (így kerülhettek a listára
aktív honvédtisztek), de a fegyvereket a Szalay-csapat számára nem Szemere bizto
sította, s a lőszert — amelyet Wesselényi is csak úgy emleget, hogy azt biztosítani
akarja —, mint láttuk, az önkéntesek csak szeptember 9-én vagy azt követően kap
ták meg. Tény az is, hogy éppen a levél írásának időpontjáig Szemere részese volt
annak a tervnek, amely feltehetően még a déli táborba augusztus 26-án ismét leuta
zott Mészáros kérésére született, hogy a főváros sorkatonai helyőrségéből további
alakulatokat küldenek Verbászra, hogy segítsék a szenttamási szerb tábor elleni
újabb támadás előkészületeit. Szeptember 3-án így három század sorgyalogság
elhagyta a fővárost, de a külvárosban elhelyezett Württemberg-huszárok a megvál
tozott helyzet miatt már maradtak — egyébként Kossuth helyeslésétől kísérve. így
nem lehet arról beszélni, mit Wesselényi levele felpanaszol, hogy Szemere Kossuth
tal egyetértésben „degarnírozni" akarta volna a fővárost. Ahhoz pedig nem fér
kétség, hogy a rendet elsősorban a neki engedelmeskedő erők útján kívánta bizto
sítani.
Mindez a kortársak, mindenekelőtt a két minisztert egyaránt bizalmatlanul szem
lélő kortársak előtt nem volt ismert. Az azonban, hogy Kossuth önkéntesei fegyver
rel rendelkeznek, szeptember elején a fővárosban már nem volt titok. így inkább
Széchenyi végletekig felfokozott gyanakvását, mint a valós helyzetet rögzíti Kemény
Zsigmond, aki elmeséli egy szeptember eleji találkozását az izgatott gróffal, aki arról
beszélt, hogy Kossuth a budai vár elfoglalására készül. (Ezt Wesselényi előbb emle
getett levele is tudni vélte.) Majd témánkat érintően így folytatta — Kemény
szerint — Széchenyi: „Ezért kravalt készít. Háromezer brüsszeli fegyvere van
elrejtve, melyet az állam költségén hozatott, de kézre nem szolgáltatá. A nádor
értesült az egész tervről; azonban fél minden eldöntő lépéstől." 73 Ha ez a hír elter
jedt a városban, talán megmagyarázza azt, hogy Szemere miért nem sietett lőszert
biztosítani a Kossuth-szabadcsapatnak. így erre is vonatkozhat Csengery Antalnak
később tett kijelentése, miszerint ezekben a napokban ő egyensúlyozta ,,a titkos
reakció és a meggondolatlan forradalom törekvéseit". 74
A fővárosi közvélemény jelentős része mindenesetre érthetően nyugtalankodott
ezekben a feszült hangulatú szeptember eleji napokban, amikor az utcán egyre több
szabadcsapatbelit láttak, miközben az a hír járta, hogy a katonaságot — még a
nádor és a budai vár őrzését ellátó gránátosokat is — elviszik. A forradalom mérsé
kelt híveire sem tehetett jó benyomást Csernátoni Lajos cikke a Marczius Tizen
ötödike szeptember 6-i számában, amely a főváros védelméről való gondoskodást
sürgeti. Eszerint a márciusi napok „harcos eleme" részben eltávozott már a város
ból, ahol sem megfelelő sorkatonaság, sem önkéntesekből álló „állandó védcsapat"
sincsen. Ezért azt javasolja, hogy „a rendezésben lévő csapatok egyikét" kell itt
elhelyezni, mert „így egy jó szellemű fegyveres erő lenne hátunk megett". Mivel a
72 L. 46. jegyzet.
73 Kemény Zsigmond: Gróf Széchenyi István. Összes Művei IX. 1907. 342. o.
74 Csengery Antal: Tanulmányok és jellemrajzok. Pest, 1890. I I . 281—282. Az előadottak alapján azonban a követ
kezők nem egészen helytállóak: „A Kossuth által titokban szerzett fegyvereket pedig később Batthyány foglaltatta
le." I. m. 283. o. Más kérdés, hogy a fegyverek mennyiségéről Batthyánynak és munkatársainak valóban nem lehetett
pontos tudomása. Ebben az értelemben igaz Kovács Lajos állítása: „Batthyány ezeket a fegyvereket kézhez is vétette,
de ezekről azelőtt nem tudott semmit." Kovács Lajos: Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve, 1846—
1848. Bp., 1889. II. 96.0.
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kortársak előtt köztudott volt Csernátoni jólértesültsége és közeli kapcsolata Kos
suthtal, nem volt alaptalan a gyanú, hogy az írást sugalmazták. Mivel pedig a
„pesti csatárok" toborzása még alig indult meg, a cikk csak a másik „rendezésben
lévő" csapatra, Szalay önkénteseire célozhatott.75
Ami a szeptember 10-ig terjedő eseményeket illeti, a főváros nyugalmáért magát
felelősnek érző, egy erőszakos baloldali fordulat bekövetkezését kétségtelenül meg
akadályozni akaró Szemerének nem a Szalay-csapat „helyőrségként" való elfo
gadtatására tett kísérletek okoztak igazán gondot. Neki a katonaság vezető szervei
vel, így a budai főhadparancsnoksággal, de magával a honvédelmi minisztériummal
is nehéz volt ideiglenes megbízatását elfogadtatni, parancsait végrehajtatni. E nehéz
ségek sorában kettő azonban a Kossuth-féle önkéntes csapat létével volt kapcsola
tos: az egyik a szabadcsapat elhelyezésének kérdése volt, a másik az alakulathoz
álló sorkatonák ügye.
A toborzás kezdetén a honvédelmi minisztérium a város szívében levő Károly
iaktanyát jelölte ki az önkéntesek szálláshelyéül. Kossuth augusztus 31-i levelében,
azonban már így írt Szemerének (igaz, a honvédelmi minisztériumnak címezve) :
„A . . . Kossuth önkéntes szabad csapat kiállítása . . . olly gyorsan halad, hogy sok
tekintetből — mellyeket el sorolni időm nem engedi — okvetlenül szükségesnek kell
tartanom, hogy ezeknek ideiglenes beszállásolása a Károly Kaszárnyából ki az úgy
nevezett Neugebäudba tétessék át. A mit a sereg disciplinájára nézve is elkerülhe
tetlenül szükségesnek tartok. Annyi okom van ennek kívánatára, hogy erről semmi
esetre nem csak el nem állhatnék, sőt sürgetve kell kérnem a tisztelt Ministeriumot,
hogy ez iránt még ma a rendeletet kiadni szíveskedjék."76 (Kiemelés az eredetiben.)
Szemere — mint láttuk — a szabadcsapat ügyében az első napokban azonnal intéz
kedett, s egyébként is érthette Kossuth igényét: az Újépületben, ahol a tüzérségi
löveganyagot és lőszert tárolták, megbízható erőket kívánt elhelyezni. Ezért másnap
Melczer ezredes útján utasította a budai főhadparancsnokságot a megfelelő rendel
kezésre.77 A főhadparancsnokság a városparancsnokság közbejöttével szeptember
2-án intézkedett, s 4-én jelentette a rendelkezés végrehajtását.78 Az Újépületbe
átkerültek létszáma azonban nem ismert. Feltehetően nem voltak sokan, ezért nem
okozott nehézséget az áthelyezés. Az újabb önkéntesek azonban maradtak a Károly
laktanyában, amit az is jelez, hogy Hajnik Pál rendőrtanácsos szeptember 6-án
Szalay-féle újoncoknak a „rokkantak laktanyájában" (ez a Károly-laktanya másik
elnevezése) történt összeverekedéséről tudósított. 79
Amikor azonban a helyzet bonyolódott, mivel Buda környékére idegen legény
ségű lovasság érkezett, a minisztertanács Komáromból sorkatonaságot kért, Szemere
pedig a tolnai önkéntes nemzetőröket Pest alá, Soroksárra és környékére hozatta, 80
az Újépület biztosítása ismét napirendre került. Ezt Hrabovszky altábornagy, a
még májusban elmenekült Lederer lovassági tábornok helyét betöltő új budai főhadparancsnok megérkezése és a katonai erők feletti ellenőrzés átvételére tett kísér
lete okozta. Amikor Szemére szeptember 8-án másnapra további két-háromszáz
önkéntesnek az Újépületbe való elhelyezését kérte, azt Hrabovszky nemcsak hogy
egyelőre nem tartotta tanácsosnak, de egy másik, ekkor kelt levelében Szemere
számos rendelkezésével megpróbált ellenszegülni.81 Ezek között témánkat érintően
a legfontosabb, miszerint a főparancsnok nem értett egyet azzal a rendelkezéssel,
hogy a sorezredi tüzérlegénység leadja a neki időközben kiosztott gyalogsági fegy75 A lapnak ez a száma közölte, hogy Kossuthot őrzik. Másnap pedig már a Pesíher Zei'ung állítása ellen tiltakozik:
nem igaz, hogy Kossuth őrizteti magát, mert a csapat tagjai önszántukból őrzik.
76 KLÖM X I I . 850. o.
77 HM 1848:5833; GK Praes 1848:544. (Az átirat „Kossuth önkéntes had"-ról beszél.)
78 GK Praes 1848:544., 548.
79 L. 71. jegyzet.
80 A valóban bonyolult helyzet áttekintésére 1. Urbán: Batthyány miniszterelnöksége, 615—632. o.
81 GK Praes 1848:554., 556. (Az utóbbi sorolja Hrabovszky ellenvetéseit és ellenintézkedéseit.)
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véreket. (A szabályzat szerint a tüzéreknek csak rövid kardjuk volt.) Szemere ekkor
igen határozottan lépett fel : szeptember 9-én kelt átiratában ragaszkodott az önkén
tesek újabb csoportjának az áthelyezéséhez — Hrabovszky előző napi rendelkezéseit
pedig semmisnek nyilvánította. 82 Annak érdekében pedig, hogy a végrehajtás ne
késlekedjék, Szemere szeptember 9-én saját kezűleg fogalmazott parancsot küldött a
József-laktanya (az Újépület) parancsnokának, meghagyva, hogy biztosítsa az üre
sen álló szobába a „Szalay László úr parancsnoksága alatti önkénytesek" beszállásolását". 83 Ezt az utasítást, miként az ugyancsak ezen a napon kelt rendelkezést a
Szalaynak adandó lőszerről, már közvetlenül a végrehajtó katonai szervhez intézte
Szemere, ami érthető következménye volt Hrabovszky megkísérelt szembeszegülé
sének. A levél nem hagy kétséget, hogy azonnali engedelmességet vár, függetlenül
attól, hogy az épület parancsnoka kapott-e közvetlen elöljáróitól hasonló megha
gyást: „Ha netalán a főhadi kormánytól e részben megtett rendelet parancsnok
úrhoz nem érkezett volna, zavarok kikerülése végett, sietek Önt megparancsolólag
addig is értesíteni" — fejeződött be a helyettes hadügyminiszter levele. A történet
teljességéhez tartozik, hogy az esküjét még le nem tett Hrabovszky további ellen
szegülésétől tartva, Szemere még ezen a napon a fővárosba rendelte a váci táborból
Ivánka őrnagyot is egy zászlóaljjal. Ok bejelentés nélkül érkeztek és még aznap
este beszállásoltak Szalay önkéntesei mellé. Ezzel az Újépület valóban biztos kezekbe
került. 84
Ami a Kossuth önkéntesei közé állott sorkatonákat, mindenekelőtt a gránátoso
kat illeti, jelentkezésük ugrásszerűen megnövelte a csapat létszámát — és egyben
a toborzás azonnali beszüntetéséhez vezetett. Az előzmények itt is augusztus végéig
nyúlnak vissza. Szalay László „titkár és miniszteri biztos" augusztus végén adott be
a hadügyminisztériumnak egy tizenkét nevet tartalmazó jegyzéket azokról a sorezredi személyekről (egy őrmester és egy káplár kivételével közvitézek), akik ,,a
magyar szabadcsapatban" kívánnak szolgálni.85 Melczer ezredes ezt előbb megta
gadta és Mészáros véleményét kívánta megtudni, de a jelek szerint még ezt megelő
zően megszületett a bölcs döntés: csak annak a két embernek engedik meg az átlé
pést, akiknek kitelt szolgálati idejük (kapitulációjuk).86 Ez utóbbi értesítést Szalay
amint megkapta, szeptember 2-án Szemeréhez fordult, hogy a budai gránátosok
közül kapjon húsz embert kiképzőnek azok közül, akiknek szolgálati ideje letelt.
Szemere ezzel egyetértően intézkedett.87 Szeptember 4-én megérkezett Kossuth
levele is, amely a kiszolgált gránátosoknak Szalay csapatába történő átlépését kérte
engedélyezni.88 Szeptember 5-én a belügyminisztérium közölte Korponay százados
sal, a hadügyminisztérium elnöki titkárával, hogy hírek szerint a budai gránátoso
kat el akarják vinni, de nem tudják, hová.89 A legénység soraiban az a hír terjedt el,
hogy tisztjeik ,,ki akarják lopni" őket Budáról — és Bécsbe vinni.90 Nem tudjuk,
hogy ekkor hányan álltak be a budai gránátosok közül Szalayhoz, de azok ekkor
még nem a „lázadók" voltak, hanem csak azok, akiknek tíz évi szolgálata már
82 GK Praes 1848:566., 586. (Szemere ekkor kötelezte Hrabovszkyt az eskü letételére.)
83 BM ein 1848:851; GK Praes 1848:566.
84 Szept. 9-én nem kerültek a Kossuth-csapat tagjai maradéktalanul az Újépületbe, mivel a Károly-laktanyában
evő bankjegynyomda őrizetét — ugyancsak ^szept. 9-től — ők látták el; PM ein ir. iktkve 1848:2063. A Marczius
Tizenötödike szept. 11-i számvetése szerint az Újépületben (a tüzérlaktanyában) van 35 német és 280 magyar (ez utób
biak honvédtüzérek). Majd így folytatja: „Ellenben van ott 1800 emberünk." Mivel Ivánka oda bevonult zászlóalja
ezerszáz főnyi volt, így a Kossuth-csapatnak hétszáz embere lehetett ott.
85 HM 1848:5811., 6419.
86 HM 1848:5768., 5811.
87 BM ein 1848:819.
88 HM 1848:5969. (KLÖM X I I . nem közli.) Szept. 14-én Szalay beadta az átlépni kívánók névsorát; HM 1848:
6006.
89 HM 1848:6066.
90 Szept. 6-án kelt, rossz írású, címzés nélküli levél Hratzky József tizedestől: Kossuth min. ir. 34. Mellette a 69
gránátos neve a 32. Estei Ferdinánd gye. gránátos osztályából, akik nem akarnak Bécsbe menni.
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letelt. Kossuth sokszor idézett szeptember 6-i levelében azt írta Szemerének, hogy
,,ezen csapathoz több gránátosok álltak be, kiknek capitulacionális idejök már
kitölt".
Ezekben a mozgalmas napokban kétségtelenül folyt a magyar legénységű sor
katonaság, mindenekelőtt a budai gránátosok — a nádor testőrsége — közt a haza
fias agitáció, amint a fejlemények mutatják, nem is eredménytelenül.91 „Földindu
lás" azonban nem következett be. Mindenki Batthyány és Deák, valamint az országgyíílés küldöttségének visszatérésére várt. Ismeretes, hogy Batthyány és kormánya
— Szemere és Kossuth kivételével — szeptember 11-én lemondott. Az országgyűlés
az előbbi két minisztert bízta meg a kormányfeladatok vitelével. Ekkor indult el
a lavina. Cordier őrnagy, a gránátos zászlóalj parancsnoka92 ezen a napon már azt
jelentette, hogy harminchat gránátos állott a Kossuth szabadcsapathoz. Hrabovszky
ugyancsak e napon a minisztériumnak továbbított jelentése ezt újabb tíz átallott
gránátossal toldotta meg.93 Másnap Kossuth megszavaztatta az országgyűléssel,
hogy a kiállítandó újoncok kizárólag honvédzászlóaljakhoz kerülnek, továbbá, hogy
,,a rendes hadseregben szolgáló tiszteknek s katonaságnak ezen honvédzászlóaljakba
az átlépés megengedtetik".94 Bár a szövegezés csak a honvédség alakulatait említi,
nem kétséges, hogy Kossuth és követői bizton számítottak arra, hogy a fővárosban
levő gránátosok és más sorkatonák az immáron Hunyadi-csapatnak nevezett önkén
tesekhez fognak állni. Az eredmény nem is maradt el: mind a gránátosok közül,
mind a Pesten állomásozó Turszky gyalogezred zászlóaljából sokan csatlakoztak
Szalay alakulatához. A szeptember 12-én este a kormányt ismét átvevő Batthyánynak azonnal cselekednie kellett, ha el akarta kerülni a sorezredi alakulatok teljes
széthullását. Ez pedig a „legalitás terén" megmaradni akaró miniszterelnöknek nem
csak politikailag, de katonailag is fontos volt. A sorkatonaság fegyelmének felbom
lása a fővárosban komoly kihatással lehetett volna — mint ettől Csányi kormány
biztos is félt— a drávai magyar seregre, annak harci szellemére. Fordítva : sorezredi
alakulatok bevetése a betörő horvátok ellen nemcsak Jellasics propagandáját tehette
hatástalanná, de megszilárdíthatta a magyar legénységű alakulatok tisztikarának
megrendült lojalitását.
Batthyány tehát szeptember 13-án a reá jellemző határozottsággal falragaszok
formájában az alábbi hirdetményt tette közzé: ,,A Hunyadi nevét viselő honvéd
csapat száma már teljesen betöltve lévén, abba többé senki be nem vétethetik;
azokra nézve tehát, kik a sorkatonaság közül zászlóikat a végett, hogy az említett
honvéd csapatba felvétessenek, elhagyták, az iránt, hogy mellyik honvédi csapatba
soroztássanak be, további rendelkezésemet fentartom. Ezen rendeletem után pedig
senkinek a rendes katonaság közül zászlóját elhagyni semmi szín alatt sem szabad." 95
A rendelkezés határozott volt, de a gránátos zászlóaljnak csak a töredékét tudta
megmenteni. A Hrabovszky főparancsnok által Latour osztrák hadügyminiszterhez
intézett szeptember 14-i jelentés szerint a Cordier gránátosoktól 337 fő állott a
Kossuth-csapathoz.96 Ez a szeptember 11—13. között átallották létszáma, ami ki91 Kortársi beszámoló a nádor helyzetéről: „Br. Wenckheim Béla nádori főudvarnok mondta, hogy a budai őrségi
sztek közül csak két tisztre számíthatnak biztosan. A nádor egész környezete — szolgálati személyzete — meg volt
véve." Kovács L. i. m. I I . 96. o. L. még Mészáros Lázár: Emlékiratai. Pest, 1867. I. 184. o.
92 A gránátos zászlóaljak három ezred két-két gránátos századából (egy-egy osztályából) alakultak és mindig az
őrnagy és parancsnok nevével jelölték őket. A budai gránátosokat 1848 júliusáig Baussner gránátosoknak nevezték,
de akkor parancsnokukat ezredénél alezredesnek léptették elő és a parancsnokságot Cordier őrnagy vette át. A budai
gránátosok a 2. Sándor gye., a 32. Estei Ferdinánd gye. és a 39. Dom Miguel gye. egy-egy osztályából állottak.
93 HM 1848:7168. Batthyány Szalaynál azonnal akart tiltakozni a „csábítások" miatt, de a levelet — lemondása
miatt — már nem irta alá; Mein 1848:586.
94 KLÖM X I I . 922—924. o.
95 Mein 1848:603; 1848/49-es nyomtatványok. Az ezerkétszáz főre tervezett létszám egyébként ekkor hirtelen telt
be a gránátosok jóvoltából.
96 HL 1848—49-ss gyűjtemény 2/62. (Gépelt másolat az osztrák HM anyagából.) A zászlóaljukat elhagyott grá
nátosokból jutott a fővárosban alakult 13. és 14. honvédzászlóaljaknak is (előbbi úa. keretzászlóalj, az utóbbi a „pesti
csatárok"-ból alakult): a 13. zlj 75, a 14. zlj 59 volt gránátost fogadott soraiba; ONöHt 1848:4274.
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egészült a korábban jelentkezett kiszolgált gránátosokkal. Ezért írhatta Batthyány
szeptember 17-én Mészárosnak: a Hunyadi-csapatban ,,400 kitanult gránátos is
vagyon". 97
Az alkalmazás
Amikor Batthyány irodájában a fenti közleményt megfogalmazták, a miniszter
elnök már intézkedett, hogy a Hunyadi-csapat mielőbb elhagyja a fővárost. Ez
azonban a közvéleményt, legalábbis a képviselőket és a szeptember 12-én este az
országgyűlés karzatán szorongókat nem érte váratlanul. Amikor ugyanis Batthyány
bejelentette, hogy a nádor ismételten őt kérte fel kormányalakításra, s ő azt elfo
gadta, neki jutott a feladat, hogy ismertesse Csányi László szeptember 11-i levelét,
amely Jellasics erőinek a Muraközbe való benyomulásáról tudósított. Mivel ez a hír
a horvát invázió kezdetét jelentette, Perczel Mór azonnal interpellálta a miniszter
elnököt védelmi terveiről. Mivel pedig Batthyány két nappal korábbi, Bécsből tör
tént visszatérését követően az esti órákban az ő tudtával egy zászlóaljnyi nem
magyar legénységű sorkatona is érkezett a fővárosba, Perczel elsők között azt akarta
tudni, tett-e már olyan intézkedéseket, hogy azokat eltávolítsa. A kérdés
azonban általánosságban hangzott, s a fővárosnak és környékének az olyan katona
ságtól való megtisztítását sürgette, akiknek tisztjei „nem teljesen megbízhatóak".
Batthyány válasza így hangzott: ,,E tekintetben csak a legnagyobb általánosságban
mondhatom azt, miként én minden katonai testületet, akár honi, akár külföldi,
akár rendes, akár önkéntes, vagy bármiféle legyen, ha parancsaimnak ellenszegül,
vagy ha olyan, amelynek engedelmességéről nem leszek meggyőződve, s hihetném,
hogy annak idejében nem számolhatok rá, azt az országból ki fogom küldeni, vagy
pedig feloszlatni minden habozás nélkül." 98 A reagálás nem hagyott kétséget afelől,
hogy a válasznak az önkéntesekre, illetve a ,,bármiféle" katonai testületekre tett
megjegyzése, azok engedetlensége vagy a miniszterelnök iránti lojalitás hiánya ese
tén történő feloszlatása, elsősorban az események középpontjába került Hunyadi
csapatra vonatkozik.
Ma már nehéz elképzelni azt a kényes helyzetet, amelyben szeptember 10-én este
Batthyánynak a fővárosban található különböző fegyveres alakulatok közötti össze
ütközést sikerült elkerülnie.99 A nyugalom háborítatlan maradt, s az idegen csapa
tok eltávolítása — amelyeknek érkezését csak egy nem kívánatos köztársasági színe
zetű fordulat elkerülése tette indokolttá — nem várathatott magára. Ugyanakkor
ha azok elmennek, miként tudja megállítani az egyébként magyar legénységű és
megbízható sorezredi alakulatok teljes széthullását, ha a „csábító" Hunyadi-csapat
jelen van. Mivel pedig ezt a folyamatot Batthyány már szeptember 11-én, az első
hírek hallatára elítélte, nem csodálkozhatunk azon, hogy Szalay önkénteseinek
eltávolítása foglalkoztatta, s a Perczelnek adott válaszban ezt érzékeltette is. Szán
dékának, az átállások megakadályozásának azonban volt egy akadálya: az ország
gyűlés határozata. Az átállásokat eltiltó rendeletének elhatározásakor a miniszter
elnöknek számolnia kellett az országgyűlés ellenállásával. Erre szeptember 13-án
sor is került, amikor az elhangzott interpelláció kapcsán sikerült a házzal elfogad
tatnia a formulát, hogy a határozat „foganatba vétele" — a bizalom jeleként —
a jövőben reá bízatik. Ennek, és a Hunyadi-csapat toborzását megállító intézkedés
nek elfogadtatásában egyébként döntő szerepe volt Kossuthnak, aki a maga néze
teinek kifejtése után bizalmáról biztosította Batthyányt és intézkedéseit.100
97 Mein 1848:637.
98 L. a Közlöny 1848. szept. 14-i tudósítását.
99 A részletekre 1. Urbán: A nagy év sodrában 491—497. o. és Batthyány miniszterelnöksége 595—635. o.
100 L. KLÖM X I I . 932—937. o. A kérdés még szept. 14-én is felmerült, s Kossuth ekkor is békítőleg szólt: uo.
944—945. o. Az ügy az átállás jogát követelő Turszky ezredbeli sorkatonáknak Batthyány lakása előtti tüntetése
miatt került ismét elő. L. KH szept. 15. „Fővárosi újdonságok".
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Az ügyvezető miniszterelnök elhatározása, hogy a Hunyadi-csapatot eltávolítja
a fővárosból, politikai döntés volt. Ugyanakkor a horvát előrenyomulás kapcsán
hozott katonai intézkedések igazolták azt, s azok sorában együtt szerepelt az önkén
tes nemzetőri alakulatok készenlétbe helyezésével. Batthyány ugyanis hivatalának
visszavételekor, szeptember 12-én este, parancsot intézett az önkéntes nemzetőrség
négy kerületi táborának parancsnokaihoz, valamint Szalay Lászlóhoz, meghagyva
nekik, hogy a parancsnokságuk alatt álló „önkéntes hadcsapatot" helyezzék készen
létbe, „miszerint e levelem vétele után másnap, oda hová rendelni fogom, azonnal
indulhasson".101 Nem tudjuk, milyen reagálást váltott ki ez a csapatban, a tisztek
ben és Szalayban, vagy magában Kossuthban. Tény, hogy az indulási parancs
váratlan gyorsasággal érkezett, s az új — részben nyilván vidékről toborzott —
emberek felszerelése még nem volt hiánytalan. Szalay szeptember 22-i leveléből
tudjuk, hogy a „pestrőli rögtönzött elmenetele miatt" a csapatnak egyes felszerelési
cikkekből komoly hiányai voltak.102 Annak azonban nincsen nyoma, hogy valamiféle
ellenszegülés mutatkozott volna. Kossuth ezt nem is engedhette meg anélkül, hogy
szándékait ne kérdőjelezték volna meg a kortársak. Batthyány intézkedése melletti
kiállása így egyszerre volt lojalitás és önigazolás.
Batthyány első gondolata az volt, hogjy Szalay önkénteseit elnevezésüknek meg
felelően: szabadcsapatként alkalmazza. így írt erről Csányinak szeptember 13-án:
„Mintegy 1200 emberből álló portyázó csapat Szalay László őrnagy vezérlete alatt
úgy fog maneuvrírozni, hogy az ellenséget vagy hátmegöl támadja meg, vagy diversiót [figyelmet elterelő hadmozdulatot] csináljon az ellenségnek."103 Ez tehát a
Dunántúlon, az előrenyomuló Jellasics elleni alkalmazást jelentette volna. (Ekkor
már létezett az a terv, amely a magyar főerőket Veszprém táján kívánta a horvát
erők ellen összefogni.) Az elképzelés azonban rövidesen megváltozott. Batthyány
katonai tanácsadói ugyanis lehetségesnek tartották, hogy Mészáros az új csapatok
kal megerősített verbászi táborral elfoglalja a szenttamási szerb tábort — és ezt
követően alakulatokat küldjön vagy az előrenyomuló Jellasics ellen, vagy a főváros
biztosítására. Ezért a miniszterelnök már szeptember 14-én arról tájékoztatta a
hadügyminisztert, hogy „Szálai 1600 emberből álló hadát" is rendelkezésére bocsátja
és azt másnap már elindítja.104 Batthyány rendeletére másnap reggel a Hunyadicsapatot gőzhajó vitte Bajára, hogy onnan gyalogmenetben folytassa útját Verbászra. Indulás előtt az alakulat a hajóállomáshoz közel levő képviselőház előtt
sorakozott fel, ahol ünnepélyesen búcsúztatták. 105 A távozás nemcsak ünnepélyes
pillanat volt, hanem lényeges fordulat a Kossuth által kezdeményezett önkéntes
alakulat történetében. A főváros elhagyásával a Hunyadi-csapat elvesztette politikai
jelentőségét, amely kétségtelenül létezett a szervezés kezdeteitől. Ezért találónak
látszik a Kossuthtal és a baloldallal nem rokonszenvező Kovács Lajos megállapítása,
miszerint azzal, hogy Batthyány elküldte Szalay alakulatát, ezzel egy lehetséges
(ti. Kossuth által vezetett) ideiglenes kormány haderejét távolította el.106
A Hunyadi-csapat tehát egyelőre Mészáros Lázár rendelkezése alá került, de nem
jutott el a verbászi sereghez. Szeptember 16-án Batthyány arra kérte a hadügy
minisztert, hogy az ellenséges táborra mielőbb „eldöntő támadást tegyen", hogy azt
követően a Hunyadi-csapatot és néhány honvédzászlóaljat Batinára irányíthasson,
hogy azokat gőzhajók hozzák fel az előretörő horvát sereg ellen.107 Ugyanakkor
101 Mein 1848:587.
102 Szalay L. — Csányi L.-hoz, szept. 22. OL H 103. Csányi László kormánybiztosi iratai, Komáromban lefoglalt
iratok (továbbiakban : Csányi komáromi ir) 209.
103 Mein 1848:601.
104 Mein 1848:609.
105 A Pesti Hírlap szept. 17. (Sem a KH, sem a Közlöny nem adott hírt az egység elindulásáról.) A csapat tehát nem
a dunántúli táborba indult. V.o. Spira György: Polgári forradalom (1848—1849). Magyarország története 6. Bp., 1979.
259. o.
106 Kovács Lajos: A szeptemberi napok 1848-ban. Budapesti Szemle, 35. (1883) 362. o.
107 Mein 1848:622.
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szeptember 17-én a Baján tartózkodó Szalay továbbindulás helyett levélben fordult
a hadügyminiszterhez, hogy küldjön neki némi lovasságot és három ágyút, hogy az
időközben Baranyába betört horvátok ellen fordulhasson.108 Nem becsülve le a
kezdeményezést, hogy Roth és Philippovics betörésének hírére Szalay — mint a
veszély helyéhez legközelebb levő egység parancsnoka — azonnal felajánlkozott a
horvát hadoszlop elleni fellépésre, feltételezhetjük azt is, hogy mind ő, mind tisztjei
az új helyzetben lehetőséget láttak — a korábban jogosan remélt — önálló cselek
vésre. Mészáros azonban az ajánlatot nem méltányolhatta, hiszen neki is minden
erőre szüksége volt a Szenttamás ellen szervezett harmadik támadáshoz. Ezért azt
válaszolta Szalaynak, hogy sem lovasságot, sem tüzérséget nem tud adni, ezért
inkább jöjjön az ő segítségére.109
Batthyány szeptember 17-én még abban a hiszemben írt Mészárosnak, hogy a
Hunyadi-csapat — és egyéb erősítések — már megérkeztek a táborba. Ha még nem
történt volna meg a döntő ütközet — írta —, akkor mihamarébb kerüljön arra sor
és a felküldendő mintegy ötezer főnyi erőt Ercsénybe (Ercsibe) szállíttassa hajón,
s onnan Fehérvárra utasítsa őket. Mivel ez a létszám egyszerre nem szállítható,
Batthyány külön hangsúlyozta, hogy az első részletben — néhány honvédzászlóalj
mellett — a Hunyadi-csapat is ott legyen.110 E rendeletet követően értesülhetett a
miniszterelnök arról, hogy a Hardegg-vasasok átallották az előnyomuló Jellasics
seregéhez, amely így jelentősen megerősödött. Az is tudomására eshetett, hogy
Szalay csapata még Baján van. Ezért még szeptember 17-én futár indult a táborba,
amely hírül adta Mészárosnak, hogy az erőviszonyok megváltozása miatt nem küld
heti le neki sem Szalay zászlóalját, sem a megígért borsodi önkénteseket.111 A levél
vétele után a hadügyminiszter szeptember 19-én utasította Szalayt, hogy miniszter
elnöki rendelet következtében ne vonuljon Verbászra, hanem a Batináról felküldött
gőzössel csapatával Ercsénybe menjen, „onnan pedig szárazon Fehérvárra vegye
útját, ott további parancsolatot veendő".112 A szükséges hajó szeptember 20-án
állott rendelkezésre, s ekkor Mészáros tudósított a Hunyadi-csapat Ercsénybe szál
lításáról.113 Két nap múlva a „Hunyadi dandár főparancsnoksága" már Dunaföldvárről jelentette megérkezését Csanyinak, mert időközben ennek a dunai átkelő
helynek az őrzése vált kívánatossá arra az esetre, ha Jellasics nem Budának vonulna^
hanem a Dunán átkelve az Alföldön indulna meg Pest elfoglalására. Szalay részletes
jelentése szerint serege egy őrnagyból, hat századosból, tizenkét hadnagyból és 1355
főnyi altisztből és legénységből állt. Felsorolja a „rögtönzött elmenetel" miatti felsze
relési hiányokat, de büszkén jelenti, hogy a legénység „jó szuronyos lőfegyverrel" van
ellátva. Gyakorolva a gyors kiindulás miatt nincs, a fegyelem kielégítő. „A kor
helységnek meglehetősen alávetvék, lopások annyival kevesebbek, [a] lelkesülés jó
s magyar szellemű."114
Batthyány eredeti utasítása szerint a csapatnak Ercsiből Veszprémbe kellett volna
vonulnia. Mivel a dunai partraszállás helye megváltozott, nyilván az előbbi utasítás
sem volt érvényben. (Az iratok hiányosak, de szeptember 22-én, amikor Szalay
megérkezését jelentette Csanyinak, a miniszterelnök erről már tudott, hiszen ő is
ekkor közölte ezt a fehérvári táborban tartózkodó nádorral.) 115 Szalay tehát maradt
Dunaföldvár on, hová szeptember 23-án megérkezett Batthyány újabb utasítása,
hogy a parancsot vivő gőzöst felhasználva csapatával és minden, az ellenség elől
108 OL H 76. Mészáros Lázár verbászi iratai, beadványok (továbbiakban : Verbászi B.) 125.
109 OL H 76. Mészáros Lázár verbászi iratai, kiadványok (továbbiakban: Verbászi K.) 136.
110 Mein 1848:637. Ebben a levélben emeli ki Batthyány, hogy a Hunyadiaknál négyszáz „kitanult gránátos" van.
Ezzel az alakulat értékét kívánta hangsúlyozni.
111 Mein 1848:658.
112 Verbászi ir Z . 146.
113 KPA 64.
114 Csányi komáromi ir 209. A hiányok: 721 csákó, 1167 patrontás és szuronytok, 1355 tarisznya, 130 köpenyeg,
210 zeke, 1200 pár bakancs, 2710 pár fehérruha. Csányi ezt továbbította a miniszterelnöknek; Mein 1848:783.
115 Mein 1848:727.
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mentendő felszereléssel települjön a Duna bal partjára — s tegyen meg mindent az
ellenséges erők átkelésének megakadályozására.116 A miniszterelnöknek ezt az utasí
tását — egyelőre nem tisztázott okokból — a csapat nem hajtotta végre, s Szalay
Földvárról fordult 24-én azzal a kérelemmel Csányihoz, hogy adjon neki néhány
lovasszázadot, hogy az immár Tolnában előnyomuló horvát balszárny ellen fordul
hasson.117 Közben szeptember 25-én Görgey Artúr átvette a Csepel-sziget parancs
nokságát, s a Batthyány rendeletére Görgeynek mint főparancsnoknak jelentő
Szalay még ekkor, szeptember 26-án is Dunaföldváron volt.118 (A jelentés szerint
a csapat létszáma ekkor 1505 fő, aminek magyarázata az, hogy 23-án a még Pesten
maradt, nyilván a szeptember 15-i eltávozás után vidékről felküldött önkénteseket
is az egység után küldték.)119 Görgey azután a Duna túlpartjára történő települést
elvetette, mert szerinte a parancs oka vaklárma volt. Görgey szeptember 27-i jelen
tése szerint Szalayhoz csatolta a szabolcsi önkéntesek zászlóalját és utasította, hogy
kezdje meg a horvát főerők oldalában és hátában a tevékenységet.120
Nincs nyoma annak, hogy szeptember 28-ig Szalay elmozdult volna Dunaföld
várról. Zászlóalja először akkor került ellenség közelébe, amikor Görgey a csapatból
ötszáz embert (két századot) Adonyba rendelt, s ezekből formálta azokat a felderítő
különítményeket, amelyeket szeptember 29-én Seregélyesre küldött, illetve Sárosdra
maga vezetett. 121 Október 1-én kelt jelentéséből megtudjuk, hogy Görgey a Hunyadi
csapat két századát Abára (túl Seregélyesen) rendelte, míg a Földváron maradt
négy századot gőzhajón Ercsibe szállíttatta. 122 Ekkor már megtörtént annak a ket
tős őrvonalnak a kiépítése, amely a horvát főerők és Roth hadoszlopa közötti futár
összeköttetést volt hivatva megakadályozni, s amely elfogta Zichy Ödönt is. Ebben,
mint az ozorai diadalban is, jelentős szerepe volt a Hunyadi-csapatnak. Ekkor már
Szalay önkéntesei, miként Görgey minden alakulatával, Perczel Mórnak voltak alá
rendelve, aki — mint október 5-i jelentéséből tudjuk — előtte napon Szolgaegy
házánál egyesült Görgey seregével.123 Ettől a pillanattól a csapat önállósága végleg
feloldódott egy nagyobb egység: ,,a magyar hadsereg 5. hadosztályának" hadmű
veleti tevékenységében, s annak nyomon követését jelen dolgozat nem tartja fel
adatának. 124
Azt azonban még érdemes megemlíteni, hogy amikor a Honvédelmi Bizottmány
a Hunyadi-csapat hiányainak pótlására utasította a Nemzetőrségi Haditanácsot
(mint azt a szervet, amely a honvédség ellátásával is foglalkozott), akkor Nádossy
Sándor alezredes, a Haditanács elnöke azt válaszolta, hogy a csapat alakulásáról
nincs tudomása.125 A Honvédelmi Bizottmány értette a figyelmeztetést, hogy ti.
addig nem a „szokott úton" történt az alakulat ellátása, s ezért egy október 12-i
levelében közölte, hogy ,,a fegyveres csapatok közötti szükséges egyenlőség tekin
tetéből" a Hunyadi-csapat, a Mátyás- és a Lehel-csapat ezentúl a Haditanácshoz
tartozik, jelentéseiket oda küldjék és a parancsokat tőle kapják.126 Ezt követően a
Haditanács október 16-i kelettel megkapta a Hunyadi-csapat gyalogságára vonat116 Mein 1848:741.
117 Csányi komáromi ir 190., 211.
118 Szalay László —• Görgey Artúrnak, szept. 26. Görgey — Katona: i. m. (1. 42. jegyzet) 169—170. o. Görgey még
Szolnokon volt, amikor egy másik szept. 23-i rendeletében Batthyány arra utasította Szalayt, hogy ha a bal parton
visszavonulásra kényszerülne, Soroksárnál vegye fel a kapcsolatot Görgey vei ; KPA 79.
119 Mein 1848:744.
120 HM 1848:8146., 8149; közli Görgey — Katona: i. m. 177., 179. o.
121 HM 1848:7647; közli Görgey — Katona: i. m. 187. o.
122 OHB 1848:2225; közli Görgey — Katona: i. m. 225—226. o. A csapat szeptember végi—október eleji mozgásá
nak részleteire 1. László Károly: Napló katonai életemből... I. k. OSzK Kézirattár, Oct. Hung. 720.
123 OHB 1848:879; közli Görgey — Katona: i. m. 306—308. o.
124 A Hunyadi-csapatnak a Roth hadoszlopa elleni fellépésében játszott szerepére 1. Varga János: Népfelkelő és
gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén. Bp., 1953. Perczel 1848. nov. 12-i és 20-i hadrendjét 1.: Egykorú adatok az
1848-i muraközi hadjárat történetéhez. Hadtörténelmi Közleményei-, 1929. 376—379. o.
125 OHB 1848:1158.
126 OHB 1848:1021. A Közlönyben okt. 20-án jelent meg Kossuth aláírásával. A rendelet egyben azt is közölte,
hogy a beállott önkéntesek szolgálati ideje — mint a honvédeknél — négy év.
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kozó konkrét választ, amely szerint a felmerült hiányok ellátása és a kérdés rende
zése: a csapatnak „ahadi tanács alá rendelése, s rendes honvéd zászlóalyjá (!) átala
kítása egyenesen a nemzetőrségi tanács teendői körébe tartozik". 127
Ez a levél már megpecsételte a Hunyadi-csapat sorsát. De a rendelkezés végre
hajtása nem haladt olyan gyorsan. A schwecháti csata utáni napokban Kossuth,
amikor Pozsonyból beszámolt a védelmi tervekről kollegáinak, megemlítette a csa
patot olyan formában, amely mintegy elfedni kívánta a szervezés eredeti szempont
jait: „Csak egy pár Frey Corps-unk volna. Ereztem szükségét. Azért alkottam a
Hunyadiakat. De szerte szaggatták, sor katonát csináltak belőle. A mire nem való." 128
Ennek ellenére nem tudunk arról, hogy Kossuth lépéseket tett volna a csapat eredeti
jellegének visszaállítására. Sőt, ő volt az, aki november 25-én így utasította a hon
védelmi minisztériumot: ,,Végre arra szólítom fel a ministeriumot, hogy a Hunyadi
gyalog csapatot mielóbb egy új számmal ellátott honvéd zászlóaljjá alakítsa át,
s azt a Közlönyben is tegye közhírré." 129
így alakult át Kossuth volt szabadcsapata az 50. honvédzászlóaljjá.
A Hunyadi-lovasság
Láttuk, Szalay László eredetileg Borsod megyében lovas önkénteseket akart
toborozni, míg Kossuth augusztus második felében a Szalay-féle csapatot gyalogos
alakulatként kívánta megszervezni. Mészáros engedélye így valósággal kikényszerítette a lovasok toborzását, amely emiatt későbben is kezdődött. Mivel ez ráadásul
vidéken folyt, a Hunyadi-lovasságnak nincs politikai szerepe ezekben a mozgalmas
szeptemberi napokban. Kossuth sem sokat foglalkozott vele. Csak egy esetet isme
rünk, amikor szeptember elején a lovasság felszerelése érdekében lépett. Magával a
ténnyel azonban, hogy az általa kezdeményezett szabadcsapatnak lovassága is lesz,
úgy látszik, hamar megbarátkozott. Erre mutat Széchenyi augusztus 27-i napló
bejegyzése, amely szerint Kossuth kijelentette, hogy nem hagyja magát, hanem a
Kunsághoz és a többiekhez fordul, s olyan sereget teremt, amivel „kihozza a császárt
a Burgból".
Amint azt Egressy Sámuel jelentéseiből tudjuk, a lovasok toborzása csak szep
tember 5-én kezdődött, s központjául Nagykőröst jelölték ki.130 Ami a ruházatot
és felszerelést illeti, ebben a kérdésben is nyilván késedelemmel kellett számolnia,
hiszen a lovasság egyenruháját nyilván csak augusztus 23-a után lehetett megren
delni, míg a felszerelések egy részét — mint ezt Kossuth az erdélyi lovasság kapcsán
már a kezdeteknél jelezte — a csapat a hadügy raktáraiból kívánta megszerezni.
Érvényes ez a fegyverzetre is, hiszen a Kossuth által beszerzett szuronyos fegyvere
ket csak a gyalogság használhatta. A Hunyadi-lovasság első ismert igénye valóban
fegyverrel kapcsolatos. Magát a beadványt nem ismerjük, csak Korponay százados
hadügyminiszteri titkár augusztus 31-i jelentését Mészároshoz, amely szerint Melczer
ezredes a „Kossuth szabadcsapat" számára igényelt ezer pár pisztoly kiszolgáltatá
sát a saját igényekre hivatkozva megtagadta. 131 Kossuth szeptember 4-én nem csak
Szemerétől, de Marziani alezredestől, a honvédelmi minisztérium fegyver-főfelügye
lőjétől is kért ezer emberre elegendő lőszert — és ezt megtoldotta száz karabély
igénylésével is.132 Ismeretes, hogy a karabély a huszároknál volt rendszeresítve.
127 OHB 1848:1158.
128 OHB 1848:2546. Közli KLÖM X I I I . (S. a. r. Barta István) Bp., 1952. 334—335. o.
129 OHB 1848:3716; közli KLÖM X I I I . 550. o. Kossuth levelének dátuma valószínűleg pontatlan. A Közlöny
ugyanis nov. 18-i számában ,,A honvédsereg elhelyezése és törzstiszti állománya" c , a Nemzetőrségi Haditanács által
kibocsátott hirdetményében már tudatta, hogy a Csáktornván tartózkodó Hunyadi-csapat az 50. sorszámot kapja.
130 ONöHt 1848:3779: OHB 1848:2220.
131 HM 1848:5768.
132 PM ein ir. iktkve 1848:2007.
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Szalay szeptember 4-én Szemeréhez fordult, hogy a lovasság felszerelését bizto
sítsa.133 Egyrészt olyan felszerelési tárgyakat igényelt, amelyeket „szerződés által"
a csapat csak a jövő héten fog megkapni: száz lovassági kardot, négyszáz „üres
magyar nyerget" és ugyanennyi lópokrócot. Ezeket két hét alatt visszatéríteni ígéri,
aminek nem lesz akadálya, mivel azokat „állami minta" szerint rendelte. A kérelem
másik fele fegyverekre vonatkozott : kétezerkétszáz pisztolyt és kilencvenhat huszár
karabélyt kért. A minisztérium szeptember 8-án utasította az óbudai ruházati
bizottmányt a kardok, a nyergekés a pokrócok kiadására.134 Másnap, tehát a „kriti
kus" szeptember 9-i napon Szemere intézkedett a kért fegyverek kiadásáról is
— amint értesülünk Szalay szeptember 10-én Melczer ezredeshez intézett levelé
ből.135 A levél írója közli, hogy sietve át fogja venni a fegyvereket, de az egyidejűleg
igényelt lófelszerelési tárgyak ügyében még nem kapott választ. Ezek szerint szep
tember 8-án csak a raktári szerveket értesítették. De továbbra sem történt semmi,
mert szeptember 12-én Szalay ismét sürgette a nyergeket, de ekkor már hatszáz
darabot. 136 Szeptember 14-én Melczer ezredes a további kétszáz nyeregre vonatkozó
kérelmet — saját szükségletek miatt — elutasította, de az eredetileg igényelt száz
kard, a nyergek és lópokrócok esetében hivatkozott a szeptember 8-i rendeletre,
s közölte, hogy azok visszatérítési kötelezettség mellett az óbudai ruházati bizott
mánynál átvehetők. 137
Megindult tehát a lovasság felszerelése is szeptember közepére, de ez nem jelen
tett igazi késedelmet, mert — mint látni fogjuk — az önkéntesek száma ekkor még
igen alacsony volt. A lovasság szervezői viszont hamar felfedezték azt, hogy bizo
nyos felszerelési tárgyakat nem tudnak megszerezni, mert azok „semmiféle gyárban"
nem kaphatók. így ismét a kincstári raktárakat kellett igénybe venniük. Szeptember
23-án ez ügyben kereste meg Batthyányt Kupa Hümér, a lovasság századosa és
helyettes csapatparancsnok.138 Batthyány a beadvány külzetén levő feljegyzés sze
rint azonnal a honvédelmi minisztériumhoz fordult : gyors választ kért, hogy telje
síthető-e ? Az igenlő válasz után még aznap — ugyancsak az irat külzetén — intéz
kedett a kért szerek kiszolgáltatásáról, s egyidejűleg utasította a ruházati bizott
mányt is. Ezzel nem lehetett fennakadás, mert szeptember 30-án a lovasság ügyeit
Pesten intéző Kupa Hümér azt jelentette a Haditanácsnak (!), hogy a lovasság
megindulásához már csak három tábori kovácsműhely és hat társzekér hiányzik... 1 3 9
Láttuk, az őrnagy kivételével a lovassági tisztek kinevezése is megtörtént szep
tember 1-én. Lassan rendeződött azok ügye is, akik sorezredi őrmesterekből vagy
hadnagyokból léptek elő a Hunyadi-csapatnál. 140 A toborzás azonban nem haladt
olyan gyorsan, mint azt a felszerelési vagy fegyverigények jelezni látszottak. Szep
tember 14-én Egressy Samu azt közölte Kossuthtal, hogy két hét alatt mintegy
háromszáz főre számít,141 de ugyanő október 3-án azt jelentette a Honvédelmi
Bizottmánynak, hogy aznap indították a százhatvan főnyi első századot „az ellenség
elé" — Szalay rendelkezése alá.142 S ez a létszám is kissé a pesti recept szerint alakult>
mert harmincegy fő a Ferdinánd huszárezredtől állott át szeptember végén, Kossuth
kecskeméti toborzóútja alkalmából.143

133 HM bizt 1848—47—247.
134 Uo.
135 HM bizt 1848—47—247.
136 Uo.
137 HM bizt 1848—47—234.
138 HM bizt 1848—47—481. Az igényelt felszerelési tárgyak: 1130 köpenyzsák, 1080 pár szőrtarisznya, 1080 ma
gyar nyereg, 1130 kulacs, 96 kardszíj, 96 karabélyhorog, 96 tölténytartó szíj.
139 ONöHt 1848:4530.
140 HM 1848:6502., 7268; HM bizt 1848—102—146.
141 ONöHt 1848:3779.
142 OHB 1848:2220.
143 HM 1848:7582.
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A kép teljessége kedvéért még hozzátehetjük, hogy a lovascsapat toborzási ered
ményeivel elégedetlen Szalay László Baján tartózkodva maga is tett lépéseket a
lovasság kiállításának meggyorsítására. Szeptember 17-én Baján találkozott Ferenczy
Albert vasasezredbeli századossal, aki Pestre készült, s aki nem tudta még, hogy
a szabadkai nemzetőrséghez megkapta az őrnagyi kinevezést. Szalay „elcsábította"
őt saját lovasságához és felhatalmazására hivatkozva, hogy joga van főtiszteket is
kinevezni (akiket csak megerősítésre kell felterjesztenie), kinevezte Ferenczyt a
lovasság őrnagyának. (Láttuk, ezt Szemere sem tette.) Egyben megbízta őt a szer
vezéssel és kiképzéssel, alárendelve neki a lovak beszerzésével és az önkéntesek
felruházásával foglalkozó két tisztet.144 A megbízás végül nem nyert megerősítést
és Ferenczy maradt a szabadkai nemzetőrségnél. Az eset azonban érdekes, mert
nemcsak Szalay aktivitását mutatja, hanem azt, hogy ekkor már a toborzási kör
zetet is ki kívánta terjeszteni. A Ferenczynek adott megbízatás szerint Heves,
Borsod, Szabolcs, Békés és Csongrád megyékben, a Hajdú kerületben toborozhat,
de bemehet Csanádba és a Jászkun kerületekbe is. Végezetül még említhetjük, hogy
Sztankovánszky Imre tolnai főispán szeptember 24-én kelt jelentése szerint a Hu
nyadi-csapat toborzói szép eredményeket értek el Dunaföldváron.145 Ezt azonban
feltehetően nem a lovasság toborzói érték el, hanem a helyben tartózkodó Hunyadi
gyalogság sorai szaporodtak ily módon.
A Hunyadi-lovasság sorsát pedig megpecsételte a már említett október 12-i ren
delet,146 amely elsősorban a lovas szabadcsapatok kérdését kívánta rendezni. Október
14-én Egressy Samu kormánybiztos már benyújtotta tiszti kinevezési ajánlatát a
leendő 13. huszárezred számára.147 A jelek szerint az ezred élére Lenkey Jánost
akarták állítani, de ezt egyelőre elhalasztották. Október 19-én azonban két őrnagyot
és az ezred további tiszti állományát kinevezte Mészáros Lázár és Nádossy Sándor
alezredes, a Haditanács elnöke.148 Az alakuló ezred ekkor összesen két századból
állott: az 1. század Nagy Lajos századossal a táborban, a 2. század Talián Endre
százados alatt indulóban Nagykőrösről.149
Valójában tehát a Hunyadi-csapat lovassága átszervezéséig még harmadát sem
állította ki a Mészáros által engedélyezett létszámnak. Magvát adta azonban a
szabadságharc első honvéd huszárezredének. Eredete végleg akkor veszett homályba,
amikor — mint arra az ezred parancsnokát december végén utasították — elhagyta
a „megkülönböztető" felszerelési tárgyakat: a kék inget, gatyát és fokost.150

Аладар Урбан
НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА КОШШУТА ПО ОСЕНИ 1848 Г.
Резюме
Характерность венгерских военных событий 1848 г., что в апреле началась организация
национальной гвардии по распоряжениями новых законов, потом в мае, из-за сербских движе
ний на южном крае, вербование первых дасяти батальонов гонведов, организованных из доброволцев. Только после II. сентября, после начала хорватской инвазии приходил очередь
постановки нерегулярных войск.
Это верное установление с тем ограничением, что министр финансов, Лайош Кошшут
144 Szalay szept. 21-i megbízólevelének másolata, Ferenczy Albert szept. 24-i jelentése: ONöHt 1848:4365.
145 KPA 56.
146 L. 126. jegyzet.
147 ONöHt 1848:5467.
148 ONöHt 1848:6535. A két őrnagy: Kupa Hümér és Sebő Alajos. Az utóbbi a szabadcsapatnál nem fogadta el
kinevezési ajánlatot; KLÖM X I I . 891. o.
149 Kupa őrnagy szerint mindkét század egyenlő létszámú: 1 százados, 1 hadnagy, a megfelelő altisztek és 144
közvitéz. ONöHt 1848:5690.
150 HM 1848:12787.
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уже в 23. августа получил разрешение постановить собственно организирующие нерегулярные
войска. Документы свидетельствуют о том, что он уже в середине июля хлопотал об этом,
но министр-президент Лайош Батяни не реагировал на письмо Кошшута, связанное с этим.
За отсутствием относящихся документов, автор прийдёт к заключению, что в конце концов
Кошшут получил разрешение от военного министра Лазара Месароша постановить нере
гулярные войска потому, что он голосовал вместе с другими членами правительства на дебатах
рекрутского законопроекта. Министр финансов раньше в своём журнале «Козт1к НМар»,
высказал своё мнение за чисто венгерско-организованную армию, потом в парламенте подал
голос всё-таки за компромисс — то-есть необходимо вливать рекрутские пополнения и
в старые линейные полки — это следает вероятным упомянутое соглашение. Военный ми
нистр пошёл на уступки наверно с согласия Лайоша Батяни потому, что в дальнейшем он не
занимался с вопросом, так и зазвание командира войска поручил министру-президенту,
компетентному в делах национа )ьной гвардии и армии гонведов.
Собственно говоря эти части статьи доставляют новый резултат, однако показывают и то,
что Кошшут получил разрешение постановить одновременно двух нерегулярных войск:
постановить конный отряд в Трансилвании, и пехотно-конный отряд, центром которого был
бы Пешт-Буда. Как мы можем установить по одному сообщению журнала Кошшута, ми
нистр-финансов в столице хотел организовать исключительно пехотный нерегулярный отряд,
но это не разрешили. Так получил он полномочие на вербование 1200 пехотинцев и 1000 кава
леристов. (Это объясняется наверно с тем, что конница могла быть расположенной только
за городом.)
Автор указывает на то, что численность нерегулярных войск Кошшута в 10. сентября при
близительно 1000 лиц могла быть. В этот день вернулись с Вены безрезультатно Батяни и
Ференц Деак и делегация парламента. По одним современным воспоминаниям Кошшут
тогда был бы готов использовать эту силу на взятие власти. Так как и министр внутренных
дел, Берталан Семере концентрировал войска, и Батяни с эксортом вернулся, не приходил
очередь никакого конфликта.
В 12. сентября в парламенте Кошшут добился одобрения путём голосования того, что
офицеры и рядовые линейных полков могли перейти в армию гонведов и в нерегулярные
войска. Это в один день значительно ослабил регулярный гарнизон столицы (прежде всего
гренадерскую часть, лейб-гвардию эрцгерцога, наместника венгерского корля, Иштвана).
Батяни сного принял должность министра-президента, сразу запретил переходов, и вербова
ние надутых по численности нерегулярных войск объявил конченным. Во избежание возмож
ных сопротивлений или недовольства отряд Хуняди (название заявил Кошшут в 10. сентября)
в 15. центября направился по приказу с Пешта на вербасский лагерь под командование воен
ного министра Лазара Месароша.
В дальнейшем статья занимается деятельностью отряда в конце центября, в начале октября,
который играл важную роль в окружении и капитулации колонны генерала Рота. В заключи
тельной части описывается поздно начинающее, и до середине октября слабых успехов до
стигнутое вербование кавалеристов. Пехота штановилась 50. батальоной гонведов, а кава
лерия составила ядро вновь организованного 13. гусарского полка.

Aladár

Urban

KOSSUTHS F R E I S C H A R IM H E R B S T 1848
Resümee
E s waren bezeichnende militärische Ereignisse des Jahres 1848 in Ungarn, daß man im April
aufgrund der Bestimmungen der neuen Gesetze mit der Organisierung der Nationalgarde und
im Mai — wegen der serbischen Bewegungen im Südland — mit der Werbung der ersten zehn
aus Freiwilligen bestehenden Honvédbataillone begann. Zur Aufstellung von Freischaren kam
es aber erst nach dem 11. September, nach dem Beginn der kroatischen Invasion.
Diese Behauptung gilt mit der Einschränkung, daß Finanzminister Lajos Kossuth schon am
23. August die Genehmigung bekam, eine Freischar in eigener Organisation aufzustellen. L a u t
der Zeugenschaft der Urkunden drang er schon Mitte Juli darauf, aber Ministerpräsident Lajos
B a t t h y á n y reagierte nicht auf Kossuths diesbezüglichen Brief. Mangels einschlägiger Dokumente
zieht der Autor die Schlußfolgerung, daß Kossuth die Genehmigung zur Aufstellung der Truppe
aus Freiwilligen schließlich vom Kriegsminister Lázár Mészáros deshalb bekommen haben
dürfte, weil er bei der Debatte über den Gesetzesvorschlag zur Rekrutierung mit den anderen
Mitgliedern der Regierung stimmte. D a der Finanzminister früher in seinem Blatt, in Kossuth
Hírlap (Kossuths Zeitung) für eine Streitmacht von ausschließlich ungarischer Organisierung
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Stellung genommen h a t t e und dann später im Landtag doch für den Kompromiß stimmte,
nämlich dafür, auch die alten Linienregimenter mit den Rektruten zu ergänzen, scheint die
obige Schlußfolgerung berechtigt zu sein. Das Zugeständnis seitens der Kriegsministers erfolgte
aller Wahrscheinlichkeit nach mit Batthyánys Zustimmung, denn er beschäftigte sich im weiteren nicht mehr mit der Frage, so überließ er auch die Ernennung des Truppenkommandanten
dem Ministerpräsidenten, der für die Angelegenheiten der Nationalgarde und der Honvéd zuständig war.
Wirklich neue Ergebnisse werden eigentlich in diesen Teilen der Studie geboten. E s wird
auch nachgewiesen, daß Kossuth zur gliechen Zeit die Genehmigung zur Aufstellung zweier
Freischaren erhielt, und zwar zur Aufstellung einer Reitertruppe in Siebenbürgen sowie einer
Infanterie- und Reitertruppe mit dem Zentrum in Pest-Ofen. Wie aufgrund einer Mitteilung in
Kossuths Zeitung festgestellt werden kann, wollte der Finanzminister in der H a u p t s t a d t n u r
eine Freischar aus Infanteristen organisieren, dafür erhielt er jedoch nicht die Genehmigung.
Die Ermächtigung lautete also auf die Werbung von 1200 Infanteristen und 1000 Reitern. (Die
Erklärung dafür mag darin liegen, daß die Reiterei in der H a u p t s t a d t nicht, nur in der Umgebung stationiert werden konnte.)
Der Meinung des Autors zufolge konnte Kossuths Freischar am 10. September etwa 1000 Mann
stark gewesen sein. An jenem Tag kehrten B a t t h y á n y und Ferenc Deák sowie die Delegation
des Landtages von ihrem erfolglosen Besuch in Wien zurück. Einigen zeitgenössischen Erinnerungen zufolge wäre Kossuth zu jener Zeit bereit gewesen, sich dieser Waffengewalt zur Machtergreifung zu bedienen. D a aber auch Innenminister Bertalan Szemére Truppen zusammenzog
und auch B a t t h y á n y in Begleitung von Soldaten zurückkehrte, k a m es zu keinerlei Konflikt.
Kossuth brachte am 12. September im Landtag durch, daß die Offiziere und die Mannschaft
der Linienregimenter in die Honvéd und die Freischaren übertreten durften. Infolge dieser Verfügung wurde die aus Liniensoldaten bestehende hauptstädtische Garnison von geringer Stärke
(vor allem die Grenadiertruppe, die Leibgarde Erzherzog Palatin Stefans) während eines einzigen Tages bedeutend geschwächt. Als B a t t h y á n y das Amt des Ministerpräsidenten wieder
angenommen h a t t e , verbot er auf der Stelle die Übertritte und erklärte die Werbung für die
Freischar von aufgeschwellter Stärke für abgeschlossen. Um eventueller Widersetzlichkeit oder
Unzufriedenheit vorzubeugen, kommandierte er am 15. September die Hunyadi-Truppe (der
Name wurde von Kossuth am 10. September bekanntgegeben) von Pest ins Feldlager bei Verbász
ab und stellte sie unter die Befehlsgewalt des Kriegsministers Mészáros.
I m weiteren behandelt die Studie die Ende September und Anfang Oktober durchgeführten
Operationen der Freischar, unter denen ein wichtiges Ereignis war, als die Heersäule von General
R o t h umzingelt und zur Waffenniederlegung gezwungen wurde. I m abschließenden Teil wird
die verspätet gestartete und bis Mitte Oktober nur schwache Ergebnisse erzielende Werbung für
die Reiterei beschrieben. Aus der Infanterie wurde schließlich das 50. Honvédbataillon, und die
Reiterei gab den Kern des ebenfalls neuorganisierten 13. Husarenregiments.

KÖZLEMÉNYEK

JOHANN CHRISTOPH ALLMAYER-BECK

A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI HADERŐ
A SOKNEMZETISÉGŰ OSZTRÁK-MAGYAR
MONARCHIÁBAN*

A haderő ma általában egy szuverén államnak az egyik leglényegesebb attribú
tuma. Ebből következik, hogy „nemzeti hadseregekről" beszélünk, pl. az NDK
„Nemzeti Néphadseregéről". Ez a szabályos eset. Ezenkívül azonban ismerünk egy
másik modellt is, mégpedig a multinacionális haderőt. Ez olyan különböző államok
nemzeti kontingenseiből áll, melyek egy bizonyos időszakra, egy hadjáratra, egy
háború — vagy békeidőben — egy szövetség időtartamára tömörülnek egységbe.
Az 1812/13-as hadjárat napóleoni „nagy hadserege" épp oly jó példa erre, mint ma
a Kelet és Nyugat nagy katonai szövetségeinek hadereje. Bár az ilyen haderők min
den esetben valamilyen nemzetek feletti célt szolgálnak, légyen az hadviselés, vagy
éppen a béke megőrzése, mégis, lényeges alkotórészeikben továbbra is nemzetiek
maradnak, azaz az egyes kontingensek a multinacionális kötelékben is az államaik
által kialakított nemzeti képnek felelnek meg.
Ismét más a helyzet egy harmadik modell, mégpedig a szupranacionális, vagyis
nemzetek feletti haderők esetében. A különbség ezen hadseregek és a multinacio
nális hadseregek között nem mennyiségi, hanem már minőségi. A szupranacionális
hadsereg ugyanis már legkisebb alkotórészeiben sem nacionális, hanem anacionális,
azaz a nemzet mint fogalom itt már egyáltalán nem létezik, legfeljebb csak mint
„nemzetiség". De akkor is csak az egyes katonák származását jelöli, s semmiféle
további elkötelezettséget nem jelent. A multinacionális hadseregtől eltérően a szupra
nacionális hadsereget nem is egy időben behatárolt célra hozzák létre, hanem kor
látlan időre vagy éppen az államok fennállásának idejére.
Nyilván nem szorul részletesebb magyarázatra, hogy az ilyen hadsereg más alapot
igényel, mint amilyent egy nemzeti állam struktúrája nyújtani tud. Ha valamely
okból a nemzeti állam eszméje összeütközésbe kerül a szupranacionális véderő mo
delljével, mint éppen az egykori osztrák—magyar hadsereg, vagy ahogy még nevez
ték, a k. u. k., tehát a császári és királyi hadsereg esetében, akkor abból természet
szerűleg problémák sokasága adódik. Ezeket szeretnénk most röviden tárgyalni.
Már az imént említett kétfajta megnevezésben is kifejezésre jutnak azok az alap
vető feszültségek, amelyeknek ebben a véderőben fel kellett lépniük. Míg az „oszt
rák—magyar" megnevezés bizonyos nemzeti ellentétet tükröz, a „császári és királyi"
elnevezés ennek a hadseregnek dinasztikus gyökereire utal.
A tulajdonképpeni kiindulási alap ez utóbbi volt. Azok a csapatok, amelyek az
örökös tartományokban, beleértve a Magyar Királyságot is, a XVI. század vége óta
* Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1988. március 17-én az österreichisches
Kulturinstitut és a Magyar Történelmi Társulat által rendezett tudományos ülésszakon elhangzott előadás szövege-
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a Habsburg-ház fegyveres erejét képviselték, ill. azok a csapatok, amelyeket a
Habsburg-ház mint a német-római császári méltóság birtokosa a birodalomban is
toborzott, lényegük szerint, ha eltekintünk a kisebb tartományi kontingensektől,
nem egy bizonyos territórium csapatai voltak, hanem a Hasburg-házéi, vagy ahogy
mondták, az ausztriai házéi. Akár Csehországban, akár Olaszországban, Hollandiá
ban vagy Alsó-Ausztriában toboroztak egy ezredet, az nem jelentett semmiféle
különbséget, az ezred „császári" ezred volt.
Csak amikor Mária Terézia uralkodásának kezdetén egy rövid időre már nem esett
egybe a két fogalom: a „Habsburg" és a „császári", majd amikor a német-római
császár egy birodalmi fejedelemmel, mégpedig a porosz királlyal viselt háborút
Szilézia miatt, akkor lettek lassan a „császáriakból" „osztrákok". De ez még egyál
talán nem jelentette monarchia és hadügye nacionalizálódásának kezdetét. Bár vol
tak akkoriban olyan jelek, melyek egy kezdődő összállami tudatra utaltak, de az
természetszerűleg sokkal átfogóbb volt, mint az itt-ott mutatkozó nemzeti áramla
tok. A Habsburg Monarchia ettől még nem vált nemzeti állammá, hanem továbbra
is egy nemzetek feletti, az uralkodó házra orientált birodalom maradt, még ha el is
indult az a folyamat, amelynek során Habsburg-osztrák alapjára szűkült le az addig
össznémetnek és egyetemesnek értett császárfogalom. 1804-től az „osztrák" és a
„császári" azonossága államjogilag is elismert ténnyé vált.
De az osztrák császárság ezután is nemzetek feletti birodalom maradt, amely a
határai között élő nemzeteket, ill. nemzetiségeket, ahogy most nevezték Őket, annál
kevésbé volt hajlandó politikai erőkként tudomásul venni, minél erősebb volt ezek
öntudatra ébredése és elismerésre való törekvése. A korona nagyon is tisztában volt
azzal, milyen centrifugális erőket képes a XIX. századi nemzeti liberalizmus kifej
teni, s úgy találta, hogy csak akkor állhat ezeknek ellen, ha egy szigorúan centralisztikus-abszolutisztikus irányvonal tartásával olyan hadseregre tud támaszkodni,
amely kizárólag a dinasztiának van elkötelezve.
A multinacionális birodalomban a szupranacionális hadsereg így tehát nem csak
történelmi adottság volt, hanem immáron a történelmi, etnikai és gazdasági tényezők
által oly különbözőképpen formált birodalom egyik leglényegesebb összetartó kap
csává is vált. Úgy tűnt, hogy a dinasztikus állameszmének leginkább a nemzetek
feletti vagy — pontosabban szólva — anacionális jellegű hadsereg felel meg.
Igaz, ezen a téren már kezdettől fogva fennálltak bizonyos nehézségek. A magya
rok ugyanis mindig is értettek ahhoz, hogy meglehetősen egyértelműen tudomására
adják a koronának: önálló nemzetnek tartják magukat, amely ugyan kész arra,
hogy a Habsburgokat Magyarország királyaként elismerje, de hallani sem akar egy,
a magyar Szent Korona fölé rendelt birodalomfogalomról. Azaz ennek értelmében
súlyt helyeztek egy többé-kevésbé önálló, elsősorban Szent István koronája, és nem
a Habsburg-dinasztia iránt elkötelezett hadseregre is. Tehát a magyarok már jóval
a francia forradalom előtt követelték, hogy magyar territóriumon saját tisztjeik
által vezetett saját csapataik legyenek, és attól kezdve ezt az óhajukat hol erősebben,
hol kevésbé vehemensen, de 1918-ig állandóan és mindig újra előterjesztették, míg
végül nem sokkal az első világháború vége előtt a korona szentesítette követelésüket.
De akkor a nemzeti állam elve már amúgyis győzött a szupranacionális hadsereg
fölött.
Ez azonban későbbi fejlemény volt. Az első súlyos problémák az addig tulajdon
képpen magától értetődőként elfogadott nemzetek feletti hadsereggel kapcsolatban
a múlt század hatvanas éveiben jelentkeztek.
Az 1859-es katonai vereséggel — még ha csak lassan is, de folyamatosan — tért
nyert a patriarchális-dinasztikus államfelfogással szemben a parlamentarizmus, és
ezzel természetesen a nemzeti gondolat is. A königgrätzi katasztrófa után Magyar
ország 1867-ben az ún. „kiegyezéssel" kikényszerítette a régi dunai birodalomnak
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önálló kormányokkal rendelkező, két országrészre való oszlását is. A hadsereg ennek
megfelelő felosztását a korona csak azzal tudta megakadályozni, hogy hozzájárult
a monarchia két felében önálló honvédségek felállításához. Tehát ekkor ténylegesen
három hadsereg létezett, melyek három különböző minisztérium alá is tartoztak: a
magyar királyi honvédségre vonatkozóan a magyar királyi honvédelmi minisztérium,
a ciszlajtán országrészben, azaz a Galíciában, Cseh- és Morvaországban, az osztrák
örökös tartományokban és Dalmáciában felállított cs. k. Landwehrre vonatkozóan
a cs. k. hovédelmi minisztérium, és az addig közös hadseregre vonatkozóan a cs. és
k. hadügyminisztérium volt illetékes.
Ez a három hadsereg, amelyeknek ugyan háború esetén egyetlen egységes had
seregfőparancsnokság alatt kellett harcolniuk, de békében külön költségvetésük volt,
alapvetően eltérő célkitűzésekkel és feladatokkal jött létre. A honvédséget a magya
rok történelmi kívánságának megfelelően nemzeti hadseregnek szánták, még ha
soraiban jelentős számú nemzeti kisebbségek is találhatók voltak. A es. k. Landwehr,
amely mindenekelőtt németekből, csehekből és lengyelekből állt, inkább — egy túl
nyomórészt német vezetés alatt álló — multinacionális hadseregre emlékeztetett,
ahol fennállt annak a veszélye — és Bécsben aggodalommal gondoltak erre —, hogy
a csehek, csakúgy, mint a lengyelek, a magyarokhoz hasonlóan esetleg saját nemzeti
honvédséget követelnek majd. Ezt elkerülendő, német-osztrák részről igyekeztek a
es. k. Landwehrt csupán egyfajta második vonalbeli katonaságként, és így a közös
hadsereg kiegészítőjeként feltüntetni, míg a magyarok minden erejükkel azon vol
tak, hogy az ,,ő" honvédségüket — ha kellett, az addigi szupranacionális hadsereg
rovására — a lehető legteljesebben építsék ki.
A két országrész eltérő szemléletmódjából máris kiolvasható az a tényleges helyzet,
amelyben a régi, közös hadsereg immáron leledzett: a politikai fejlődés szó szerint
kihúzta a lába alól a talajt. Kifelé egy olyan birodalom katonai erejét reprezentálta,
amely befelé már egyáltalában nem létezett. Fentiekből következően a cs. és k. had
sereg 1867 után sem az országrészekben működő kormányok valamelyike, sem azok
parlamentjei alá nem tartozott, hanem már csupán a cs. és k. delegációknak tarto
zott felelősséggel, mégpedig igen laza formában. Nem véletlenül változtatták át
1911-ben a „cs. és k. birodalmi hadügyminiszter" címet az egyszerűbb „cs. és k.
hadügyminiszter" címre. Látható: míg a Monarchia két fele — a magyar tudatosan,
az osztrák inkább csak paritásos okokból — saját haderejét építette, a régi hadsereg
csaknem észrevétlenül, ugyanakkor visszavonhatatlanul a korona véderejévé vált.
Azaz a nemzetek feletti cs. és k. hadsereg számára a már csak külső megjelenésében
létező összmonarchiában gyakorlatilag a nemzetek feletti császár személye jelentette
az egyetlen reális köteléket.
Ferenc József császár ismételten és félreérthetetlenül kifejezésre juttatta, sem
milyen formában sem engedi, hogy megnyirbálják főparancsnoki jogát az „ő" had
serege fölött. Az 1895-ben elhunyt Albert főherceg, tábornagy, az 1866-os custozzai
győző, aki hosszú éveken át a hadsereg főinspektora volt, szintén nem fáradt bele
abba, hogy — látva az országrészek között, de az országrészeken belül is egyre erő
sebben jelentkező nemzeti feszültségeket — újra élessze a hagyományos, fekete
sárga, osztrák katonai szellemet, amely a fegyveres erőnek az uralkodó házra való
kizárólagos és feltétlen orientáltságát jelentette, mivel — felfogása szerint — az
egyes részeiben egyre nemzetibbé váló államot csak a dinasztikus gondolat ápolásá
val és egy szupranacionális, pontosabban anacionális hadsereggel lehetett egyben
tartani.
Lehet arról vitatkozni, hogy a meginduló nemzeti és társadalmi mozgalmak, vala
mint a születő, modern tömegpártok korában realisztikus volt-e egy ilyesfajta nézet.
De hogy ilyen meggondolások egyáltalán felmerültek, abban már kifejezésre jutott,
hogy „felsőbb helyen" kétségkívül tisztában voltak afelől, hogy az államstruktúra
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és az államgondolat nyilvánvalóan nincs már összhangban, s hogy amennyiben az
összmonarchiát fenn akarják tartani, minden a hadseregnek az állameszme melletti
elkötelezettségén múlik. De ebben a mindenfajta feszültségtől terhes helyzetben a
hadseregnek az is feladata volt, hogy a lehetőségekhez képest mindkét félnek eleget
tegyen, mert a dinasztikus állameszme melletti egyoldalú elkötelezettség nem jelen
tett volna egyebet, mint a hadseregnek egyetlen, óriási pretoriánus gárdává való
változtatását. Erre természetesen a születő tömeghadseregek korában és az általá
nos hadkötelezettség bevezetése után gondolni sem lehetett.
Mindebből szinte beláthatatlan vezetési problémák adódtak, ugyanis egyrészt
tudomásul kellett venni a hadsereg multinacionális természetét, másrészt meg kel
lett próbálni a hadsereget egy, a lehetőségekhez képest szupranacionális szintre
emelni, hogy ezzel, amennyire csak lehet, ellenállóvá tegyék a feltörő nemzeti áram
latokkal szemben.
A megoldási kísérletek két nagy csoportra oszthatók. Részint azokra, amelyek a
vezető testületet, részint pedig azokra, amelyek a vezetetteket, azaz a csapatokat
érintették.
A tisztikarnál még viszonylag egyszerű volt a helyzet. Sikerrel jártak azok a
fáradozások, melyek eredményeképpen a katonai nevelőintézményekből, tehát a
katonai akadémiákról és a hadsereg, valamint a honvédség kadétiskoláiból kikerült
tiszteket, meg a Ludovikán végzetteket, azaz a magyar honvédség tisztinövendékeit
is a lehetőségekhez képest egységes tiszttípussá képezték ki, amennyiben nevelésük
során kifejlesztették bennük azt a tudatot, hogy elsősorban, mint „legfőbb hadúr
nak", a császárnak, ill. a királynak tartoznak engedelmességgel és hűséggel, vagyis,
ahogy megfogalmazták, annak tudatát, hogy ,,a császár egyenruháját" hordják. Itt
tehát megmaradt a dinasztikus hadseregfelfogás.
E felfogás jegyében a közös hadsereg tisztjeinek az összmonarchia nem
zetiségeivel és politikai pártjaival szemben egy nemzetek és pártok feletti maga
tartást kellett tanúsítaniuk, ill. nem volt feladatuk, hogy a politika dolgaival törőd
jenek, sőt sokkal inkább apolitikusnak kellett lenniük. Nos, az „apolitikus" tisztnek
ez a képe — amelynek, mint látjuk, nagyon is határozott politikai motiváció szol
gált alapjául — természetesen fikció volt. Hiszen egyrészt csaknem lehetetlen volt,
hogy ezt a fajta magatartást a hadsereg számos tartalékos tisztjétől is megkövetel
hessék, másrészt egy aktív tiszt is, még ha apolitikusnak is mondta magát, sőt
éppen ezzel, egy nagyon specifikus politikai magatartást képviselt, mégpedig
amelyet egyébként már ilyen mértékben nagyobb politikai csoportnál, a szé
les birodalomban alig lehetett fellelni, esetleg talán még a származása szerint is
nemzetközi főnemesség egy bizonyos rétegénél. Erre a politikai beállítottságra a
centralisztikusan-dinasztikusan orientált Nagy-Ausztria-gondolat volt jellemző,
amely egyfajta konzervatív liberalizmusra hajlott, és amely Ausztria németjeinek
vezető szerepét a történelemből és a kulturális szintből következő adottságnak tekin
tette. A cs. és k. tisztikar tagjainak annál kevésbé esett nehezére a németség eme
„történelmi" szerepét elismernie, mivel e tisztikar még a Magyarországgal való
kiegyezés után is 75%-ában német származású tisztekből állt. A maradék 25%
integrálása pedig nem volt éppen túl nehéz feladat.
Természetesen az elmélet nem maradt csupán elmélet. Az ezáltal a magatartás
által kifejezésre juttatott összállamfelfogást, clZciZ cl máshol tagadott birodalmi gon
dolatot a hadseregben nemcsak tanították, hanem gyakorolták is. Egy aktív cs. és
k. tiszttől olyan fokú mobilitást vártak el, amilyent ma szinte már csak nemzetközi
konszernek menedzsereinél tapasztalunk. Ezeknek a tiszteknek — legkésőbb attól
kezdve, hogy megkapták zászlósi vagy hadnagyi rangjukat — szűkebb, polgári érte
lemben vett hazájuk nem volt többé. Innsbruckban éppúgy otthon kellett érezniük
magukat, mint Csernovitzban, Galíciában éppúgy, mint Dalmáciában. Hazájuk
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— mind materiális, mind szellemi tekintetben — a hadsereg kellett hogy legyen.
A tisztikart összetartó, eddig említett két kapocs, a császár személye és a biro
dalmi gondolat mellett ez volt tehát a harmadik : hogy a hadsereg szellemi otthon
ként is funkcionált. S ezt, mint töretlen, állandó felfelé íveló' fejlődésben levő törté
nelmi folytonosságot, tudatosították is a tisztekben. A „hagyományápolás" jelentő
sége — mint az már lenni szokott, ha a magától értetődő dolgok egyszer csak már
nem is annyira magától értetődőek — egyre nőtt, éspedig kb. a nyolcvanas évektől
kezdődően, azaz akkortól, amikor a Monarchián belüli nemzeti ellentétek lassan már
válságjelleget öltöttek. A hagyományápolás jegyében a hadsereg „dicsőségcsarnoka
ként" létrehoztak egy hadseregmúzeumot, megíratták az ezredek történetét, és egyes
ezredeknek híres hadvezérek nevét adományozták „örökös időkre".
A tiszteknek a legfőbb hadúr iránti odaadó elkötelezettsége és birodalom-, vala
mint hadseregtudata viszonylag egyszerű, de jó alapként szolgált az integrációs
folyamathoz. Jóllehet fizetésük minden egyéb volt, csak épp nem fényes, s más
országokkal ellentétben társadalmilag sem játszották az első hegedűs szerepét, a
tisztek mégis, mint Ausztria-Magyarország a közvélemény számára minden belpolitikai
viszály ellenére is elvitathatatlanul nagyhatalmi helyzetének reprezentánsai, bizo
nyos tekintélyt, külső „decorumot" élveztek. Ez persze nem akadályozta meg azt,
hogy a tiszteknek egyrészt a belpolitikai mozgató erőkkel, másrészt anyagi helyze
tükből adódóan, a magasabb társadalmi rétegekkel, a nemességgel és a nagypolgár
sággal szembeni elzárkózása ne vezessen a tisztikar bizonyos elszigetelődéséhez, ami
viszont ismét csak erősítette a tisztek hivatásbeli öntudatát és egymás közötti szoli
daritását. A „te" megszólítás, amely azonos rangban szolgálók között kivétel nélkül
dívott, de amelyet a rangidős tiszt is használt szolgálaton kívül a rangban alatta
állóval szemben, minden olyan különbséget áthidalt, amely az egyes személy nem
zetiségi hovatartozásából vagy társadalmi származásából adódhatott volna. A vezér
kar — a honvédség vezérkari tisztjeinek kiválasztására és uniformizálására is —
egységes kiképzése a vezetési elvek magasabb szinteken megvalósuló egységességét
is biztosította.
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az egyes tisztek mentalitásán és tem
peramentumán ne ütött volna át a származás. De ezt mindenki rendjén valónak is
találta. Éppen mert a tisztikar nemzetek felettinek tekintette magát, senkinek sem
kellett attól tartania, hogy nemzetisége miatt bármily módon is diffamálják.
Természetesen semmi kétség nem fér ahhoz, hogy komoly esetben egy ilyen tiszti
kar, már csupán az említett strukturáltságból kifolyólag sem, nem tudhatja ugyan
azt a teljesítmény nyújtani, mint egy nemzetiségi szempontból egységes tisztikar.
Erre vonatkozólag időnként igen keserűen nyilatkoztak — s ami az ő szempontju
kat illeti, valószínűleg jogosan — azok a birodalmi német tisztek, mint pl. von
Cramon vagy Seeckt tábornokok, akik az első világháborúban osztrák—magyar
szövetségeseikkel közelebbi kapcsolatba kerültek. f-Másrészt azonban azt sem lehet
tagadni, hogy ez a cs. és k. tisztikar, annak ellenére, hogy pozíciója az erjedésben
levő államalakulaton belül labilis volt, még a világháború nagy veszteségekkel járó
és semmiképp sem szerencsés bevezető harcai után is egészében véve mégis csak
meglepő állóképességről és kitartásról tett tanúságot. A bomlás első jelei a tiszti
karon belül csak a háború vége felé mutatkoztak, akkor, amikor a dunai monarchia
népei, mialatt a fronton még dúltak a harcok, már kezdtek elválni egymástól. De
akkor sem annyira az aktív tisztekről volt szó, mint sokkal inkább tartalékos
társaikról, akiket az integrációs folyamat, természetszerűleg, nem érintett ugyan
olyan mértékben és hazájuk nemzeti mozgalmai így könnyebben magukkal ragad
hattak.
Mi volt a helyzet az alakulatoknál ? Itt a német elem természetszerűleg közel sem
volt annyira domináló, mint az aktív tisztikarban. Ismerjük a számokat : a cs. és k.
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hadsereg 100 katonájából 25 volt német, 23 magyar, 13 cseh, nyolc-nyolc lengyel
és rutén (ukrán), kilenc szerb és horvát, hét román és négy szlovák, két szlovén és
egy olasz, akik a legfőbb hadúrnak tízféle nyelven tették esküjüket. A csapatok
tarkaságához a nyelvek sokféleségén kívül még a különböző nemzeti életszokások,
valamint a hadseregvezetés által elismert és ennek megfelelően figyelembe veendő
háromféle vallás is hozzájárult : a katolikus és — főleg Magyarországon — igen nagy
számú protestáns katona mellett ott volt még a bosznia-hercegovinai csapatok egy
része is, amelyik iszlám hitűnek vallotta magát.
Az újoncok műveltségi színvonala magától értetődően országonként igen eltérő
volt. Míg 1910 körül Alsó-Ausztriában — beleszámítva Bécset is — a lakosságnak
már csak 3%-a volt analfabéta, a galíciai ruténoknál 61%, az isztriai és dalmáciai
horvátoknál és szerbeknél pedig 64% volt ez az arány. Míg a cseheket magas intel
ligenciájuk alapján könnyen ki lehetett képezni, pl. az utászoknál, a műszaki esz
közök kezelésére, a tiroliaknak vagy a bosnyákoknak alig tudták a fegyverek hasz
nálatát, vagy a magyaroknak a lovaglást megtanítani. A hároméves aktív katonai
szolgálat szinte túl rövidnek tűnt ahhoz, hogy egy csak nagyjából is egységes kikép
zési szintet el lehessen érni. A hadsereg humora szerint egy galíciainak három évre
volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán ember legyen belőle, aztán további ötre ahhoz,
hogy katonává váljon, igaz, akkor azonban a világ egyik legjobb katonája volt már.
Csupán ezek a különbségek is rendkívül súlyos problémákat okoztak a kiképzés
nél, amely így a fiatal tisztektől gyakran többet követelt, mint amennyit azok nyúj
tani tudtak. A helyzet akkor lett volna a legkönnyebb, ha „tiszta" nemzetiségű
csapattestek azonos nemzetiségű tisztek vezetése alatt álltak volna. De ez a legjobb
esetben is multinacionális hadsereget eredményezett volna, amelyben kiszámít
ható, hogy mikor hatnak a katonákra nemzetük elszakadási törekvései. Éppen ezek
ellen a törekvések ellen akartak hatni egy szupranaeionális hadsereggel, hogy — mint
már korábban említettük — annak segítségével tartsák fenn az állameszmét az
államstruktúra ellenében. Ezen a téren messzemenően csak belpolitikai megfonto
lásokról volt szó: egy nemzetek feletti tisztikar által vezetett hadseregnek kellett
azt a vaskapcsot képeznie, amelynek segítségével a korona — úgy, mint 1848/49ben — a monarchiát adott esetben erőszakkal is össze tudja tartani. De a szupra
naeionális hadseregnek nemcsak erőszakkal kellett hatnia, hanem neveléssel is.
A hadsereg nem lehetett persze a nemzet iskolája, de tőle várták el az újoncoknak
az összosztrák állameszme szellemében való nevelését. Éppen ebben a vonatkozás
ban a cs. és k. hadsereg még felbomlása után is nem kevés dicséretben részesült.
Mégis ezzel kapcsolatban bizonyos megszorításokat kell tennünk. Ahhoz ugyan
nem fért kétség, hogy a túlnyomórészt vidéki származású újoncok látóköre és mű
veltségi színvonala a katonai kiképzéssel jelentősen emelkedett, de hogy ezáltal
nemzeti hovatartozásukkal kapcsolatos érzelmeiket is elveszítették volna, azt aligha
lehetett feltételezni. A tapasztalat sokkal inkább azt mutatta, hogy a műveltségi
fokkal emelkedett a nemzeti öntudat is. Ez viszont azt jelentette, hogy önmagában
a kiképzés még nem volt ahhoz elegendő, hogy egy alakulatot, ha saját nemzetiségük
tagjaival szemben vetették be, immúnissá tegyen a „kísértésekkel" szemben. Vala
melyes biztonságot csak az jelenthetett, ha pl. bosnyák gyalogosokat vethettek be
randalírozó német nemzetiségű diákok ellen, vagy magyarokat cseh tüntetők ellen,
vagy németeket szerb nacionalisták ellen. Azaz a katonákat indifferenssé kellett
tenni a nemzeti viszályokkal szemben, és ezt csak azzal lehetett elérni, ha — amenynyire lehetett — elszakították őket saját nemzeti bázisuktól. Ehhez átfogó intéz
kedésekre volt szükség. Ezért állomásozott a cs. és k. gyalogezredek és vadászzászló
aljak zöme, valamint a lovasezredek nagy része is a kiegészítő körzeteken kívül, pl.
a bosznia-hercegovinai csapatok zászlóaljaik zömével Triesztben, Grazban, Bécsben,
Budapesten és a Lajta menti Bruckban. Ugyanakkor a cs. és k. gyalogezredek
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többségének egy-egy zászlóalját sorban Boszniába, vagy Dél-Dalmáciába kellett
vezényelnie az ott állomásozó hegyidandárokhoz, ami ezeknek „kombinált" had
test jelleget adott. Nem kell ahhoz sok fantázia, hogy elképzeljük, mit jelentett ez
a kiegészítés, az ezredbeli kiképzés és végül egy esetleges mozgósítás szempontjából.
De mindez még nem volt elegendő. Ezen kívül a Habsburg Monarchia keretein
belül élő egyes nemzetiségek lakóterületeinek egymásbafolyása miatt szinte kivétel
nek számított, ha nemzetiségi szempontból „tiszta" ezredek, azaz olyan csapattes
tek alakultak, amelyekben egyetlen nemzetiség alkotta a legénységi állománynak
legalább a 90%-át. A közös hadsereg 102 gyalogezrede között pl. csak hét-hét ilyen
német és magyar, valamint két ilyen cseh ezred volt. Az összesen 12 huszárezred
közül azonban tíz „tiszta" magyar volt, és a bosznia-hercegovinai csapatok (négy
gyalogezred és egy vadászzászlóalj) is nemzetiségi szempontból egységesek voltak.
De egyébként a csapattestek túlnyomó többségében kisebb vagy nagyobb százalék
ban általában két, néha azonban három-öt nemzetiség is képviselve volt. Ezzel
azonban a nyelvi érintkezés is problémává vált, melyet a különböző szinteken vala
hogy meg kellett oldani.
Egyszer ott volt a vezénylés nyelve, ezen hangzottak el a szabályzatnak megfelelő
vezényszavak (kb. 80). Aztán a szolgálati nyelv, ezen kellett érintkezni az alá- és
fölérendelt szolgálati helyekkel. Az egyértelmű parancskiadás és a lehetőség szerint
zökkenőmentes szolgálati kapcsolattartás érdekében ennek messzemenően egységes
nek kellett lennie, ezért a használt nyelv az adott véderő nyelve volt. így a vezény
leti és a szolgálati nyelv a cs. és k. hadseregben, valamint a cs. k. Landwehrnél a
német volt, de a honvédségnél a magyar, kivéve a horvát honvédkerületet, ahol
mind a vezényleti, mind a szolgálati nyelv a horvát volt. A legénységgel való szemé
lyes érintkezésben az ezred nyelvét kellett használni, s ez az a nyelv volt, amelyet
a legénységnek legalább 20%-a beszélt. A honvédségnél, amely elméletileg nemzeti
hadseregnek számított, ez a köznyelv is a magyar volt, ill. a horvát honvédségnél
horvát, jóllehet a honvédezredekben, gondoljunk csak pl. a magyarországi néme
tekre és az erdélyi románokra, természetesen más nemzetiségek is voltak. Lényege
sen bonyolultabbak voltak a viszonyok a cs. és k. hadseregben, valamint a cs. k.
Landwehrnél. A hadseregben csak 142 olyan csapattest volt, amelynek egy ezred
nyelve volt. Ezek közül németül beszéltek tizenkét gyalogezredben, három lovas
ezredben, tizenkét tábori és hegyi tüzérezredben. A hadsereg 162 csapattestében
kettő, 24 csapattestében három, és néhány ezredben négy, ill. öt ezrednyelv volt.
A cs. k. Landwehrnél 19 csapattest volt egynyelvű, 44 csapattest pedig kétnyelvű
és egy csapattest háromnyelvű. A nyelvi problémák megoldása érdekében az oszt
rák—magyar véderő segédeszközök egész rendszerét fejlesztette ki. Már 1862-ben
felmerült az a javaslat, hogy a szolgálati kézikönyveket fordítsák le a monarchia
különböző nyelveire. Ez azonban nem valósult meg, már csak azért sem, mert az
írott szónak — tekintve a legénység műveltségi színvonalát — csak korlátozott
jelentősége lehetett. Különböző „segédleteket" azonban kidolgoztak, így pl. egy
útmutatót : „Szlovén nyelv szolgálati használatra az I. Miklós, Oroszország cárja cs.
és k. dragonyosezred számára, 5. sz." (51%-ban szlovén), vagy egy katonaorvosi
nyelvi kalauzt, amely többek között az orvosi vizsgálatnál szükséges legfontosabb
kérdéseket tartalmazta hét különböző nyelven. Többnyelvű tábori levelezőlapokat
készítettek elő háború esetére és „instrukciós kendőket" osztottak ki. Ez utóbbiak
tulajdonképpen nagyméretű zsebkendők voltak, melyeken a közkatonákkal, szem
léltető ábrák segítségével is, szolgálatukra vagy fegyvereikre vonatkozó lényeges
ismereteket közöltek. Magától értetődően ezek a „vezetési segédletek" önmagukban
nem voltak elegendőek. A vezetők és vezetettek közötti döntő összekötő kapocs
mégis csak a tisztek és legénységük közötti közvetlen, személyes érintkezés maradt.
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Ez az előbbiekkel szemben olyan követelményeket támasztott, amelyek nemzeti
vagy multinacionális hadseregek esetében fel sem merültek. A cs. és k. tisztektől
ugyanis megkövetelték, hogy csapattestük ezrednyelvét vagy ezrednyelveit három
éven belül tanulják meg. Hogy erre tényleg képesek voltak-e, pl. egy olyan ezred
esetében, ahol három ezrednyelv is volt, az nyitott kérdés maradt, főként akkor, ha
a tiszt saját anyanyelve egyik ezrednyelvvel sem volt azonos. A sikerben, legalábbis
a perfekció fokát illetően, joggal kételkedhetünk. De még ha sikeres is volt a tiszt
nyelvtanulása, és mondjuk embereinek 84%-ával nem csak szolgálatilag, hanem
emberileg is kapcsolatot tudott teremteni, ki törődött a maradék 16%-kal, amely
esetleg további öt nemzetiségből tevődött össze, talán még cigányokból és bulgárokból is (mert ilyenek szintén voltak a seregben) ? Ki beszélte meg ezekkel a nem
zetiségüktől elszigetelt és számukra teljesen idegen környezetbe vetett emberekkel
ügyes-bajos dolgaikat? Itt mindenképpen maradtak hézagok, akkor is, ha feltéte
lezhetjük, hogy a cs. és k. tisztek az idegen nemzetiségűekkel szemben valószínűleg
valamivel rugalmasabbak és megértőbbek voltak, mint bajtársaik a nemzetiségi
szempontból egységes seregekben.
Mindezzel számolni kellett, ha a sereget — mint ahogy az hosszú időn keresztül
szokás volt — nem csupán a birodalmon belül, hanem külföldön is be akarták vetni.
Mint ismeretes, Conrad von Hötzendorf, aki 1906-tól az ossz fegyveres erő vezérkari
főnöke volt, igen intenzíven tette ezt. És épp neki hányták többször is a szemére az
eiső világháború után, hogy döntéseinek végrehajtásához olyan csapatokat feltéte
lezett, amelyek a meglevő adottságok miatt a cs. és k. hadseregben nem léteztek,
egyszerűen nem létezhettek. Ez felveti azt a kérdést, mit lehetett egyáltalán meg
követelni egy ennyire bonyolultan strukturált hadseregtől ?
Hogy a csapatok nemzetiségi szempontok szerinti „diszlokációja" a mozgósítást
nem könnyítette meg éppen, azt már említettük. Mégis, 1914 nyarán nagyjából
megbirkóztak ezzel a nehézséggel. A hadseregnek a bevezető harcokban tanúsított
lendülete is kielégítő volt, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy egyik-másik nem
zetiségnél hiányzott a harci motiváció, sőt adott esetben még azzal is számolni kel
lett, hogy rokonszenvvel viseltetnek az ellenséggel szemben. Ez egyre inkább arra
kényszerítette a hadvezetést, hogy lemondjon arról az előnyről, amelytől még a
hatvanas évek elején a megoldást remélte, azaz, hogy a többnyelvű csapatrészeken
belül legalább az alosztályok legyenek nemzetiségi szempontból egységesek. Most
egyre inkább úgy tűnt, az jár bizonyos előnyökkel, ha a csapatok a legalsóbb szin
teken is nemzetiségi szempontból vegyes összetételűek, mert ez bevetéskor „retar
dáló" mozzanatként hatott.
A 28. és 36. számú, két „tiszta" cseh gyalogezred már 1915-ben csaknem egyönte
tűen átállt az oroszokhoz, ami nemzetiségi szempontból vegyes csapattestek eseté
ben nem történt meg olyan hamar. így pl. a szerbek, akik a XIII. horvát-szlavón
hadtestnek kb. 40%-át tették ki, 1914-ben a szerb hadseregben szolgáló honfitár
saikkal szembeni harcok során még minden további nélkül teljesítették kötelességü
ket, míg 1917 nyarán a magas parancsnokságok kénytelenek voltak ennek az akkor
Kelet-Galíciában bevetett hadtestnek az alakulatait figyelmeztetni, hogy ne kockáz
tassák évszázados jó hírüket, miszerint bátor és hű katonák. Kelet-Erdélyben
1916/17 telén az állások előtti éjszakai őrszolgálatra beosztott tábori őröket már
vegyesen állították ki ortodoxokból, muzulmánokból és katolikusokból, hogy meg
nehezítsék a dezertálást. Utolsó kiútként csak a fegyelem fenntartása maradt — ma
gának a fegyelemnek a kedvéért. Hogy ezt el lehessen érni, elengedhetetlen volt
bizonyos formalizmus, amellyel a katona számára a szolgálat napi feladatait a leg
kisebb részletekig rögzítették és mindenfajta tevékenységét messzemenően szabá
lyozták. Ez viszont szükségszerűen gátlólag hatott a kezdeményezések szempontjá
ból, amit egy olyan férfiú, mint pl. Seeckt, akinek a porosz-német viszonyok lebeg— 675 —

tek a szeme előtt, érthető módon nehezményezett, de valószínűleg anélkül, hogy
világosan látta volna a dolog lényegét.
Érthető, hogy az ilyesfajta fegyelem egy hosszabb ideig tartó háború esetén
veszített hatásából, főként akkor, ha nem társult hadi sikerek által táplált katonai
öntudattal. Hogy hadi sikerek milyen mértékben képesek befolyásolni a csapatok
magatartását, azt jól példázza valamennyi nemzetiségnek az isonzói csatában tanú
sított állhatatossága vagy a hegyeik szikláiba kapaszkodó tiroli honvédők megin
gathatatlan kitartani akarása. Ahol ez a helytállni akarás hiányzott, sőt helyére
— mint pl. a keleti hadszíntéren — egy eredménytelennek tűnő és véget érni nem
akaró állóháború okozta kedvszegettség és rossz hangulat lépett, ott jobban kiütköz
tek a multinacionális hadsereg gyenge pontjai. S ilyen volt a helyzet mindenekelőtt
a hátországban levő pótalakulatoknál, ami kétszeresen is visszaütött. Egyrészt innen
kerültek ki a nemzeti jelszavak a frontra a „menetalakulatok", azaz a kiegészítő
utánpótlások útján. Másrészt azonban ezek az eszmék a pótcsapatrészeket magukat
is bomlasztották, amelyekre pedig most az a szerep hárult, amelyet békeidőkben
a hadseregnek kellett betöltenie, vagyis hogy fellépjenek az esetleges szociális vagy
nemzeti indíttatású zavargásokkal szemben. Ahogy egyre jobban elhúzódott a
háború, és csökkent ezeknek a csapatoknak a „megbízhatósága", úgy vált szemlá
tomást egyre nehezebbé ennek a feladatnak a teljesítése. Ezért, hogy az erősödő
nemzeti propagandának a csapatokra gyakorolt hatását megakadályozza, a had
seregfőparancsnokság először is a polgári közigazgatásra próbált nyomást gyako
rolni, ami azonban alig hozott pozitív eredményeket, viszont kevéssé örvendetes
felkészültségekhez vezetett a főparancsnokság és mindenekelőtt a ciszlajtán kor
mányzat között. A háború vége felé a főparancsnokság kénytelen volt egész alaku
latokat „jelenlét" céljából a frontról a hátországba vezényelni.
Magán a fronton a háború menetéből adódóan bizonyos szelekció ment végbe,
amennyiben egyes ezredekről és hadosztályokról idővel kiderült, hogy olyan csapa
tok, amelyekkel úgyszólván „mindent meg lehet csinálni", míg másokról éppen
ennek ellenkezője bizonyosodott be. A nemzetiségi probléma jelentősége érzékelhe
tően megnőtt az operatív területen is, és ez kifejezésre jutott abban a véráldozat
ban is, melyet a több mint négy évig tartó küzdelemben az egyes nemzetiségeknek
hozniuk kellett. Figyelemre méltó, hogy a legnagyobb áldozatokat a magyarok
hozták, és nem véletlenül, ugyanis az egész monarchia érdekében történt beveté
sükkel egyben nemzeti államukat is védték. Nem sokkal a háború vége előtt — mint
már korábban utaltunk rá — a magyarok elérték az addigi közös hadsereg felosztá
sát is, és a magyar kormány következetes módon visszarendelte csapatait a frontról,
amikor világossá vált, hogy az összállamot belpolitikailag már nem lehet tovább
fönntartani.
Hogy kik hozták az osztrák országrészben a legnagyobb áldozatot a „biroda
lomért", azt egyértelműen mutatják az ott élő népek veszteséghányadosai: 1917
végéig 1000 főből a németeknek 29,3, a szlovéneknek 27,7, a szlovákoknak 26,9, a
csehországi cseheknek 22,7, a ruténoknak 21,7, a románoknak 19,4, az olaszoknak
18,5, a szerbeknek és horvátoknak 17,2 és a lengyeleknek 16,4 halottjuk volt. Ezek
az adatok világosan megmutatják a cs. és k. hadsereg szupranacionalitásának hatá
rait. A háború eredményes alakulása a szupranacionális gondolatot talán — leg
alábbis még egy ideig — újra legimitálhatta volna. Attól a pillanattól kezdve azon
ban, hogy a harc szerencsétlen kimenetele bizonyossá vált, a multinacionális állam
struktúra nemcsak a birodalom külső burkát, de a szupranacionális hadsereget is
szétrobbantotta. Mindent egybevéve mégis állíthatjuk, a cs. és k. hadsereg a háború
folyamán valószínűleg kevesebbet nyújtott, mint amennyit szövetségesei reméltek
tőle, de feltétlenül sokkal többet annál, mint amennyit ellenségei eredetileg felté
teleztek róla.
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LUGOSI JÓZSEF

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÖNTÖLTŐ ÉS ÖNMŰKÖDŐ FEGYVEREI
Az első világháborúban nagy tömegben terjedtek el az öntöltő 1 és önműködő 2
fegyverek : a géppuskák, golyószórók, pisztolyok, géppisztolyok, öntöltő, önműködő
puskák.
Az öntöltő, önműködő fegyvereket működés szerint többféleképpen lehet osztá
lyozni. Az első osztályozást 1900—1901-ben Karel Krnka végezte el, s két nagy
csoportot állapított meg : a) gáznyomásos, b) visszalökéses3 fegyverek.
A szerkezetek felosztására több mód is kínálkozik : az alap lehet a zár reteszelése,
a cső mozgása és a zár hátrasiklása.
Az általánosan elterjedt felosztás :4
I. Közvetlen zárhátrasiklásosak :
1. Álló csövű, tömegzáras:
a) reteszeletlen,
b) félmerev reteszelésű (késleltetett tömegzáras).
2. Mozgó csövű :
a) rövid csőhátrasiklásos,
b) hosszú csőhátrasiklásos.
II. Gázelvételesek, megcsapolt csövűek.
Az öntöltő és önműködő fegyvereknél még sokféleképpen végezhetünk felosztást :
pl. a hűtés módja szerint: víz- vagy levegőhűtéses fegyverek.5 A tölténybevezetés
szempontjából hevederes, tölténytáras, töltényszalagos fegyverek. A heveder lehet
fém vagy vászon, a fémheveder lehet széteső vagy nem széteső tagú.
A tölténytárak lehetnek töltényszalagok, szekrénytárak vagy dobtárak. 6
A gázdugattyú nélküli fegyvereknél a töltényhüvely tölti be a gázdugattyú és a
töltényűr a gázhenger szerepét. A gázdugattyús szerkezetnél külön gázhenger van,
s az ebben mozgó dugattyú hasznosítja a gázenergiát. Az öntöltő és önműködő
1 „öntöltő fegyver, félautomata fegyver, félig önműködő fegyver: egyes lövések leadására alkalmas fegyver,
amelynél a tűzkiváltás az elsütőbillentyű ismételt elhúzásával történik. A zár mozgatása, a hüvelykivetés a lőporgáz
energiájának hasznosításával megy végbe. A sorozattüzelést az elsütőszerkezet külön szerkezeti egysége, a megszakító
gátolja meg. Az öntöltő fegyver megkönnyíti a lövész feladatát, megszabadítva a zárműködtetés végrehajtásától.
Találati valószínűsége nagyobb, mint az azonos súlyú sorozatlövő fegyveré, ezért pontlövésre alkalmas". Haditechni
kai Kislexikon. Budapest, 1976. 254. o.
2 „önműködő fegyver, automata fegyver: olyan lőfegyver, amely a lőporgázok energiáját nemcsak a lövedék
mozgatására, hanem a fegyver működtetésére is felhasználja. így az egyes lövések közötti működési szakaszok külső
erőhatás (pl. kézi erő) nélkül, önműködően követik egymást. A zár hátramozgása közben a kireteszelődés, az üres
hüvely ürítése és kivetése, majd a zár előremozgása alatt az adogatás, a töltés, a reteszelés és végül az elsütés a fegyver
kezelőjének külön beavatkozása nélkül megy végbe. A lövések mindaddig követik egymást, amíg a kezelő az elsütőbillentyűt fel nem engedi, illetve amíg a tár ki nem ürül." Haditechnikai Kislexikon, 253—254. o.
3 Jaroslav Lugs: Handfeuerwaffen. Systematischer Überblick über die Handfeuerwaffen und ihre Geschichte.
Praha. 1956.1, k. 302. o.
4 Martin Oantschnigg: Automatische Waffen. Darstellung von Verschuss prinzipien. Deutsches Waffen-Journal
(továbbiakban: D. W. J.), 1979. 8. szám, 1060—1063. o.
5 F. W. A. Hobart: Das Maschinengewehr. Stuttgart, 1971. 49. o.
6 F. W. A. Hobart: i. m. 43. o.
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fegyverek a hátrasiklás alapján rövid és hosszú csőhátrasiklásos rendszerűek lehet
nek.7
Ezek a mozgó csövű fegyverek mindig reteszeltek, a gázelvételesek pedig mindig
álló csövűek és reteszeltek.8
A géppuskák
Az egylövetű hátultöltő, s méginkább az ismétlőpuskák hadseregi felhasználása
nyomán észrevehetően megváltozott a gyalogság harcászata: ,,a tűz és a mozgás"
elve a harc megvívásának alaptörvényévé kezdett válni, s a tömegtűz szerepe jelen
tősen megnőtt.
A gyalogság megváltozott harcmódja olyan távolra ható lőfegyvert igényelt,
amelynek tűzgyorsasága a puskáénál nagyobb, s képes a lövészek mozgás közben
kieső, de a harcfeladat megoldásához egyébként szükséges tűzmennyiségét pótolni
(támadásban), illetve az elhárító tüzet fokozni a védelemben. Ilyen fegyverként
alkalmazták a géppuskákat a hadseregekben. Az orosz—japán háború tapasztalatait
értékelve az európai hadseregek gyorsan bevezették a géppuskákat: 1905—1908
között az orosz, a német, az angol és az osztrák—magyar hadseregben.9
Az orosz hadseregben 1908-ban minden lövész- és tartalék ezrednél egy egységet
hoztak létre, 4 Maxim-géppuskával. Németország 16 géppuskás alakulatot állított
fel. Ezeket a vadászzászlóaljaknál és gyalogezredeknél rendszeresítették. Az Oszt
rák—Magyar Monarchia és Olaszország először a hegyi csapatainál rendszeresítette
géppuskáit. Nagy-Britanniában egy kis speciális géppuskás egységet állítottak fel,
ezen kívül a Vickers—Maxim MK—I géppuskát a gyalogságnál és lovasságnál rend
szeresítették. A törökök 15 géppuskás egységet szereltek fel, egy-egy alakulatban
8 géppuskával. 10
A háború kezdeti időszakában a harccselekményekben még nem ismerték fel az
öntöltő, önműködő fegyverekben rejlő lehetőségeket. A katonák a géppuskában
mindenekelőtt védő fegyvert láttak, amely hosszú túzsorozattal hatékony zárótűz
leadására alkalmas. Az össztüzet a lövészek még ismétlőpuskával adták. Támadásban
a lövészraj előremozgásakor nagy veszteséget okozott a sorok tömörsége, ezért a
térköz a katonák között egyre nőtt. A puskatűz helyére az állásharcban is a gép
puskatűz lépett.
Az osztrák—magyar hadseregben 1907-ben11 a német Andreas Schwarzlose
8 mm-es géppuskáját rendszeresítették, melyet 1912-ben módosítottak (1907/12 M.).12
A Schwarzlose-géppuskánál a zár mozgása a lövés kezdeti pillanataiban késleltetett.
A zárat csuklószerkezet tartja. Amikor a zár mellső helyzetben van, a csuklós szer
kezet közel holtponti helyzetben áll. Ennek következtében a zár a lőporgázok
feszítő hatására a lövés első pillanataiban késleltetve van. Mire a lövedék a csőtor
kolathoz ér, a csuklószerkezet tagjai kedvezőbb helyzetbe kerülnek és így a zár,
tehetetlensége folytán, továbbá a még visszamaradó gáznyomás hatására, hátra
lendül. A töltényhüvely már akkor megkezdi a hátramozgást, amikor a töltényűrben
levő nagy gáznyomás a hüvely falát erősen a töltényűrhöz szorítja. A hüvelyt a
7 A rövid csőhátrasiklásos rendszerű fegyvereknek azokat a fegyverszerkezeteket nevezik, amelyeknél a cső csak
a zár hátrasiklási útjának egy részéig fut hátra, ha a zárral végig hátrasiklik, akkor hosszú csőhátrasiklásos rendszerű
szerkezetekről beszélünk.
8 A reteszelt rendszer azt jelenti, hogy lövés közben a cső és a zár kényszerkapcsolatba kerül. Haditechnikai Kis
lexikon, 285. o.
9 F. W. A. Hobart: i. m. 157. o.; 175. o.; 98. o.; Á. Korzen: Das neue Maschinengewehr M 7. System Schwarzlose.
Wien, 1908.
10 W. Bautener: Aus der Geschichte des Maschinengewehrs. Der Krieg. Illustrierte Chronik des Krieges 1917/18.
X — X I . k. 159—161. o.
11 Hadtörténeti Múzeum Géppuskagyűjtemény (továbbiakban H. M. Gpu. Gy.) L. sz. : 2068/pu.
12 H. M. Gpu. Gy. L. sz. : 2069/pu.

— 678 —

Osztrák—magyar

1907/12

M. 8 mm-es

Schwarzlose-géppuska

tüzelőállásban

súrlódás csökkentése érdekében olajozták. Az olajozószerkezetet a tokfedélbe helyez
ték el, amelyben k b . 3 dl olaj volt, k b . 6000 lövéshez elegendő. Az olajozóban kétféle
olajat használtak: nyárit és télit. 1 3 Az olajozás nagy h á t r á n y a , hogy az elégő olajtól
keletkező füst a tüzelőállás helyét könnyen elárulja.
A Schwarzlose-géppuskák hűtése vízzel történt. A hűtőburokban levő víz k b .
2000 lövéshez volt elegendő. A gőzképződés mintegy 750 lövés u t á n indult meg.
A gőzt a hűtőburokból a gőzelvezető berendezés önműködően távolította el. 14
A Schwarzlose-géppuskát univerzális állványa nemcsak földi célra, hanem — tolda
lékkal 1 5 — légi cél leküzdésére is alkalmassá tehette. A géppuskákhoz különféle
védőpajzsokat is használtak. 1 6
A pontosabb lövés céljából távolságmérőt is rendszeresítettek, 1 7 s a könnyebb
mozgathatóság érdekében bevezették az 1917 M szükségállványt, 1 8 amelynek se
gítségével a géppuskát roham alatt a mellvéden, vagy ablakban is el t u d t á k he
lyezni. 19
Az osztrák—magyar hadseregben a Schwarzlose-géppuskákon kívül több régebbi
típus is rendszerben volt. 2 0 Alkalmazták a n é m e t Bergmann-géppuskát és zsákmány13 Utasítás a 7/12 M. géppuska használatára. Budapest 1916. 21—23. o., továbbá Anleitung für die Instandhaltung
und Behandlung des Maschinengewehres (Schwarzlose) M7/12. Wien, 1915. 21—23. o.
14 Körmendy Géza: Egyetemes géppuskás tansegédlet. Miskolcz, 1917. 11. o., továbbá Vastagh György: Gyalog
sági (lovassági) fegyverismeret, Budapest, 1931. 99. o., és A. Korzen: Das neue Maschinengewehr M. 7. System Schwarz
lose. Wien, 1908. 8. o.
15 1915 M. légvédelmi toldalék. H. M. Gpu. Gy. L. sz. : 2069/2/pu.
16 Entwurf. Vorschrift für die Packung und die Handhabung. Der Schutzschilde M.15. und der Bratschilde M. 15.
bei den Infanterie (Kavallerie) Maschinengewehr-Abteilungen. 1915.
17. Távolságmérő a géppuskás osztagoknak „12M. 63 cm alappal, távolságmérő". Külügy—hadügy, 1914. június
14-i 8. szám 7. o.
18 H. M. Gpu. Gy. L. sz. : 2069/2/pu.
19 Bán Gyula szds. a géppuskák alá kerekeket tervezett, amelyek egy mozdulattal a géppuska alá szerelhetők.
Külügy—hadügy, 1914. nov. 17. 47. szám 8. o. Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL) 5352. doboz 17 M. gép
puska szükségbeli állvány.
20 Anleitung für die Instandhaltung und Behandlung der 8 mm Mitrailleusen M.89/4. Wien, 1906.
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anyagként bevezették a montenegrói 7,62 mm-es Maxim-géppuskát,21 az orosz
Maxim-géppuskát 22és az olasz Fiat—Revelli géppuskát. 23
Németország 1914 augusztusában 323 géppuskás századdal, 2438 db vízhűtéses
1908 M. Maxim-géppuskával rendelkezett.24 Az 1908 M. 7,92 mm-es Maxim-gép
puska 25 vízhűtéses,26 szánkótalp állványú27 fegyver volt. Működésénél a cső a zárral
(amely egy lefelé hajló csuklós könyökemeltyűből áll) lövésnél a hátralökés követ
keztében 2—5 cm-nyit hátrafut, egy ütközőhöz csapódva a könyök lefelé nyomó
dik, s ezáltal a závárzat egy töltényhosszúságnyira visszahúzódik, s a hátralökés
folytán a megfeszített tekercsrugó a závárzatot ismét előrenyomja.28
1915-ben módosították az 1908 M. Maxim-géppuskát, amelyet már a híres gép
pisztolyok szerkesztője, Louis Schmeisser konstruált. A fegyver 4,5 kg-mal nehezebb
volt az 1908 M-nál.29
Szintén 1915-ben rendszeresítették a vízhűtéses 7,9 mm-es Dreyse-géppuskát is, 30
amelynek működési elve és külső felépítése hasonlított a Maxim-géppuskáéhoz.31
Franciaországban a háború kezdetén 5000 db géppuska volt, 2000 db a csapatok
nál, 3000 db az erődökben, raktárakban. 32 A francia csapatok nagyobb része Puteaux-, kisebb része, főleg a gyarmati csapatok, Hotchkiss-géppuskával rendelkezett.
Ez utóbbi kezelése a Puteaux-nál egyszerűbb, a szerkezete sokkal ellenállóképesebb
is volt. A veszteségek és a géppuskás alakulatok szaporítása rövidesen felemésztették
a raktárak tartalékkészletét. 33
A francia géppuskák először 1897-ben, a Hotchkiss gyárból kerültek ki. Szerkesz
tőjük a cseh Adolf Odkolek volt. Minden Hotchkiss-géppuska alaptípusa gázelvé
teles, álló csövű volt. A francia hadseregben 1899-ben vezették be.34 A állami
fegyvergyárban (Arsenal Puteaux) 35 gyártották az 1905 M. 8 mm-es Puteaux-géppuskát, amelyből keletkezett az 1907 M. 8 mm-es Saint-Etienne-géppuska.36
Az 1907 M. St. Etienne-géppuskánál a zár kireteszelése és hátrasiklása a gáz
dugattyú előremozgásánál történik, azaz a lövedék mozgási irányával megegyezően.
A géppuskánál a lőporgázok hatására a gázdugattyú — amelynek rúdja fogasívben
végződik — előre mozog. A fogasív elforgatja a fogaskereket, a fogaskerék össze van
kötve egy emelővel, amely a zár pályáján mozog, s egyszersmind retesz is. A retesz
emelő ezután a zárat hát ráviszi.37
1914-ben rendszeresítették Adolf Odkolek százados 1914 M. 8 mm-es Hotchkissgéppuskáját, amelyet St. Denisben gyártottak. Ezt a géppuskát átvette Belgium,
Lengyelország, Románia, Jugoszlávia, Törökország és Japán is.
21 Entwurf. Vorschrift über die Einrichtung und den Gebrauch der Montenegrischen Maschinengewehre und deren
Gestelle. Wien, 1916.
22 Entwurf. Vorschrift über die Einrichtung und den Gebrauch der russischen Maschinengewehre und deren
Gestelle, Wien, 1915., továbbá Entwurf. Vorschrift über Packung und Beschirrung für die mit russ. M. G. ausgerüsteten
Infanterie-Maschinengewehr-Abteilungen. 1915.
23 Instruktion über die Einrichtung und Verwendung der Fiat-Revelli-Maschinengewehre. 1918.
24 M. Lachmann: Das Maschinengewehr in der kaiserlich deutschen Armee. Visier, 1979. 4. füzet, 22. o.
25 H. M. Gpu. Gy. L. sz. : 1836/pu.
26 Kühlvorrichtungen für den Lauf von Maschinengewehren Kriegstechnische Zeitschrift (továbbiakban: K. Z.),
1908. 6. füzet, 282. o.
27 Anleitung zu den Instandsetzungen am Maschinengewehrgerät 08. und 11. Berlin, 1914.
28 A. Fleck: Maschinengewehre ihre Technik und Taktik. Berlin, 1909. 32. o.
29 Maschinengewehr sMg Modell 15. Deutschland. Visier, 1981. 6. szám, 31. o., valamint F. W. A. Hobart, i. m. 57. o.
30 H. M. Gpu. Gy. L. sz. : 0085/pu.
31 A. Fleck: Neueste Maschinengewehre, Systeme Dreyse, Berthier, Schwarzlose M.12, Vickers-Maxim, LewisEi. Z. 1913. 8. füzet, 3. o.
32 A. Fleck: Französische Infanterie-Maschinengewehre ihre technische Einrichtung. Organisation und taktische
Verwendung. K. Z. 1913. 3. füzet, 13. o.
33 A gyalogsági fegyver és lőszerszükséglete Franciaországban 1914—18-ig. Műszaki Szemle, (továbbiakban: M.
Sz.) 1926. január, 52. o.
A Franciaországban gyártott, illetve vásárlás útján beszerzett géppuskák mennyisége a háború alatt : 1917 M. Pute
aux 40 000 db, Hotchkiss 48 000 db, Vickers 12 000 db, Lewis 11 500 db, Colt 1000 db, golyószóró 225 000 db.
34 Pierre Lorain: La mitrailleuse en France 1866—1918. Gazette des arms (továbbiakban : G. d. a.) 1984.126. szám,
21.0.
35 Neuerungen und Versuche auf dem Gebiete der Maschinengewehre. K. Z. 1913. 1. füzet, 32. o.
36 H. M. Gpu. Gy. L. sz. : 1821/pu.
37 A. Fleck: Französische Infanterie — Maschinengewehre, ihre technische Einrichtung. K. Z. 1913.1. füzet, 13. o.,
továbbá F.W. A. Hobart: i. m. 128. o.
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A Hotchkiss-géppuskánál38 a zár reteszelését kilincs végzi, amelyet a zár alkat
részét képező szán orra becsukott állapotban lenyomva tart. Amikor a dugattyú
a szánt hátranyomja, a kilincs felszabadul és a szán ferde felülete által benyomódik.
Az így kireteszelt zárat a szán, további hátrasiklása közben, magával viszi.39 A hoszszabb sorozattűznél a felmelegedett csőben a gáznyomás növekszik, ami a gáz
dugattyú gyorsabb működését eredményezi és így nagyobb tűzgyorsaságot tesz
lehetővé. Ezért szükség volt a gáznyomás szabályozására. Ez történhetett a gáz
dugattyú előtti gázkamra kisebbítésével, vagy nagyobbításával (Hotchkiss), a gáz
kamra bizonyos mérvű megnagyításával, amelyen keresztül a gázok egy része eltá
vozik (St. Etienne), a csőből a gázkamrába vezető csatorna nyílásának szűkítésével,
vagy tágításával, végül a záródugó erősítésével, vagy gyengítésével.40
A francia 1915 M. 8 mm-es Puteaux-géppuskánál a zár működtetéséhez a csőtor
kolatnál a lövedék után kiáramló gázok nyomását használták fel. A kiáramló gázok
beleütköztek a csőtorkolat előtt alkalmazott korongba, nyomó hatásuk a korongot
előre mozgatta. Az előrefutó kar az összekötőrúd közvetítésével kireteszeli és ki
nyitja a zárat. 41
Az orosz hadsereg42 a Maxim-géppuskákat rendszeresítette két változatban: az
1905 ós az 1910 M.-et, amelyekhez négyféle állványt használtak: kerekes állványt,
1904 M. háromlábú állványt, 1910 M. Vickers-állványt és 1911 M. Szokolov-állványt. 43
Az 1910 M. Maxim-géppuskánál a cső a zárszerkezettel, a zárkeretbe ágyazott
forgóponttal és a csuklós zárral együtt rövid hátrasiklást végez, miközben a forgó
pont körül mozgó hátsó csukló emelőkarja a tokra erősített ütközőbe ütközik.
Ezáltal a könyökcsukló megtörik, a zár a csőtől eltávolodik és folytatja a hátra
siklást.44
A brit hadseregben a Vickers-géppuskákat vezették be, 45 amelyekből 3 fő típust
rendszeresítettek: a Vickers MK I-et, a Vickers MK P-t és a Vickers MK II-géppuskát. 46 A Vickers MK I géppuska működési elve hasonló a Maxim-géppuskához,
azonban a csukló nem lefelé, hanem felfelé törik meg.47
Az amerikai géppuskák története John Moses Browning szerkesztői tevékenysé
gével kezdődött, aki 1890—95 között kidolgozott egy géppuskát, amelyet már 1892ben megvásárolt a Colt gyár. 1895-ben rendszeresítették az amerikai hadseregben.
A géppuskát 1914-ben kissé módosították. 48 A Colt-géppuskánál49 vízszintes síkban
(merőlegesen) mozgó gázdugattyús rendszer van. A lőporgáz hatására a gázkar
hátralendül és vele együtt egy, a gázdugattyúrúddal összekötött másik kar is, amely
hátra mozog. A dugattyúrúd hátsó végén levő kapcsolócsap a zár ferde pályáján
38 H. M. Gpu. Gy. L. sz. : 0085/pu.
39 F. W. A. Hobart: i. m. 127. o.
40 Pierre Lorain: Principes de l'automatisme. Les solutions possibilies. G. d. a. 1976. 36. szám, 22. o.
41 H. M. Gpu. Gy. L. sz. : 0383/pu.
42 Oroszországban 1914—17 között összesen 29 927 db géppuskát gyártottak. Ezenkívül vásároltak : Amerikából
(a Colt-, Mariin-, Savage-gyáraktól) 9437 db, Angliából (Vickers és Hotchkiss géppuska) 628 db; Franciaországból
(Chauchat-golyószóró) 500 db.
Alelcszej Alekszejevics Manikovszkij : Die Versorgung der russischen Armee mit Waffen und Munition im Weltkriege
I. Moskau—Leningrad, 1930. 26. o.
43 Russische Maschinengewehre. K. Z. 1915. 316. o.
44 H. L. 4721 doboz B. 1/36/15. M. hir. 40. honvéd gyalog hadosztály 308/12. op. szám 1917. szeptember 18. Az orosz
géppuska ismertetése, továbbá Körmendy G.: i. m. 30. o.
45 F. W. A. Hobart: i. m. 58. o.
46 F. W. A. Hobart: i. m. 99. o. : — Vickers MK—I — 1912. november 2 -tói — vízhűtéses
— Vickers MK—I* — 1918. február 25-től — repülőknél
— Vickers MK—II — 1917. június 8-tól — léghűtéses.
47 Die Verschiedenen Arten von Maschinengeschützen und Maschinengewehren und ihre Verwendung im englischen
Heere. K. Z. 1909. 4. füzet, 178. o., továbbá Neuerungen und Versuche auf dem Gebiete der Maschinengewehre.
K. Z. 1913. 1. füzet, 32. o.
48 Korzen Kühn: Maschinengewehre; továbbá :A. Fleck: i. m. 75. o.
49 H. M. Gpu. Gy. L. sz.: 1085/pu.
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mozog: a gázdugattyú hátramozgásánál a kapcsolócsap a zár ferde pályáján siklik,
így kireteszeli a zárat a csőtől és a rúd további mozgásával hátraviszi. 5 0 A Colt
géppuskákat a francia és orosz csapatok is alkalmazták. 5 1 Az amerikai hadseregben
viszont az angol Vickers M K — I géppuskát 5 2 és a francia Benét-Mercié-géppuskát is
rendszeresítették. 5 3
Amerikában 1918 júliusától szeptemberig havonta 27 270 db géppuskát gyár
t o t t a k , egy hónap alatt csaknem annyit, mint az Osztrák—Magyar Monarchia vagy
Olaszország az egész háború alatt. 5 4
Olaszországban eleinte Maxim-géppuskákat rendszeresítettek, majd 1908-ban
vezették be a Giuseppe Pernio 6,5 mm-es géppuskáját. 5 5 1914-ben rendszeresítették
az 1914 M. 6,5 mm-es Fiat—Reveili géppuskát. 5 6 Ennél a zárkeret kivájatába
benyomuló csap merev összeköttetést létesít a zár és a cső között. A zár kerete és
a cső közös hátramozgása közben ez a csap hátrahajlik és a reteszelés megszűnik.
A kireteszelés után a cső zárkerettel megáll, a zár elválik a csőtől és a hátramoz
gást t o v á b b folytatja. 5 7
Olaszországban a háború végén 19 004 db különböző típusú géppuska volt a
csapatoknál, a gyarapodás mértéke a háború kezdete óta 2500%-os. 5 8

A golyószórók
A világháború állásharcaiban a gyalogság tűzereje gyengének bizonyult a védőre
zúduló pergőtűz u t á n mély tagozásban meginduló roham elhárítására. A pergőtűz
alatt fedezékben elhelyezett géppuskák sokszor elkéstek tüzükkel, m e r t a géppuska
tömege, továbbá az állvány és géppuska összerakása, valamint tűzkész állapotba
helyezése sok időt v e t t igénybe. A t á m a d á s k o r és védelemben az első vonalban
küzdők körletében hiányzott a kellő tűzerő. A géppuskák nehézségüknél fogva nem
követhették a támadó első hullámokat, de nem lehettek az első vonalakban azért
sem, m e r t a géppuska nagy célt m u t a t o t t és hosszabb sorozattűznél a keletkező
füst és a gáz könnyen elárulta tüzelőállását, miáltal az ellenség tüzét magára vonta,
amely nemcsak a géppuskát, hanem a közelében levő puskásokat is veszélyeztette.
A géppuska tűzkész állapotba helyezése tetemes időveszteséggel is járt. A lőszer
pótlás pedig az első lépcsők számára rendszerint nagy nehézségeket okozott. A foly
tonos előreszökellés és újból való berendezkedés mellett a géppuskák alig j u t o t t a k
tüzeléshez és nem n y ú j t h a t t a k tűztámogatást a puskás egységeknek. Ezen okok
m i a t t a géppuskák jóval a küzdők mögött fekvő tüzelőállások elfoglalására kény
szerültek és így azoknak a céloknak a leküzdése, amelyek csak a legelső vonalakban
ismerhetők fel, a puskásokra hárult. A puskások, hogy a kellő t ű z h a t á s t elérhessék,
kénytelenek voltak a mélységi tagozást többé-kevésbé feláldozni és nehezen vezet
hető, igen érzékeny vonalakat képezni, ezáltal azonban a hátul telepített géppuskák
tüzeléséhez szükséges hézagok képzése nemigen volt lehetséges. A puskás rajok tüzé
nek vezetése, a tűzösszpontosítások gyors végrehajtása körülményes volt, s a tűz és
50 Handbook of the Colt Automatic Machine Gun Caliber .30. with Pack Outfits and Accessories. Washington,
1917. 18. o.
51 La Mitrailleuse américaine „Colt". Paris, 1917. 5—6. o.
52 Handbook of the Vickers Machine Gun Model of 1915. with Pack Outfits and Accessories. Washington, 1917.
ll.o.
53 Handbook of the Benet-Mercie Machine Rifle Model of 1909 with Pack Outfits and Accessories. Washington, 1917.
54 Turcsáni Gyula: Az olasz ipar teljesítménye a világháború alatt. Műszaki Szemle, 1927. 395. o.
55 F. W. A. Hobart: i. m. 145. o.
56 H. M. Gpu. Gy. L. sz. : 0086/pu.
57 HL 4750. doboz M. kir. honvédelmi miniszter 24858. számhoz/eln. 1. 1916. Piat-E-evelli géppuska, továbbá
Eörmendy G. : i. m. 34. o.
58 Ruigi Cardona: La guerra alla fronte italiane fino ail' arresto sulla linea délia Piave e del Grappa. Milano, 1921.
272. o.
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mozgás összhangja pedig nehezen volt biztosítható. Egy puskás raj tüzét pillanatnyi
lag, kellő gyorsasággal, egy nehezen felismerhető célra egyesíteni nehéz. Sok időt vett
igénybe míg valamennyi lövész megértette a tűzparancsot, a célt megkereste a tere
pen. Egy öntöltő gépfegyver ezzel szemben pillanatok alatt ráirányítható a kívánt
célra és 1—2 m széles területről nagyobb tűzerőt képes kifejteni, mint egy 50 m
széles kiterjedésben tüzelő puskás raj. Emellett csak a gépfegyver közvetlen kiszol
gálására és tüzének vezetésére szükséges 2—3 embernek kell mutatkoznia, míg a
többi fedezékben lehet. Ezzel szemben a puskás raj tüzelés közben valamennyi em
berével célt mutat, így nagyobb veszteséget is szenved. A puskás rajok közvetlen
tűztámogatására tehát egy olyan öntöltő tűzfegyverre volt szükség, amely mozgé
konyságánál fogva az első küzdőket szökellésszerűen képes követni és amelynek
tömegtüze pillanatok alatt a szándékolt célra irányítható. Ez a szükség hozta létre
a golyószórókat.
A golyószórókat először a franciák alkalmazták, akik már 1915-ben bevezették az
1915 M. 8 mm-es Chauchat-golyószórókat,59 amelyeket az Egyesült Államok, Bel
gium, Oroszország és Lengyelország is átvett. 60 A Chauchat-golyószóró a hosszú
csőhátrasiklásos rendszerbe tartozik. A cső és a zár összekapcsolását a reteszelőszemölcs végzi a tok megfelelő pályái révén. A lövés pillanatában a mozgó részek
megindulnak hátsó helyzetükbe. Az ütőszeg ebben az állapotban fennakad az elsütőemelőn, amely a zárral együtt helyben marad. A cső a csőrugó hatására megindul
előre, mialatt elforgatja a reteszelofejet úgy, hogy a reteszfej szemölcsei a tok gyűrűs
pályáiban mozognak. A reteszelőfej vége a zár belső furatában helyezkedik el. A hátsó
végén levő kis szemölcsök a zár ferde vezetőhornyaiban mozognak. A cső előremoz
gásánál a reteszelőfej a zár ferde vezetőhornyaitól kényszerítve elfordul és meg
történik a kireteszelés. Cső további előremozgása alatt a hüvelykihúzás megy végbe.
A zár előremozgásánál a reteszelőfej mindaddig nem fordulhat el, amíg a reteszelőszemölcsök elérik a tok gyűrűs pályáit, s a reteszelőfej előremozgása megszűnik,
mert a csőfenékbe akad. Azért még tovább folytatja mozgását és a reteszelofejet
elfordulásra kényszeríti, aminek következtében kireteszelődik.61 A Chauchat-golyó
szóró sikereinek hatására a Hotchkiss-géppuskát is könnyítették, létrehozva egy új
könnyű géppuskát.
Az Egyesült Államokban Isaac Lewis ezredes szerkesztett golyószórót, amelyet
1915 M. 7,7 mm-es Lewis-golyószóró62 néven rendszeresítettek az angol, belga és
olasz csapatoknál.63 A Lewis-golyószóró egyszerű, kevés alkatrészből áll, összesen
49 db-ból. A tár sajtolt acéllemez. A fegyver léghűtéses, a csövet 8 cm átmérőjű
alumínium henger övezi. Ezen a hengeren körben, hosszában elhelyezett, 3/4 mm
vastagságú húzott acélcsőbe zárt magas bordák vannak. Ez a cső a torkolatánál
szűkül és fordulattölcsért képez. Hátul viszont nyitott és a kivetőszerkezet a lövés
közben az alumínium bordákon keresztül hideg levegőáramot hajt. Mivel az alumí
nium hatszorta jobb hővezető az acélnál, a csőnél fellépő meleget azonnal át
veszi.64
Németországban 1915-ben az 1908 M. Maxim-géppuskából a hűtőköpeny tömegé
nek csökkentésével „könnyű géppuskát", golyószórót építettek, amelynek tusája
és villaállványa volt. Ezt az átépített géppuskát 1908 /15 M. 7,9 mm-es Maximkönnyű géppuskának nevezték.
59 Hadtörténeti Múzeum Golyószóró gyűjtemény (a továbbiakban H. M. Gsz. Gy.) L. sz. : 0313/pu.
60 Instruktion provisoire sur le fusil mitrailleur modellé 1915. Nancy—Paris—Strasbourg, 1921. 5. o.
61 A. A. Blagonravov : Materialnaja csaszty sztrelkovogo oruzsija. Moszkva, 1946. 216. o., továbbá Pierre Lorain:
Principes de l'automatisme. Les solutions possibles. G. d. a. 1976. 36. szám, 18. o.
62 H. M. Gsz. Gy. L. sz. : 0309/pu.
63 F. W. A. Hobart: i. m. 81. o.
64 A. Fleck: Das gewehförmige Levis-Maschinengewehr mit Luftkühlung. K. Z. 1914. 6. füzet, 254. o., továbbá
E. Hampe: Die Verwendung des Lewis M. G. bei den Engländern. K. Z. 1917. 7—8. füzet, 144. o. és A. A. Blagonravov :
i. m. 70. o.
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Angol 1915 M. 7,9 mm-es

Lewis-golyószóró

1917 elején nagy számban került a csapatokhoz ez az 1908/15 M. Maxim könnyű
géppuska. Minden lövészszázad kezdetben 2—3, később 6 könnyű géppuskát ka
pott. 65 Ezek működési elve hasonló volt az 1908 M. Maxim-géppuskáéhoz. Későbbi,
1908/18 M. változatának hosszanti nyílásokkal ellátott acélköpenye léghűtéses volt.

Német 1908/15 M. 7,9 mm-es Maxim

„könnyű

géppuska"

65 Manfred Lachmann: Das Machinenge wehr in der kaiserlich deutschen Armee. Visier, 1979. 4. szám, 22. o.
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Német 1908/15 M. 7,9 mm-es Maxim

„könnyű géppuska»

tüzelőállásban

Németország 1915-ben már kimondott golyószórót is rendszeresített Az 1Q1 ^ M
8 mm-es Bergmann-golyószóró- l é g M t é s e s és" villaállványra szerelt! voli
A Bergmann-golyoszórónál retesz van a csővel összeköttetésben levő zárszer
Lezetbe építve A retesz zárt állapotban a zár megfelelő fészkében nyuglzik ľ cső
hatramozgasa közben a retesz, a tok falába ütközve, kioldódik. A c s ľ a zľrkeľettel
rövid hátrasiklás után megáll, a kireteszelt zár pedig tovább siklik hľtra.^
Az osztrák-magyar hadsereg - golyószóró hiányában - 1917 őszén könnvú
géppuska rendszeresített oly módon, hogy a géppuskához könnyű állványt és rovľ
debb toltenyhevedert (100 db-os)«« rendszeresített. A könnyű géppuska a
^
Ä
aüasharc
ban megfelelt, a mozgó harcban azonban nehéz és terjedelme!f volt
t é k n Ä o l t ^
- é r k e z t e t t e Madsen-golyószórót « * « * * * .
egy
k é n y s ^ i ^ ^ Ä —
- ľ Z e f " T 2 k Í v á J a t a b a n a zártömb vezetőcsapja
Kényszerpályán halad, es így a zartomb a hátramozgásnál felfelé mozos hoav L
üres huve y kivetését lehetővé tegye, majd az előremozgás kezdetén ľnnyfra lehllen
hogy az uj töltény részére a töltényűrt kinyissa vésül
ismét * o«^Z n i
'
vonalba jut és becsukott állapotba kerül.™ Y
' g " " ^ a c s o t e n g e % e l egy-

«~ **-_M. G s z - G y- L. sz. : 0318/pu.

«8 H?T3SLVwí-£88d3 b ÍÍ A B e r ^ a n - f é l e ^PPUska. Budapest, 1918. 3 - 4 . o.
?S I'. S S ! ' J^g^dsen-Maschinengewehr. K. Z. 1908. 7. füzet, 298. o.
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Öntöltő, önműködő

puskák

A fegyverek lőtávolságának és lőszabatosságának fokozatos megjavulásával ter
mészetes volt, hogy a katonáknak a sérülésektől való megóvása és fedezése végett
különböző rendszabályokhoz folyamodtak. A harctereken mind jobban és jobban
kezdtek megnőni a követelmények a tábori műszaki erődítések, lövészárkok, össze
kötő árkok építése és a terephez való jobb alkalmazkodás iránt. A laza csatárláncok
fedezéktől fedezékig, a terepet jól kihasználva, alig észrevehető, terepszínű ruhákba
öltözötten t á m a d t a k , beásták magukat, az ellenség számára kevésbé láthatóbbá vál
t a k . Csak a legrövidebb időre t á r t á k fel magukat. Ezeket a pillanatokat kellett fel
használni a gyors tüzelésre. Ez az igény teremtette meg a gyorstüzelő öntöltő, ön
működő puskákat. 7 1
A francia hadseregben az 1908 M. Mondragon-önműködő puskát rendszeresítették.
Németországban a légierőnél vezették be az 1915 M. 7 mm-es Mondragon öntöltő
karabélyt. Oroszországban 1916-ban a 183. gyalogezrednél 60 gyalogos katonából
alegységet hoztak létre, amelyet Fjodorov önműködő puskákkal láttak el. Az Egye
sült Államokban a háború idején tíz különféle öntöltő, önműködő puskát próbáltak
ki, így többek között a Mondragon-t, az Eldre—Rychiges-t, a Bommeri-t, a Lin-t
és a francia 1917 M. RSG-t, 7 2

Mondragon-öntÖltő

jjuska

Géppisztolyok
A világháború alatt született fegyverek sorába tartozik a géppisztoly, amelynek
őse a kiegészítő tusás pisztoly volt. Az első tusás pisztolyt Borchardt szerkesztette.
E z t a gondolatot fejlesztette tovább Paul Mauser az 1896 M. öntöltő pisztolyánál,
melynek fatokját szintén tusaként lehetett használni. Ferdinand Mannlicher 1901ben, Theodor Bergmann 1905-ben készített ilyen pisztolyt. 7 3
A katonák azonban ezeket a „pisztolykarabélyokat" nem vették komolyan, mert
a puskát és a karabélyt, a géppuskával együtt, elégnek t a r t o t t á k a harchoz. Mégis,
az első világháború folyamán, az állásharc okozta kényszerűség nyilvánvalóvá tette,
hogy rövid távolságra gyorstüzelő fegyvert kell szerkeszteni.
A géppisztoly előfutára a németek által alkalmazott hosszúcsövű Parabellum
öntöltő pisztoly volt, amely a német haditengerészet, a tüzérség és a Zeppelinek
legénysége számára készült, 20 cm-es csővel ellátott, s szerkezetileg az 1908 M.
Parabellum öntöltő pisztollyal teljesen megegyező fegyver. Bőrtáskája alatt egy
tusaként alkalmazható falemez volt. 7 4
Minden öntöltő pisztolyban v a n egy berendezés, az ún. kiváltó, amely megakadá
lyozza, hogy a tárban levő töltények, géppuskaszerűen, egymás u t á n elsüljenek,
m e r t ez esetben a pisztoly egyszeri elhúzásra kiürülne. A lövészárokban
71 Az önműködő puskák kérdéséhez. Közli a Külügy—hadügy, 1914. június 21-i szám, 9. o.
72 J. Lugs: i. m. 341. o.
73 Uo.
74 Pistole 08 Artilleriemodell (Parabellum P 17). Visier, 1980. 9. szám, 31. o., továbbá Henri VuiUemin: Le Luger
P 0 8 Long. G. d. a. 1978. 57. sz., 20. o.
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viszont éppen az felelt meg, ha minél több lövést lehetett a pisztolyból minél rövi
debb idő alatt leadni. A megoldás magától következett: kiszerelték a pisztolyból
a kiváltót. Ekkor viszont a töltény volt kevés, ezért különleges, sok töltény befoga
dására alkalmas, hosszú t á r a k a t készítettek.
A német 1908 M. hosszúesövú Parabellum öntöltő pisztolyhoz a németek az ún.
„Trommelmagazin"-t 7 5 — csigatárat 7 6 rendszeresítettek, amelybe 32 db pisztoly
töltény fért. í g y a pisztoly már nagyszerűen bevált az árokharcban, mert közelről
rövid idő alatt sok lövést lehetett a célba j u t t a t n i . A világháború folyamán m á s
hadseregekben is hiányát érezték a kis, könnyű, könnyen kezelhető, soklövetű
önműködő fegyvernek.
Olaszországnak nem volt igazi könnyű géppuskája, golyószórója, mint m á s hatal
m a k hadseregeinek. így arra törekedtek, hogy ezt a hiányosságot megszüntessék.
Olaszországnak nagy nehézségei voltak a Revelli-géppuskával, ezért könnyű, moz
gékony öntöltő fegyvert szerkesztettek, amely a géppuskát mindenekelőtt a hely
ségharcban pótolhatta. Az olasz hadsereg 1916 végén kezdte meg a gyalogságát nagy
számban felszerelni a kétcsövű Villar—Perosa-géppisztollyal, amelyet Fiat—Revelligéppisztolyként is ismernek. 77 Kezdetben tévesen használták a fegyvert, mert a
tisztek a géppuska pótlását látták benne. Csak később ismerték fel célszerűségét,
különösen a helységharcban. A géppisztolyt Abiel Bothel Revelli-Beaumont a
9 mm-es Glisenti pisztolytöltényhez szerkesztette. A fegyver gáznyomásos, súrlódózárú, csak sorozattüzelésű, kétcsövű, Maxim-géppuska markolattal. A tok bronzból

Olasz 1915 M. 9 mm-es Villar—Per osa-géppisztoly osztrák-magyar

katonáknál

75 Anleitung zu langen Pistole 08 mit austechbaren Trommelmagazin, Berlin, 1917.
-; ,
76 Hadtörténeti Múzeum Pisztolygyűjtemény (továbbiakban H. M. Pi. Gy. :) L. sz. : 324/dpL* v
*7 ír M. (îpi. (îv. L. sz. : 0311/pu.

— 687 —

készült. A két t á r á b a 25-25 db töltény fér, szerkezete késleltetett tömegzáras.
A terepen kétlábú állványról, vagy egyéb, mozgatható fémtámasztásról tüzeltek vele,
de alkalmazták a repülőgépeken, jármüveken, kerékpárokon is. 78
A németek 1918 n y a r á n vezették b e a csak sorozattüzelésre alkalmas 1918 I. M.
9 mm-es Bergmann-géppisztolyt, 7 9 amelyet Louis Schmeisser szerkesztett. A Bergmann-géppisztolyokat (amelyeket a n é m e t katonák golyófecskendőnek neveztek) a
Theodor Bergmann gyár készítette. 1918 novemberéig a gyalogság mintegy 10 000 dbot k a p o t t . Minden századnak egy 6 katonából álló, külön részleget kellett felállí
tania géppisztolyos lövészekből. A géppisztoly kiszolgálását 2 k a t o n a végezte (a
lövész és a szállító). A lőszeres tarisznyában 6 db t á r (32 töltényes csigatár és 48
redőzött doboz — egyenként 16 db tölténnyel) volt. 8 0 E g y géppisztolyhoz 2384 db
töltény tartozott. (Ezen kívül minden katona a tár töltéséhez tártöltőt és pótalkat
részeket is vitt magával.)
A Bergmann-géppisztoly tömegzáras szerkezetű. Az elsütőbillentyü meghúzása
u t á n a závárzat — amelybe az ütőszeg szilárdan van beépítve — előreszaladt, a
belőle kiálló ütőszeg a töltény csappantyújára ü t ö t t , s megtörtént a lövés; a lőpor
gázok hatására a závárzat hátraszaladt, s közben a závárzattömb mögötti helyre
toló rugót összenyomta. A visszaható erő megszűntével a rugó a závárzattömböt
előretolta, s ismét lövés következett be, mindaddig, amíg az elsütőbillentyü be
n y o m v a t a r t o t t á k vagy a tárból a töltény ki nem fogyott. 8 1
A 32 d b töltényt 3,5 másodperc a l a t t lehetett eltüzelni, s még 100 m távolságban
is igen hatásosan lehetett szórótúzre használni, 15 m szélességű sávban.
Az osztrák—magyar hadsereg csak 1917 októberében ismerhette meg az olasz
géppisztolyokat (Caporetto). E k k o r még golyószóróval sem rendelkezett! Ezért sür
gősen géppisztolyt szerkesztettek, s 1918 novemberében indult volna meg a tömeg
termelés, amit azonban a háború befejezése meghiúsított. 8 2
Az első világháborúban bebizonyosodott, hogy a géppisztoly a közelharc hatásos
fegyvere. Különösen alkalmas a helység-, utcai, erdei és állásharcban, amelyeknél
rövid távolságon erős t ű z h a t á s t kell kifejteni. A géppisztoly a közelharcban felül
múlja a géppuskát és a golyószórót, m e r t mozgékonyabb és könnyen kezelhető,
t o v á b b á gyorsan tűzkész és kevésbé fordul elő zavar. A géppisztoly azonban nem
pótolja a géppuskát, m e r t hatásos lőtávolsága és a tölténykészlet, amelyet a katona
magával visz, nagyon kevés volt.

Pisztolyok
Az első világháború ütközeteinek egyik legkritikusabb szakasza a közelharc volt,
amikor a k a t o n á k n a k gyakran a legváratlanabb helyzetekben kellett pillanatokon
belül önállóan cselekedniük, az ellenséget megsemmisíteniük. Ennek érdekében a
hadseregek kellő tűzgyorsaságú maroklőfegyvereket igényeltek.
A katonai és fegyvertechnikai irodalomban a X X . század elején élénk vita folyt
arról, hogy a forgó- vagy pedig az öntöltő pisztoly legyen-e a hadseregi pisztoly.
Sokan azt állították, hogy egyedül a forgópisztoly működik feltétlenül biztosan,
mások viszont, különösen az öntöltő pisztolyokat gyártó gyárak által t á m o g a t o t t
publikációk, az öntöltő pisztolyok előnyeit hangsúlyozták. A forgópisztoly előnye

78
79
80
81
82

Franz Kosár: Die italienische Maschinenpistole Villar-Perosa. Truppendienst, 1975. 3. sz., 227. o.
H. M. Gpi. Gy. L. sz. : 423/dpl.
J. Lugs: i. m. 375. o.
H an» Bieter Götz: Die deutschen Militärgewehre und Maschinenpistole 1871—1945. Stuttgart, 1985 0'224—225.
J. Lugi:i. m. 375. o.
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a feltétlen működés, hátránya viszont a henger és a cső között levő hézag volt
amelyen keresztül mindig előfordult gázveszteség, továbbá nehézkes, egyenkénti
töltésmód.
Az önműködő pisztoly jobban kihasználja a lőpor erejét, előnye a rendszerint
kisebb, laposabb alak ; a könnyebb töltés és kezelhetőség, hátránya pedig, hogy csak
kifogástalan tölténnyel működik jól. Mindezek a viták rányomták a bélyegüket a
hadseregekben rendszeresített pisztolyokra. A két tábor az első világháborúban is
megmaradt. így Nagy-Britannia zömmel forgópisztolyokat rendszeresített, de ugyan
ezt tette Franciaország, Oroszország, Olaszország, sőt az Osztrák—Magyar Monar
chia is.
A britek az 1915 M.455-ÖS 8 lövetű Webley Mark VI-os billenőcsövű forgópisz
tolyt 83 részesítették előnyben. A Webley-forgópisztoly csöve a retesz oldása után
lefelé billenthető. A cső billentésével egyidőben a henger felemelkedik, s a tengely
hosszanti középfuratában elhelyezett kivetőrúd végére szerelt hüvelykivető koszorú
a hengerből valamennyi üres hüvelyt önműködően eltávolítja.84
Franciaországban a Nicolas Lebel ezredes szerkesztette 1892 M. 8 mm-es 6 lövetű
forgópisztolyt85 rendszeresítették. A Lebel-forgópisztoly hengere jobban kifordít
ható, s a henger tengelyfuratában elhelyezett rúdra szerelt kivető koszorú segítsé
gével a henger egyetlen nyomással üríthető. A forgópisztoly érdekessége, hogy a
henger — a forgatható emelő kikapcsolása után — kézzel is továbbfordítható, s hogy
az elsütőberendezés tisztításához a tok bal oldalán a fedőlemez felnyitása is ele
gendő. 86
Az orosz hadsereg szolgálati fegyvere az 1895 M. 7,62 mm-es 7 lövetű Nagantforgópisztoly87 volt. A fegyver egyedülálló a maga nemében. Ismert, hogy a forgó
pisztolyok gázveszteséggel dolgoznak. A lőporgázok egy része a cső és a henger
közötti résen át elillan. Louis Nagant belga fegyverszerkesztő olyan forgópisztolyt
alkotott, amelynél nincs gázveszteség.88 A töltény palack formájú, s a lövedék csúcsa
nem emelkedik ki a hüvelyből, ez utóbbi azonban kissé kiáll a hengerből. Lövésnél,
amikor a forgatóemelő a soron következő töltött töltény karját (hengerfuratot) a
csőhöz fordítja, egy feszítőkar támaszkodik a töltény fenekének és a hengert is
előre tolja. Ezáltal a töltényhüvely elülső vége beleilleszkedik a csőfurat kúposán
kialakított végződésébe, s a kakas szegnyúlványa csak ekkor üti meg a töltény
fenekét.
Az osztrák—magyar hadseregben viszonylag nagy számban használták az 1898 M«
8 mm-es 8 lövetű Rast—Gasser-forgópisztolyt,89 amelyet August Rast szerkesztett.
A billentyű-kakas feszítésű pisztoly sajátossága, hogy ütőszeggel szerelt forgópisz
toly, a sátorvas lebillenthető, a bal oldali tokfedél felnyitható.
Franciaországban a forgópisztolyok hiánycikké válásával Spanyolország számos
fegyvergyára hajlandónak mutatkozott az i > tő pisztolyok gyártására és szállí
tására.
Ezek a pisztolyok a Spanyolországban igen gyakori módosított Browning típus
hoz tartoztak. Valamennyi pisztoly reaktív elven működött. Hüvelykujjal működ
tethető biztosítójuk mindig a váz hátsó részén helyezkedik el, tárbiztosítójuk pedig
megakadályozza a véletlen elsütést abban az esetben, ha a tár nincs benne a fegy88 Hadtörténeti Múzeum Pisztolygyűjtemény (a továbbiakban H. M. Pi. Gy.) L. sz. : 79. 148. 1.
84 Pierre Lorain: Les revolvers réglementaires brittaniques 1892—1957. G. d. a. 1983. 120. szám, 32. o.
85 H. M. Pi. Gy. L. sz. : 1057/pu.
86 Pierre Lorain: Le Revolver d'Ordonance Modèle 1892. G. d. a. 1974. 15. szám, 16. o., valamint Bernard Beton:
Le revolver 1892. G. d. a. 1983. 116. szám, 31. o.
87 H. M. P I . Gy. L. sz. : 0371/pu.
88 Qerard GorogJwff: Le Nagant ou le revolver de 3 lignes (7,62) modèle 1895. G. d. a. 1982. 109. szám, 14. o.
89 H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0374/pu.
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Német 1896 M. 7,03 mm-es Mauser-öntöltó pisztoly

Német

1908 M. 9 mm-es hosszú

csövű Parabellum-öntöltő

pisztoly

vérben. Egyetlen modellt sem láttak el markolatbiztosítóval. Ezeket a fegyvereket
, , R u b y " néven is ismerik, mert 1914-ben a Gabilondo y Urresti-gyár szabadalma
zott egy pisztolyt ilyen néven, s mert az első francia megrendeléseket ez a gyár
— C90 —

k a p t a . Miután a franciák igényei messze meghaladták e gyár kapacitását, hama
rosan m á s vállalatok is bekapcsolódtak e jól fizető üzletbe. 9 0
Múzeumunk a Franciaországban használt öntöltő pisztolyok közül rendelkezik az
1916 M. ; Cebra ; Destroyer ; U. C. ; 1914 M. 9 1 típusokkal.
N é m e t o r s z á g b a n P a u l Mauser 1896 M. 7,63 mm-es Mauser-öntöltő pisztolyát
rendszeresítették. 9 2
Az 1896 M. Mauser-öntöltő pisztoly hátrasikló rendszerű, reteszelt z á r d u g a t t y ú s
megoldású. A pisztolytár töltése tölténykerettel történt. Mindezeket az elveket m á r
sikeresen alkalmazták a katonai puskákon. Mauser a pisztolyát külső kakassal,
cserélhető részekkel és szerszámok segítsége nélkül összerakható, illetve szétszed
hető formában készítette el. A cső és a csőtoldat alkot egy együttest, a váz és a
mechanizmus egy másikat. Megoldotta azt is, hogy az utolsó töltény kilövése u t á n
a pisztoly nyitott állapotban maradjon. A pisztolyokat a német hadseregen kívül
Törökország, az Olasz Királyi Haditengerészet vezette be. 9 3
Az 1896 M. pisztoly sajátossága: a markolathéj teljesen recézett fa, biztosíték
billentyűje tömör, a kakason kis kerek nyílás van, kétoldalt közép felé vastagodó
gyűrűkkel. A hátsó irányzék kis átmérőjű forgócsapon mozgatható. A cső mindkét
oldalán teljes hosszúságban barázdák húzódnak. 1915-ig apróbb változtatásokkal
gyártották. 1915—16-ban lényeges változtatásokat hajtottak végre, főleg a bizto
sítási rendszerben. 1916-ban kezdték gyártani a 9 mm-es Parabellum—Mauseröntöltő pisztolyt, 9 4 amelynek markolatában mindkét oldalon vörössel kitöltött
„9"-es szám volt. 1918-ig k b . 150-000 db-ot gyártottak. 9 5
Az 1896 M. Mauser-öntöltő pisztolyoknál a cső és a zár szétkapcsolódása lénye
gesen h a m a r a b b történik meg, mint hogy a zár hátsó helyeztet elfoglalta volna (rövid
csővisszafutási rendszer). A csővisszafutás ideje ennél a rendszernél megegyezik a
lövedék csőben való mozgási idejével. A kireteszelés a lövedék csőből való kirepülésekor következik be. A pisztoly reteszelése reteszemelő segítségével történik.
A reteszemelő egyik karja a zár vágatába nyúlik. A cső a zárral együtt indul hátra,
emelőkarja nekifekszik az álló kireteszelő nyúlványának, aminek következtében
megtörténik a zár kireteszelése. A cső megáll, a zár t o v á b b folytatja mozgását hátsó
helyzetébe. A bereteszelés egy kiszögellés segítségével megy végbe, amely a retesz,
emelőt megemeli.
A német Parabellum-pisztoly, vagy ahogyan az angolszáz országokban nevezik,
Luger, egyike a legismertebb és legszélesebb körben alkalmazott pisztolyoknak.
Georg Luger pisztolyának megalkotásánál Hugo Borchardt szerkezetét vette figye
lembe. 8 6
Az 1908 M. 9 mm-es Parabellum-öntöltő pisztoly 9 7 markolatbiztosíték nélkül
(4; 6; 6,5 hüvelykes csőhosszúsággal és karabély változatban) készült. A 20 cm-es
csövű (9 hüvelykes) változatát 9 8 1911-ben készítették katonai célokra. E z t az állít
h a t ó hátsó irányzékkal ellátott pisztolyt tévesen 1918 M.-nak szokták nevezni.
Az első világháborúban nagy mennyiségben g y á r t o t t á k . Amikor az 1908 M. pisztolyt
a németek szolgálati fegyverként bevezették, az erfurti Állami Fegyvergyár meg
vásárolta a gyártás jogát a D . W . M.-től (Deutsches Waffen- u n d Munitionsfabrik),
90 A gyártásba kapcsolódó gyárak: Azanza y Arrizabalaga, Eibar — „1916 M."; Arizmandi, Zulaica y Cia, Eibar
— „Cebra" ; Izidro Castanaga, Eibar — „Destroyer" ; Erquiaga y Cia, Eibar — „Fiel" ; Urrejola y Cia, Eibar — „TJ.
C " ; M. Zulaica y Cia, Eibar — „1914 M." stb. Jean Glergau: Les pistoles automatiques de Armée française de 1915
a 1940. G. d. a. 1984. 125. szám, 29. o.
91 H. M. P I . Gy. L. sz. : 1916 M. Cebra, Destroyer, U. C , 1914 M.
92 H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0980/pu.
93 Howard Matthews: Firearms Identification. Madison, 1962. 633.
94 H. M. Pi. Gy. L. sz. : 1245/pu.
95 S . Matthew: i. m. 638. o.
9G Kené-Jean Glergau: Un beau Monstre... le Borchardt. G. d. a. 1976. 36. szám, 25. o.
97 H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0617/pu.
98 H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0626/pu.
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de csakis katonai szállításokra. 1908—14 között különleges jelzésekkel gyártottak
néhány sorozatot Kína, Románia és Törökország részére."
A Parabellum-öntöltő pisztolynál a középső forgópont a cső, a zárkeret és a zár
közös hátrasiklása közben ferde síkba ütközik, amely a könyökcsuklót felfelé meg
töri. A cső a zárkerettel és a zárral a rövid hátrasiklás és kireteszelés után megáll,
a zár elválik a csőtől és tovább siklik h á t r a (a zár és a cső merev összeköttetése
kinyújtott könyökcsukló útján történik).
Andreas Schwarzlose fegyverszerkesztő jelentős mértékben járult hozzá az öntöltő
pisztolyok fejlődéséhez. Az 1908 M. 9 mm-es Schwarzlose-öntöltő pisztoly 100 egy
tekintetben egyedülálló: ez az egyetlen kereskedelmi forgalomba került ,,előresikló"
rendszerű pisztoly. Zárdugattyúja egybe van építve a vázzal, következésképpen
mozdulatlan. Csak a cső képes csúszni és sem bütykös mechanizmus, sem reteszelő
szerkezet nem csökkenti a lökés erejét. A cső alatt merev spirálrugó található, benne
vezetőrúddal. Ez a rugó összenyomódik, amikor a cső a robbanás erejének hatására
előreugrik. A kivonó a zárdugattyúban helyezkedik el. A pisztolyt rejtett, revolver
típusú kakassal látták el. A markolatbiztosíték a markolat elején helyezkedik el.
A pisztollyal nem kellemes lövést leadni. A mozdulatlan z á r d u g a t t y ú növeli ugyan
a lövész biztonságát, de a hátrasikló zárdugattyú, amely felfogná a hátralökés ener
giáját, hiányzik, tehát a pisztoly elég erősen ,,rúg".
Az osztrák—magyar hadseregben öntöltő pisztolyként több típust is rendszeresí
tettek.
Az 1907 M. 8 mm-es Roth—Steyr-öntöltő pisztolyt 1 0 1 Georg R o t h , Karel K r n k a
és Georg K r n k a tervezték. 1904-ben jelent meg, de az osztrák fegyveres erők csak
1907-ben fogadták el, elsősorban a lovasság céljaira. Az első világháborúban a cs.
és kir. hadsereg m á s alakulatai is használták.
Az osztrák—magyar hadsereg fegyveres alakulatainak zöme azonban az 1912 M.
Steyr-pisztolyt, a m a g y a r királyi honvédség pedig a 7,65 mm-es Frommer—Stop
pisztolyt viselte. Ennek ellenére az 1907 M. Roth—Steyr-öntöltő pisztolyt igen nagy
mennyiségben g y á r t o t t a az Österreichische Waffenfabrik Ges. Steyr és a budapesti
fegyvergyár. Minden pisztolyon feltüntették az átvételi jelzést, s a jobb oldali
markolathéjon annak az alakulatnak a jelzését, amelynek kiadták a pisztolyt.
A pisztoly hosszirányban forgó, mozgócsövü rendszerű. A cső felületén kiszögellések vannak, amelyek az álló csőköpeny ferde pályáin elcsúsznak, s a csövet tengelye
körüli elfordulásra kényszerítik. E z t a forgó mozgást használták fel a zár ki- és
bereteszelésére. 102
A fegyver nem rendelkezik eltávolítható tárral, a töltények a markolathéjak
közötti beépített t á r b a n helyezkednek el. Töltéskor a zárat hátrahúzták, s a 10 töl
tényt tartalmazó tölténykeretet lenyomták a tárba. A keretet azután üresen ki
húzták.
A Roth-—Steyr-pisztoly érdekessége, hogy sem markolatbiztosítékkal, sem mecha
nikus biztosítékkal nem l á t t á k el. Ezekre ennél a pisztolynál nem is volt szükség,
mert bár automatikusan kivetette a kilőtt hüvelyt és csőre töltötte az új töltényt,
felhúzását minden lövés előtt az elsütőbillentyű erőteljes hátrahúzásával kellett
végrehajtani. Ez a megoldás eléggé biztonságos volt, de semmi esetre sem jó, mert
az elsütőbillentyű hátrahúzásához szükséges erőkifejtés gyakorlatilag lehetetlenné
t e t t e a pontos célzást.
Az osztrák—magyar 1912 M. 9 mm-es Steyr-öntöltő pisztoly 103 hátrasikló, elfor99 Renaud de la Faille: Le Luger 08. G. d. a. 1979. 68. szám, 10. o.
100 H. M. Pi. Gy. L. sz. : 1288/pu.
101 H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0365/pu.
102 Instruktion über die Einrichtung und Verwendung der Repetierpistole M.7. Wien, 1911.
103 H. M. Pi. Gy. L. sz.; 1022/pu.
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dúló csövű (60°). Az Österreichische Waffenfabrik Gesellschaft Steyr g y á r t o t t a .
A Steyr-Hahii (kakas) elnevezést azért használták, hogy megkülönböztessék a
Roth—Steyr-pisztolytól. 1912 nyarán rendszeresítették. A katonai pisztolynál 4 jegyű
gyártási számokat, s ezekhez betűtoldatokat használtak. Az első ilyen sorozatot
0001a—9999a-ig számozták. Több százezer darab készült belőle; a román hadsereg
is átvette. 1 0 4
A magyar királyi honvédségnél rendszetesített 7,65 mm-es Frommer—Stop-öntöltő pisztolyt 1 0 5 1911-ben szerkesztette Frommer Rudolf. G y a k r a n nevezték 1912 M.nak is. A pisztoly működési rendszerét a k é t u t a s nyomórugó-vezető jellemzi, rugórendszere a cső fölötti un. „ a l a g ú t b a n " helyezkedik el. Működtető rendszere belső
bilincsekkel ellátott forgócsap. A Stop-rendszerű pisztolyokat 7,65 és 9 mm-es válto
z a t b a n készítették. 1 0 6
Olaszországban a forgópisztolyok mellett többféle öntöltő pisztolyt rendszeresí
tettek. Az 1915 M. 7,65 mm-es Beretta-öntöltő pisztoly 107 a Browning-pisztolytöltényt tüzelte. Belső kakasos, reaktív fegyver. Markolatváza egyenes, markolat
biztosító lemeze fa.
Az 1915 M. 9 mm-es Beretta-öntöltő pisztoly 1 0 8 az előbbinek kissé módosított
változata, valamivel nagyobb és külön hüvelykivető j e van. 1 0 9
Az olasz hadseregben a Beretta-öntöltő pisztolyokon kívül a Siderurgica Glisenti(Brescia) gyár reteszelt öntöltő pisztolyát alkalmazták. Az első változatú 7,65 mm-es
Parabellum-töltényt tüzelő pisztolyt B. A. Revelli szerkesztette, aki később a cső
űrméretét 9 mm-re növelte, s az új maroklőfegyver az 1910 M. 9 mm-es Glisentiöntöltő pisztoly 110 elnevezést kapta. E pisztolynál a cső és a zár összekapcsolását
a tok tár mögötti részében elhelyezett, erős laprugóval feszített s tengelye körül
elforduló reteszelő biztosítja. Lövéskor a zár és a cső n é h á n y m m - t e g y ü t t siklik
hátra, ekkor a cső megakad, a reteszelő nyúlványa a zár vájatából lefelé billentve
kiakad, a reteszelés megszűnik, s a zártest akadálytalanul csúszhat tovább hátrafelé.
A hátrasiklás befejeződése u t á n a zárban levő helyretolórugó a zárat zároló hely
zetbe taszítja vissza, s közben a reteszelő nyúlványa ismét a zár vájatába lép. 1 1 1
A belga hadsereg a J o h n Moses Browning szabadalmaztatta pisztolyokat hasz
nálta. Az 1900 M. 7,65 mm-es Browning-öntöltő pisztoly 112 jellemzője a cső felett
elhelyezett visszanyomó rugó és a gyúszeg olyan megoldása, hogy' azt láncszem
elrendezés működteti, amely a szán hátsó részének felső, n y ú j t o t t toldalékában
helyezkedik el. A Browning-öntöltő pisztolyok, amelyek katonai és polgári válto
zatban elözönlötték a világot, annyira közkedveltté váltak, hogy a köznyelv minden
fajta öntöltő pisztolyt „browningnak" nevezett.
Az 1903 M. 9 mm-es Browning-öntöltő pisztoly 113 reaktív típusú fegyver, belső
kakassal és a cső alatt elhelyezett rugóval. Törökország és Oroszország is rendszere
sítette.
Az 1910 M. 7,65 mm-es és 9 mm-es Browning-öntöltő pisztoly 114 kétféle űrméret
ben készült. E z t az alapszerkezetet a csövet körülvevő szánvisszanyomó rugó, a
teljes szánt és a csövet a vázhoz rögzítő, a töltényűr a l a t t elhelyezett, három vagy
négy k a r m a n t y ú jellemzi. Említésre méltó még a markolatbiztosító, a tárbiztosító
és a mechanikus biztosító együttese.
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

H. Matthews: i. m. 787. o.
H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0549/pu.
H. Matthews: i. m. 544. o.
H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0969/pu.
H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0968/pu.
Selbstladepistolen Beretta. Modeli 1915. Visier, 1979. 10. szám, 31. o.
H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0996/pu.
O. Blässer—A. Selvini: Selbstlade-Pistole 1914 bis 1945. Beretta. D. W. J. 1972. 12. szám, 1266—1272. o.
H. M. Pi. Gy. L. sz.: 1021/pu.
H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0729/pu.
H. M. Pi. Gy. L. sz. : 10271/pu.
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Az Egyesült Államok hadseregében az 1911 M..45-ös (11,43 mm-es) Colt-öntöltő
pisztolyt 1 1 5 rendszeresítették. E n n é l a pisztolynál reteszelt állapotban a cső felső
gerincén harántirányban kialakított bordázatok belefeszülnek a csőköpeny (a szán)
vájataiba, következésképpen lövéskor a hátrasikló szán (amelynek hátsó vége egy
ben a zár) a csövet is addig húzza hátra, amíg a tokhoz kapcsolt kengyel a cső hátsó
végét lebillenti. E k k o r a cső bordazatai kiszabadulnak a szán vájataiból, véget ér acső hátrasiklása, s csak a szán csúszik ütközésig tovább, közben a hüvelyvonó a
töltényürből kihúzza, a hüvelykivető pedig kilöki az üres hüvelyt. U t á n a a helyre
tolórugó előretaszítja a szánt, amely a csőhöz érkezve felemeli azt, megtörténik a
reteszelés, s a kakas feszített helyzetben marad. (Ezután a lövés-ürítés-töltés folya
m a t a ismétlődik.) 1 1 6
Nagy-Britanniában a reteszelt maroklőfegyverekkel szemben kezdetben nagyon
sok kifogás merült fel, majd a továbbfejlesztett pisztolyokat 1910-ben a haditenge
részetnél, 1914-ben a szárazföldi csapatoknál rendszeresítették. Az 1914 M. .455-ös
Webley—-Scott-öntöltő pisztoly 117 rövid hátrasikló csövű maroklőfegyver. Rete
szelt helyzetében a cső hasábszeru hátsó végénél kétoldalt kialakított ferde bordá
zatok a tok megfelelő vájataiban helyezkednek el, s a szán (a zártömbbel) a cső
kiemelkedő toldalékába felül kapaszkodik be. Lövéskor a hátramozduló szán (zár)
a csövet is hátrahúzza, ez utóbbi rövid ú t megtétele u t á n lesüllyed a tokba, meg
szűnik a csőtoldalék és a szán kapcsolata, a zár akadálytalanul hátracsúszhat. E n n é l
a pisztolynál a szánt, illetve a zárat reteszelő helyzetbe egy , , U " alakú laprugó a
zárral összekapcsolt egykarú emelőnek támaszkodva taszítja vissza. A pisztolynak
markolatbiztosítója van. 1 1 8

115
116
117
118

H. M. Pi. Gy. L. sz. : 0992/pu.
Description of the Automatic Pistol, Caliber .45 Model of 191Í. Washington, 1917. 14. o.
H. M. Pi. Gy. L. sz.: 1045/pu.
A. Bell: Webley Faustfeuerwaffen. D. W. J. 1966. 2. szám, 28—30. o.
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GÉPPUSKÁK

1. melléklet
Tömege (kg)
Típusai
Osztrák—magyar 1907 M. 8 mm-es
Schvvarzlose géppuska
Osztrák—magyar 1907/12 M. 8 mm-es
Schwarzlose géppuska
Német 1908 M. 7,9 mm-es
Maxim géppuska
Német 1915 M. 7,9 mm-es
Maxim géppuska
Német 1915 M. 7,9 mm-es
Bergmann-góppuska
Német 1912 M. 7,9 mm-es
Dreyse géppuska
Orosz 1905 M. 7,62 mm-es
Maxim géppuska
Orosz 1910 M. 7,62 mm-es
Maxim géppuska
Francia 1905 M. 8 mm-es
Puteaux géppuska
Francia 1907 M. 8 mm-es
St. Etienne géppuska
Francia 1914 M. 8 mm-es
Hotchkiss géppuska
Francia 1918 M. 8 mm-es
Benét-Mercié géppuska
Brit .303 (7,7 mm-es)
Vickers géppuska
Brit .303. (7,7 mm-es)
Vickers géppuska
USA 1895 M. 7,62 mm-es
Colt géppuska
USA 1895/14 M. 7,62 mm-es
Colt-Browning géppuska
Olasz 1808 M. 7,7 mm-es Perino
géppuska
Olasz 1914 M. 6,5 mm-es
Fiat-Reveili géppuska

0ép

~ Hűtő,
1puska
vtz

Cső
HoszhoszÁll- összsza
sza
vany tömege (mm)
(mm)

Állványa

Hűtés
módja

háromlábú

víz

háromlábú

víz

szán

víz

szán

víz

szán

víz

17,2

2,5

18,5

40,8

19,6

2,8

19,5

42,0

18,4

33,2

46,2

18,1

19,0

41,0

1080

22,8

19,0

40,0

1155

945

530

721

745

víz

17,0
28,2

4,0

44,2

76,5

1076

721

háromlábú

víz

19,5

4,0

34,0

57,5

1375

721

kerekes

víz

27,0

32,5

39,5

háromlábú

levegő

24,7

32,5

37,2

háromlábú

levegő

24,0

22,0

46,0

háromlábú

levegő

12,2

háromlábú

levegő

18,1

háromlábú

víz

17,2

repülő

levegő

18,0

háromlábú

levegő

háromlábú

levegő

háromlábú

víz

háromlábú

víz

10,5

800

21,25 37,75 1050

700

22,7
17,4

4,0

22,0

43,4

1180

654

Tölténya
.,
vezetése

„ ,11U,
bzalhtas

heveder málhás
250 db
állat
heveder málhás
250 db
állat
heveder málhás
200 db
állat
heveder katonák
250 db
heveder málhás
250 db
állat
heveder málhás
200 db
állat
heveder málhás
250 db
állat
heveder katona
250 db
töltőléc kocsi
25 db
töltőléc kocsi
25 db
töltőléc kocsi
24 db
töltőléc
25 db
heveder málhás
250 db
állat
heveder repülő
250 db
heveder málhás
állat
250 db
heveder málhás
250 db
állat
töltőléc málhás
25 db
állat
tár
málhás
50 db
állat

Lövedék
kezdőse
bessége
(mjsec)

Tűzgyor
sasága
(lövjperc)

580

300—400

580

300—400

838

600

838

480—600

838

600

900

550—600

865

600

865

600

701

650

701

500

732

450

732

650—700

744

450—500

744

450—500

610

400

859

600

732

600

640

400

GOLYÓSZÓRÓK

2. melléklet
* *' i
A lövedék
Tuzm..
TT
TotioszA tar ka- , , »
kezdose- ay orsasa- i„ ,
meqe sza
pacitasa
,
,
'"'
Állványa
ucoooyc
ga
(ka) (mm)
(db)
'
1 y/
J
'
' '
(m/sec)
(löv/perc)
762
530
2 lábú
8,9 1120 t á r
33 db

Típusai
Orosz 1902 M. 7,62 mm-es
Madsen golyószóró

a >nu>
bzalMasa
vállon

Angol 1909 M. 7,7 mm-es
Hotchkiss golyószóró

11,4

840

tár
30 db

700

400

2 lábú

vállon

Német 1908/15 M. 7,9 mm-es
Maxim könnyű géppuska

19,0

720

tár
50 db

838

600

2 lábú

málhás
állat

Német 1915 n/A. M. 7,9 mmes Bergmann golyószóró

16,3

720

heveder 900
100—
—250 db

500

2 lábú

málhás
állat

Francia 1915 M. 8 mm-es
Chauchat golyószóró

8,7

1150

tár
20 db

630—
— 650

240—
—250

2 lábú

vállon

Angol 1915 M. 7,7 mm-es
Lewis golyószóró

12,5

1130

tár
47 db

732

500—

2 lábú

vállon

tár
30 db

762

2 lábú

vállon

8,7

Olasz 1918 M. 6,ő mm-es
Madsen golyószóró

1165

—600
530

GÉPPISZTOLYOK

3. melléklet

Típusai

Olasz 1915 M. 9 mm-es
Villar-Perosa géppisztoly
Olasz 9 mm-es OVP
(officire Villar Peresa)
géppisztoly

A
A cső Az irányTö fel
mege ver hossza zék behoszßg) sza (mm) osztása
(mm)

8,23

600

315

3,7

900

280

820

200

Német 1918 I. M. 9"mm-es
4,0
Bergmann-géppisztoly

TűzgyorTüzelési
sasága
mód
(löv/perc)

100—500 2X1200
900

A tár
kapa
citása
(db)

im/
sec)

tartós

25—25

365

tartós,
egyes

25

360

100—200 350- -450 tartós,
20,
agyes vagy 32
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A lö
vedék
kezdő

360

FORGÓ- ÉS ÖNTÖLTŐ PISZTOLYOK

Cso hosz-

TI

Típusai

Hossza
/™

i

s z a

„,..
Tömege
/

>

(mm)
'
'
226

,
,
(mm)
117

far)
'w '
940

Orosz 1895 M. 7,62 mm-es 7
lövetű Nagant forgópisztoly

234

114

Francia 1892 M. 8 mm-es 6 lövetű
Lebel forgópisztoly

239

Angol 1915 M. .455 colos 6 lövetű
Webley MK. VI. forgópisztoly

Tár
kapacitása
(db)

Lövedék
kezdősebessége
(mjsec.)

8

240

780

7

300

117

840

6

225

285

152

1070

6

183

Belga 1900 M. 7,65 mm-es
Browning öntöltő pisztoly

163

102

625

7

Belga 1903 M. 9 mm-es
Browning öntöltő pisztoly

230

128

930

7

Francia 7,65 mm-es Destroyer
öntöltő pisztoly

144

76

630

7

Magyar 1912 M. 7,65 mm-es
Frommer-Stop öntöltő pisztoly

164

98

590

7

Német 1896 M. 7,63 mm-es
Mauser öntöltő pisztoly

300

140

1180

10

425

Német 1808 M. 9 mm-es
Parabellum öntöltő pisztoly

225

102

870

8

350

Olasz 1915—19 M. 9 mm-es
Beretta öntöltő pisztoly

150

610

9

295

Olasz 1910 M. 9 mm-es Glisenti
öntöltő pisztoly

215

95

860

7

258

Osztrák—magyar 1907 M 8 mm-es
Roth-Steyr öntöltő pisztoly

233

128

1000

10

320

Osztrák—magyar 1912 M. 9 mm-es
öntöltő pisztoly

217

130

950

8

360

Német 1914 M. 9 mm-es
Parabellum öntöltő pisztoly

320

200

1000

32

380

USA 1907 M. .32-es Savage
öntöltő pisztoly

167

95

550

10

Német 1908 M. 9 mm-es
Schwarzlose öntöltő pisztoly

138

105

533

7

USA 1911 M. .45-ös Colt
öntöltő pisztoly

218

127

1120

7

Osztrák—magyar 1898 M. 8 mm-es
8 lövetű Rast-Gasser forgópisztoly
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310

260

HUSZÁR J Á N O S

A PÁPAI EJTŐERNYŐS EZRED HÁBORÚS SZEREPLÉSE 1945-BEN
A pótkerettől a két harcoló ejtőernyős zászlóalj összevonásáig

1944 decemberének első hetében a pótzászlóalj két épülete teljesen kihalt volt a
pápai repülőtér kaszárnya városában. A parancsnokon, írnokokon és szolgálatvezető
tiszthelyetteseken kívül alig lézengett néhány kórházból visszaérkezett, sebesülésé
ből felgyógyult katona a legénységi épületekben. Akik előzőleg itt voltak, belekerül
tek az elvonuló zászlóaljakba. 1
E z az állapot nem t a r t o t t sokáig. Napról n a p r a érkeztek fiatalok, akik önként
jelentkeztek P á p á n , a kiegészítő parancsnokságon katonának. A Török Bálint utca
18. szám alatti szerény, emeletes épületben minden n a p soroztak. Majdnem mindenki
bevált. Délelőtt történt a hevenyészett orvosi vizsgálat és az adatok felvétele, dél
u t á n az eskütétel a kiegészítő parancsnokság parányi udvarán. E z u t á n még a volt
huszárlaktanya parancsnoksági épületében kellett a jelentkezőknek nyilvántartásba
vétetni magukat. 2
Az újoncok másnap vonultak be a repülőtérre a pótzászlóaljhoz. Néhány napig
civil ruhában ődöngtek, majd megtörtént a beöltöztetés. Használt egyenruhát kap
tak, ebből nagy készletek voltak. Az újoncokat is ugrócsizmával l á t t á k el. 3
Az elhelyezésről így emlékezett meg az egyik önként bevonuló újonc:
,,A repülőtéren az I. és I I . legénységi épületben volt a pótzászlóalj. Mikor én
bevonultam, üresen kongtak a 12 főt befogadó legénységi szobák, melyek közepén
durván ácsolt faasztal állt, kétoldalt egy-egy p a d , jobbról és balról hat-hat vaságy
volt, felette polccal. A vaskályhához tüzelő nem járt, időnként a katonák a. néme
teknek a repülőtér területén elhelyezett telefonoszlopaiból elhoztak néhányat, s azo
k a t felvágva eltüzelték." 4
K i k voltak azok a fiatalok, akik ide bevonultak ?
Részben pápaiak, akik t u d t á k , hogy csupán idő kérdése, mikor viszik az utolsó
korcsoportok leventéit nyugatra. Ez volt a legfőbb motiváló tényező, de az iskolai
nevelés is j á r t némi hatással az önkéntes jelentkezésnél: a haza veszélyben van,
meg kell védeni !
É s még valami !
A pápai fiúk megunták a nap-nap utáni nemzetőri szolgálatot, a fagyoskodást.
E z hol kiképzést jelentett, hol őrszolgálatot a raktáraknál leventepuskával, hol

1
2
3
4

Bíró Sándor, egykori ejtőernyős honvéd, a demokratikus hadsereg ejtőernyős törzsőrmesterének közlése.
Dr. Németh Oyula, egykori ejtőernyős honvéd emlékezése, kéziratban a szerző birtokában.
Szakács Ferenc, volt karpaszományos ejtőernyős honvéd szóbeli közlése.
üo.
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pedig hajnaltól napestig kemény m u n k á t , rakodást a tehervagonokkal agyonzsúfolt
vasútállomáson civil ruhában, nemzetiszínű karszalaggal.
Sokan jöttek a P á p á r a vetődő menekültek közül is. Ezek a fiatalok nem vágyód
t a k Németországba, nem a k a r t a k tovább menni. Többségük Erdélyből került ide.
E g y egész raj jött össze a szatmári fiúkból, ő k nagyon lehangoltak voltak, siratták
kedves városukat. Újra és újra elmesélték, hogyan zokogott Szatmár népe a vasút
állomáson, mikor egy súlyos bombázás u t á n nekik el kellett jönniük. Olyan is a k a d t
köztük, aki nős volt, feleséget és kisgyermeket hagyott otthon. 5
December 8-án m á r jóval százon felül volt a létszám. Megtörtént a beosztás sza
kaszokra, rajokra, s a tisztesek és öregkatonák vezetésével megkezdődött a kiképzés.
Mosakodás u t á n kemény tornával indult a n a p , reggeli u t á n rendgyakorlat az udva
ron, fegyverismeret a majdnem üres hangárokban, s harcászati gyakorlat a repülőtér
végén Vaszar irányában a mezőkön és a vasútvonal mentén.
Gyakran volt légiriadó, ilyenkor szétszéledt a legénység. A fiatalok igyekeztek a
repülőtér védelmét szolgáló nehézgéppuskák állásaiba bejutni, hogy o t t ők enged
hessék ki a fegyverből a kipróbálás céljait szolgáló első rövid sorozatokat.
Délután az épületen belül folyt a kiképzés a folyosókon és hálótermekben, majd
parancskiadással ért véget öt óra körül.
Vacsora u t á n , lefekvéskor t a n u l t á k meg az újoncok, hogyan kell vetkőzés u t á n
mintaszerűen összehajtogatni a ruhákat, s elhelyezni az ágy végében levő polcokon.
A fegyelem és rend ennél az alakulatnál hagyomány volt. S az is, hogy a m á s u t t
szokásos brutális fegyelmezési módok alkalmazására itt nem került sor.
A második héten történt meg az első éleslövészet az acsádi lőtéren. Magyar Mauser
puskával lőttek az újoncok, golyószóróval csak elméletben foglalkoztak, és a szét
szedését gyakorolták. 6
Milyen volt a szellem ?
Szálasiról, a nyilasokról, a hungarista eszméről nem t ö r t é n t említés. A tisztek,
tiszthelyettesek egyszerűen úgy tettek, mintha a nyilasok nem léteznének. Annál
t ö b b szó esett a kiképzés során a bajtársiasságról, a bátorságról, a férfias helytállás
ról. „Ejtőernyőst még nem látott futni az ellenség, maguk se hozzanak szégyent
r á n k ! " — m o n d t á k gyakran a kiképzők. 7
Többen az idősebb k a t o n á k közül rájöttek, hogy a megújuló bevetések során
mindannyian el fognak vérezni. Keresték a menekülés módját, útját. Egyik újonc
így emlékezett meg erről a jelenségről:
„December hónapban a kórházi kezelés u t á n i szabadságról a pótzászlóaljhoz
visszatérő régi katonák közül néhányan elmondták, azt hallották otthon, hogy
annak, aki a megalakuló hungarista légióba jelentkezik, két hét szabadság jár,
s csak u t á n a kell az új alakulatnál megkezdeni a szolgálatot. „ K é t hét alatt sok
minden t ö r t é n h e t ! " — mondogatták a lehetőséget latolgatva. E g y i k ü k kihallgatá
son kérte elbocsátását a hungarista légióba. A pótzászlóalj parancsnoka magából
kikelve utasította el a kérést :
— Nem elég halállégió ez magának ? Miért nem akkor állt ezek közé az emberek
közé, mikor üldözöttek voltak ? Nem engedem ! Innen is mehet az első menetszá
zaddal a frontra !
Az emelt hang az egész legénységnek szólt, a kioktatást a felső folyosón is jól
lehetett hallani. Ilyen kéréssel a továbbiakban senki nem próbálkozott." 8
Az épületek egyre jobban megteltek, napról napra nagyobb lett a kivonuló lét
szám. December 20-án a I I . számú legénységi épület már egészen telített volt.
5
6
7
8

A szerző, Huszár János, volt karpaszományos ejtőernyős honvéd személyes tapasztalatai.
Horváth Gyula, volt karpaszományos ejtőernyős honvéd emlékezése, kéziratban a szerző birtokában.
Uo.
A szerző személyes tapasztalatai.
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Porvay István ejtőernyős hadnagy:
előbb szakasz-, majd századparancsnok

Ugrón István ejtőernyős százados,
a II., majd az I. zászlóalj parancsnoka

A karácsony előtti délutánon összegyűjtötték a legénységet, a karpaszományosokból énekkart alakítottak, s az egyik épület előterében egy nagy karácsonyfa
mellett ünnepélyt rendeztek. Minden katona kapott két kalácsot, majd a pápaiak
az ünnepekre eltávozásra mehettek.
A menekültek ott m a r a d t a k , s végtelenül lehangoltak voltak. Néhányat közülük
a pápaiak vendégségbe hívtak, de így is szép számmal m a r a d t a k a laktanyaépüle
tekben. 9
December 27-én, a karácsonyt követő napon nem volt kiképzés, egy száz főből
álló menetszázadot állítottak össze. A régi katonák húzódoztak, így a parancsnok
majdnem teljes egészében újoncokból volt kénytelen összeállítani az alakulatot.
Egész n a p folyt a felszerelés.
• A menetszázadba kerülők vadonatúj acélsisakot, bőrmellényt, prémbekecset kap
tak, de új egyenruha most sem j u t o t t senkinek. Megnyitották a legénységi épület
ben található r u h a r a k t á r á t , onnan válogathattak a fiatalok. Fegyvert nem k a p o t t
senki, ezzel majd az arcvonal mögött, annál az alakulatnál látják el őket, amelyhez
beosztást nyernek.
E s t e a folyosón felsorakozott a menetszázad, majd a pótzászlóalj parancsnoka
beszédet mondott. Bátorságra, helytállásra buzdított. E z u t á n a menetszázad teljes
készenlétben várta az autóbuszokat, de azok nem jöttek. 1 0
A következő napok várakozással teltek, kiképzés, gyakorlatozás nélkül. Szilvesz-

9 Uo.
10 Horváth Ovula emlékezése.

ter napján még a városba is elengedték a menetszázad katonáit a számukra rende
zett istentiszteletre. Szabad mozgás természetesen nem volt lehetséges, századalak
zatban mentek és jöttek. A papok nem sok vigasztalót tudtak mondani, szavaikból
az apokalipszis képe rémlett fel. Ólé Sándor református lelkész az agyonzsúfolt
város nehéz élete mellett azt is megemlítette, hogy naponta kétszáz vonat rohan át
a pápai állomáson nyugat felé.11
Újév napján teljes készenlétet rendeltek el. A fiatal újonc katonák a legénységi
épület belső lépcsőjén ültek egész délelőtt, a hátukon levő felszerelést, a megtömött
kenyérzsákot, melyet köpenykoszorú övezett, a felettük levő lépcsőfokra támasz
tották.
Ebéd után érkeztek meg az autóbuszok az ezredparancsnokság épülete elé. Két
óra tájban indult az oszlop észak felé. Győrben hosszan várakoztak, idősebb utász
katonákat vettek át a megfogyott műszaki század kiegészítésére. Mire a komáromi
hídon átgördültek a járművek, leszállt az est. A konvoj sötétben haladt, csupán
néha villantották fel a fényszórókat. Egy-egy faluban megálltak, a gépkocsivezetők
tájékozódtak a forgalomirányító katonáktól. Késő éjszaka lett, mikor eg}^ falu név
táblája előtt megálltak, s kiszállásra szólt a parancs. 12
A menetszázad egyik katonája visszaemlékezésében így rögzítette a jelenetet:
,,A Dunától északra vagyunk, közel a Garamhoz. Nem messze van a front. Arra
felé nyomjelzős lövedékek futnak az égre. Az árokban egymásra dobálva tányér
aknák hevernek. A helységnévtáblán a felírás a holdfényben jól olvasható: Köböl
kút. A Hangya szövetkezet hatalmas, deszkafalú, emeletes raktárában helyeznek el
bennünket. A felső szinten repülő lövészek tanyáznak. Iszonyú hideg van, fűtés
nincs, kályha sincs, a deszkák résein keresztül látni a hold fénylő korongját. Csizmá
ban, köpenyben, felöltözve fekszünk, így is nagyon fázunk." 13
Január 2-án reggel Köbölkútról útnak indult a menetszázad s a II. zászlóalj,
melynek katonái a faluban házaknál voltak elszállásolva. Velük tartott egy fogatolt
kocsioszlop is. Délutánra célhoz értek. Bátorkesziben, egy nagy tanya épületeiben,
üres cselédlakásaiban helyezték el őket. Itt volt ekkor már Ógyalláról az I. zászló
alj is.
Január 3-án délelőtt napfényes, de hideg napon felsorakozott az egész egység a
falu melletti térségen. Tassonyi Edömér ezredparancsnok, akit közben őrnaggyá
léptettek elő, szemlét tartott. Minden alegység előtt megállt, beszélt az emberekkel.
Keserű humorral élcelődött a fiatal újoncokkal. Ezután rövid tájékoztatót tartott.
Bejelentette, hogy az ejtőernyős ezred átmenetileg a gyakorlatban megszűnik, a
két megfogyatkozott zászlóaljat összevonják, a menetszázad újoncait pedig szét
osztják a századok között. Beszédében nem volt semmi biztató, lelkesítő, egyetlen
szót sem ejtett a csodafegyverről, végső győzelemről. Nyíltan beszélt a szökések
ről is. Azt kérte, aki menni akar, pihenőben menjen el, ne a veszedelem idején
hagyja cserben bajtársait. Elmondta, hogy Budapest felé nagy ellentámadás indult
meg. ,,Majd meglátjuk, mi lesz belőle!" — ezzel fejezte be mondanivalóját. 14
Utána megtörtént az átszervezés, az újoncok is fegyvert és beosztást kaptak, de
a tervek szerint egy hétre még együtt maradnak, az éleslövészetet fogják gyakorolni
az arcvonal mögött. Ezután a fogatolt vonat kocsijairól takarókat, hósapkákat és
egyéb meleg holmit osztottak ki azoknak, akik ezt kérték.
Ugyanekkor az újoncok kivételével minden katona német paplanruhát kapott,
melynek egyik fele zöld, a másik fehér volt. Ez a kitűnően bevált orosz pufajka német
változata volt, melyet az egyenruha fölé kellett felvenni. Az öltözék két részből,
bő nadrágból és kabátból állt.
11
12
13
14

Uo.
A szerző személyes tapasztalatai.
Uo.
Pethô Sándor, volt ejtőernyős hadapród őrmester szóbeli közlése.
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A létrehozott új alakulat létszámban messze elmaradt egy hadilétszámú zászló
aljtól. A harcosok száma 300—400 fő között lehetett. A 2. századnál, melynek
parancsnoka Szakács József főhadnagy volt, egy-egy rajban négy katona szolgált
a rajparancsnokkal és helyettesével együtt. Villámgéppuskával minden raj rendel
kezett. 1 5
A garami harcok
1945. január 4-én délután német teherautók érkeztek Bátorkeszibe, s az újoncok
kivételével az egész alakulatot elszállították az első vonalba. Lajtos Árpád vezér
kari őrnagy 1963-ban írt visszaemlékezésében a következőket találjuk:
„ J a n u á r 4-én kaptuk a sürgős parancsot (a német L V I I . páncélos hadtest parancs
nokától), hogy I. 4/5. éjjel váltsuk fel a 3. német páncélos hadosztályt a Duna és
attól északra mintegy 12 km-es szakaszon. Ez meg is történt 4/5. éjjel . . . A csopor
tosítás lényege volt : a síksági szakaszon összesen 3 eje. félszázad támpontszerúen
szállja meg a fontos közlekedési csomópontokat, ott véd, de csak addig, amíg meg
semmisülés veszélye nem fenyegeti. Saját maga határozza meg a visszavonulás
idejét. A Béla községtől K-re levő erdős-szőlős dombvidéken Tassonyi (eje. ezred pk.)
p.-sága a l a t t : 1/1. eje. zlj. fennmaradó része . . ," 1 6
Az újoncokból álló menetszázad este indult útnak gyalog Köbölkútra. Hajnalra
értek oda a metszően hideg téli szélben. I t t január 5-én elhelyezkedtek a községi
vendéglő termeiben. A helyiségekbe szalmát hordtak, kályhákat állítottak, ételt
főztek, melegedtek. A hangulat jó volt. Kényelmesen levetkőzve feküdtek le este. 17
Az arcvonalba kerülők helyzetét korántsem lehetett kellemesnek minősíteni. Erről
a 2. lövészszázad egyik szakaszparancsnokának emlékezése tanúskodik:
,,A leváltásra kerülő német egységek az Érsekújvár—Párkány felé vezető vasút
vonal mentén voltak tüzelőállásban . . . A század parancsnoka egy főhadnagy, aki
nek harcálláspontja egy vasúti átereszben volt berendezve . . . Késő délután volt
már, erősen szürkült, az esztergomi bazilika távolban látszó kupoláját már alig
lehetett felismerni. A hőmérséklet kb. — 7 , —8 °C volt . . . A német főhadnagy
m e g m u t a t t a századának elhelyezkedését . . . Mivel létszámunkhoz és tűzfegyvere
inkhez viszonyítva széles sávot kaptam, támpontszerúen helyeztem el szakaszo
m a t . . . Még a sötétség beállta előtt személyesen jelöltem ki a villámgéppuskák
helyét. A leváltás alatt észrevettem, hogy a németek lázas sietséggel pakolnak és
eltűnnek. Rossz érzésem volt, amit tetézett, hogy P á r k á n y felől harckocsik motor
hangját hallottam . . . " 1 8
J a n u á r 5-én az arcvonal csendes volt, nagyon ritkán hangzott lövésváltás, a
tüzérség is hallgatott, békében telt el a n a p . Egyetlen gyanús jelenséget lehetett
észlelni. A túlsó oldalról gyakran hallatszott harckocsimotorok zúgása, főként este
felé.
A jelek tehát szovjet harckocsitámadásra utaltak. Ez a január 5-éről 6-ára virradó
éjszaka be is következett. Lajtos Árpád vezérkati főnök így írt erről visszaemléke
zésében :
„Éjfél után valamivel megindult Hegyfarok és a Duna közti sík térségben az
általános szovjet harckocsitámadás. A jó távbeszélőknek köszönhetően valósággal
helyszíni közvetítést kaptunk. Az első érdekesség volt, hogy a támpontok hetven
kedő német páncélelhárítói azonnal visszafutottak. A mieink nem sokáig késleked-

15 Uo.
16 Lajtos Árpád, volt vezérkari őrnagynak 1985. X. 22-én a szerzőhöz írt leveléből.
17 A szerző személyes tapasztalatai.
18 Marosújvári Géza, volt tartalékos ejtőernyős zászlós, a demokratikus hadsereg főhadnagya emlékezése „Ejtő
ernyős katonai szolgálatom emlékei" címmel. (12. oldal.) Kéziratban a szerző birtokában.
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Marosújvári Géza tartalékos ejtőernyős zászlós.
A Magyar Néphadseregben főhadnagyi
rendfokozatot ért el

Kövesdy Dezső hadnagy, 1944/45-ben
főhadnagyként
századparancsnok,
majd zászlóalj-segédtiszt

tek, néhány harckocsi megsemmisítése után különösebb veszteségek nélkül ők is
visszavonultak . . . " 1 S
A helyzet korántsem volt olyan kedvező, mint amilyennek a hadosztályparancs
nokságon látták. A sík vidéken a t á m a d á s valósággal elsöpörte a védelmet. T a n ú
erre Marosújvári Géza zászlós:
„ N e m tudom pontosan, hány óra lehetett, amikor irtózatos robajra ébredtem —
elszabadult a pokol! A szovjet tüzérség sorozatvetőkkel, aknavetőkkel és lövegek
kel óriási tüzet zúdított vonalainkra. Dübörgött a föld és szinte izzott körülöttünk
minden, majd egészen váratlanul a sötét éjszakában megindultak a szovjet harc
kocsik. Mikor a tüzérségi tűz áthelyeződött, kiugrottam kis fedezékemből és a leg
közelebbi tüzelőlláshoz rohantam, de az találatot kapott és üres volt. Közben a
szovjet harckocsik átrohantak a vasúti töltésen, és mögénk kerültek. A harckocsik
nyomában özönlött a szovjet gyalogság. A tüzelőállásokban épségben maradt baj
társaim, ameddig lehetett, lőtték a gyalogságot, de ezt az iszonyatos túlerőt nem
lehetett feltartóztatni. Legényemmel, Ferivel és k b . 8—10 bajtársammal a mögöt
t ü n k levő kukoricásba futottunk. Teljes volt a zíírzavar, összekeveredtünk a szovjet
gyalogsággal. Csak a fegyverek hangjából t u d t u n k következtetni arra, hogy hol van
nak saját egységeink. Mindenki magára volt u t a l v a ! Olyan esetre is emlékszem,
hogy közvetlenül mellettem oroszul magához szólított valaki. Már fogytán volt a
lőszerünk is, de szerencsére elértük a szőlődombokat . . . " 2 0
A 2. század maradványai harcolva hátráltak, majd a támadóktól elszakadva, a
19 Hadtörténelmi Levéltár, Tanulmánygyűjtemény 2598. sz. Lajtos Árpád vezérkari őrnagy visszaemlékezése.
20 Marosújvári Géza emlékezése, 12. o.
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rejtőzködés szabályainak betartásával, nyugat felé vonultak vissza. Kalandos út
megtétele u t á n sikerült Komáromig eljutniuk.
Kövesdy Dezső főhadnagy körletén úgy vonult á t az egyik harckocsioszlop, hogy
a jól rejtett t á m p o n t o k a t nem vette észre. A parancsnok így emlékezett meg erről
az eseményről:
,,Az orosz harckocsik támadása röviddel éjfél u t á n kezdődött. 1 0 x 5 0 - e s távcsö
vemmel láttam a harckocsik tetején ülő orosz kísérő gyalogságot. Ugyancsak néha
szikrát lehetett kivenni . . . A harckocsik hosszú időn á t vonultak századkörletemen
keresztül." 2 1
Miután a magyar alegység két páncéltörő ágyúját a sötétségben nem t u d t a hasz
nálni, egyéb páncélelhárító fegyvere pedig nem volt, az ideirányított páncélöklök
nem j u t o t t a k el a századhoz, a parancsnok a kivárás taktikájához folyamodott.
A szovjet alakulat később sem fedezte fel a magyar állásokat, hanem zavartalanul
nyomult előre n y u g a t felé.
A továbbiakról a következőket írja visszaemlékezésében Kövesdy főhadnagy:
,,A századom reggelig (teljes világosságig) a védőállásban m a r a d t . Előttünk csend
volt, semmi mozgás. Azonban É-ról, D-ről és h á t u n k mögül Ny-ról erős tüz, főként
gyalogsági hallatszott."
E b b e n a helyzetben a parancsnok kétségtelen a legszerencsésebb megoldást válasz
totta :
„Hírvivők útján parancsot a d t a m a szakaszoknak, hogy kis csoportokban, lehe
tőleg az ösvények, mellékutak kihasználásával Komárom—ógyalla vonalába igye
kezzenek hátraszivárogni.. . "
E tevékenység sikerrel járt, a század katonái nagyobb veszteségek nélkül eljutot
t a k Komáromba. Visszavonulás közben Kövesdy főhadnagy találkozott Szügyi
Zoltán vezérőrnagy hadosztályparancsnokkal, aki az intézkedés helyességét megerő
sítette. 2 2
Az újoncokat Köbölkúton érte a t á m a d á s a reggeli órákban. Parancsot k a p t a k a
visszavonulásra, s belesodródtak a német egységek áradatába, amelyek rádiós
kocsikkal, tüzérséggel, teherautókkal nyugat felé t a r t o t t a k az utakon. A fiataloknak
is voltak veszteségeik. I t t vérzett el aknaszilánktól találva P a d o s József tanítójelölt,
az ország egyik legtehetségesebb ifjúsági tornásza. Ogyallánál nagyszabású repülő
t á m a d á s érte a menetszázadot. A visszavonulást, a tájékozódást megnehezítette,
hogy délelőtt esni kezdett a hó, s hamarosan mindent beborított a fehér hótakaró. 2 3
A helyzet időnként áttekinthetetlenné vált. N é h á n y ejtőernyős két tiszttel teher
gépkocsin Komárom felé tartott, amikor egy szovjet előrevetett alegységbe ütköz
tek. A katonák és Kiss Zoltán százados fogságba estek, Szakács József főhadnaggyal
— aki megkísérelte a menekülést — géppisztolysorozat végzett. 2 4
Tassonyi Edömér őrnagy csoportját nem érte közvetlen erős t á m a d á s , így 6-án
némi átcsoportosítással ők a helyükön m a r a d t a k . Az összeköttetésük a hadosztálylyal megvolt. 7-én a következő t á v m o n d a t o t kapták :
,,A . . . német páncélos hadosztály ellentámadást fog végrehajtani. Tassonyi
őrgy.-nak a gránátos zlj.-t és újonckiképző rep. zlj.-at alárendelem, ezekkel az
erőkkel törjön előre . . . "
Tassonyi ezt írta visszaemlékezésében :
„Reggel hét óra volt. E k k o r érkezett nyugati irányból az ígért c s a p a t . "
E z u t á n várakozó álláspontra helyezkedett. A felmentést hozó n é m e t páncélos

21 Kövesdy Dezső, volt ejtőernyős főhadnagy, századparancsnok, majd zászlóalj-segédtiszt (Ausztrália) írásos köz
lése. (A szerző birtokában.)
22 Uo.
23 A szerző személyes tapasztalatai.
24 Pethő Sándor szóbeli közlése.
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t á m a d á s n a k semmi jele nem volt. Közben harckocsikkal megerősített szovjet zászló
aljak jelentek meg a védőállások előtt, látótávolságon belül.
Miután i t t a terep védelemre kevéssé volt alkalmas, a parancsnok a visszavonulás
lehetőségeit kezdte latolgatni.
„Déli vagy északi irányba törni ki? E r r e a határozott választ megkaptuk, a
műúton Komárom irányában 63 harckocsit számoltunk meg libasorban. Reggel
8 óra előtt rendeltem el a visszavonulást harcalakzatban Libád irányában. Szórvá
nyos a k n a t ű z volt . . . " 2 5
A rádióösszeköttetés megszűnt, Tassonyi őrnagy harccsoportja északra vonulva,
Libádtól keletre rendezkedett be védelemre, s az átkarolás ellen dél felől is biztosí
t o t t a magát. Még a délelőtt folyamán megérkezett az ejtőernyősök lőszertisztje,
s tisztázódott, hogy a Szent László hadosztály parancsnoksága áttelepült, így a neki
alárendelt csapatok semmiféle támogatásra, utánpótlásra, lőszerre nem számíthat
nak. Közben a védőállás előtt szovjet gyalogság gyülekezett, melyet Tassonyi akna
vetővel tűz alá vetetett.
,,A gyalogtámadás kb. 11-kor megindult, de az aknatűzben és az újonczászlóalj
tüzében összeomlott. Ezekről a fiatal gyerekekről csak a legnagyobb elismeréssel
tudok nyilatkozni, fagyos talajon, éhesen 24 óráig t a r t o t t á k a vonalat." 2 6
J a n u á r 7-én több támadásra nem került sor. Az újabb átvirrasztott éjszaka u t á n
Tassonyi őrnagy úgy ítélte meg a helyzetet, hogy egyetlen lehetősége van, ha a
rábízott k a t o n á k a t meg akarja menteni:
„Alparancsnokaimmal megbeszéltem, hogy utánpótlás nélkül a helyzet t a r t h a 
tatlan, és itt a kitartás csak bekerítésre és felszámolásra vezethet, így a megoldás
csak az lehet, hogy kisebb csoportokban, a páncélos éket megkerülve K o m á r o m
térségében gyülekezzünk." 2 7
A döntés minden bizonnyal helyes volt.
Tassonyi maga vállalta az utóvéd szerepét egy maroknyi csapattal, s gyalogsági
tűzzel fedezte az elvonulást. Miután a manőver sikerült, Libádon keresztül az utó
véd is megkezdte az elszakadást. Libád nyugati felén sorozatvetők tüzébe kerültek.
I t t sebesült meg Bartos Sándor főhadnagy, a műszaki század parancsnoka. Később
az előrenyomuló szovjet gyalogság alegységeit kellett ügyesen elkerülniük. Nehéz
útjuk közben alkalmuk volt tapasztalni, hogyan próbálják a németek a szovjet
előrenyomulást lefékezni :
, , . . . a németek kis, gyorsan mozgó egységeket alkalmaztak, amiknek megvolt a
lehetősége, hogy erős t á m a d á s esetén az utakon gyorsan új védőállásba visszavonul
janak." 2 8
A csoportok többsége baj nélkül eljutott Komáromba, egyesek szovjet alakula
tokba ütközve veszteségeket szenvedtek vagy éppen megsemmisültek. Ilyen veszély
Tassonyi őrnagy csoportját is fenyegette:
„Nappali menet u t á n csoportom elért egy kis falut, egy házban a falusiak figyel
meztettek, hogy a téren orosz páncélosok vannak, és a faluban oroszok vannak, á
falu nevére nem emlékszem. (Hetény ? ?)"
A komáromi gyülekezés után a Tassonyi-csoport katonái alkalmi teherautókkal
P á p á r a utaztak, ahol a repülőtéri l a k t a n y á k b a n helyezték el őket. 2 9
A Szent László hadosztály parancsnoksága január 6-án Ógyallán volt, 7-én Gutára
települt. Innen már nem kellett továbbvonulniuk, a Király tigrisekkel meginduló
német ellentámadás megállította a szovjet harckocsialakulatokat.

25
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29

Tassonyi Edömér őrnagy, ezredparancsnok visszaemlékezése, 38. Kézirat, a szerző birtokában.
Uo. 39. o.
Uo.
Uo. 40. o.
A szerző személyes tapasztalatai.
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A Szent László hadosztály jelentős része a Csallóközben gyülekezett. Az ejtőer
nyősök idevetődött töredékei és a fogatolt vonat egységei Nagyniegyeren voltak
beszállásolva.
Miután a szovjet t á m a d á s következtében a hadosztály teljesen szétzilálódott,
egyetlen megoldás volt: újjászervezés céljából hazatelepíteni az alakulatokat eiedeti
állomáshelyükre, Pápára és környékére. Ezzel kapcsolatban Lajtos Arpád vezérkari
őrnagy a következőket írta :
, , . . . a hadosztály (így az eje. is) jan. 14-ével kezdte meg (saját elhatározásból)
átcsoportosulását a Csallóközből P á p a körzetébe." 3 0
Nagymegyerről január 14-én délután 2 órakor indultak el az ejtőernyős-zászlóalj
maradványai a medvéi hídon keresztül P á p á r a . Szakadt a hó, egyre nehezebbé vált
a menetelés. Jóval sötétedés után érték el Győrt, s megállás nélkül haladtak keresz
tül rajta. A következőkről ezt írta egyik emlékező katona :
,,Az éjszakát a katonákkal telezsúfolt Ménfőcsanakon töltöttük, ahova éjfél előtt
értünk. Semmiféle szervezés nem volt, mindenki magának keresett szállást. Másnap
késő délelőtti órákban vonultunk tovább. A meginduló menetet az országúton
Szügyi Zoltán vezérőrnagy gépkocsija mellől szemlélte meg. Szakasz-, századbeosz
t á s nem volt, vezényszó nem hangzott el, a katonák egyenként tisztelegtek a had
osztályparancsnoknak. Délután értünk Tétre, ahol az egyik mellékutcában felállí
t o t t tábori konyhánál meleg ételt osztottak, majd folytatódott a menetelés tovább.
Az idő megenyhült, a hó havasesőre váltott. Éjféltájban érkeztünk meg teljesen
összeázva Pápára, ahol a repülőtéri kaszárnyákban kaptunk szállást." 3 1
I t t néhány napig nem történt semmi. A katonák fáradtan hevertek a zsúfolt
legénységi szobákban. Miután némileg magukhoz tértek a kimerültségből, Tassonyi
őrnagy összehívta a legénységet, s röviden, szinte anekdotázva értékelte az esemé
nyeket. Bejelentette még, hogy az alakulat átköltözik a további parancsig a volt
huszárlaktam'ába. Ez rövid idő alatt meg is történt. 3 2
Ekkor már mindent elárasztottak az újoncok Pápán. J a n u á r első napjaiban,
mikor a 16—20 éves fiataloknak Sárváron kellett jelentkezniük a Németországba
történő kitelepítésre, ezrek álltak be egyszerre katonának. Igazi sorbanállás volt a
kiegészítő parancsnokság előtt. A kaszárnyák nem t u d t á k befogadni őket. Újoncok
kal telt meg a tanítóképző épülete, a textilgyár kultúrháza, a Griff nagyterme, az
Alasz-kocsma, sőt az elhagyott magánházak is. Világos volt, hogy ezek a fiatalok
fogják szolgáltatni az emberanyagot az ejtőernyős ezred feltöltéséhez. 33
Az ejtőernyős ezred újjászervezése
A Szent László hadosztály parancsnoksága a magasabb katonai fórumokon tör
t é n t tanácskozás után úgy döntött, hogy azonnal újjá kell szervezni az ejtőernyős
ezred mindkét zászlóalját. Tassonyi Edömér őrnagy, ezredparancsnok így emlékezik
meg erről az eseményről :
„ . . . nekiláttunk a két zlj.-as ezred felállításának. Maroknyi »öreg ejtőernyős«
maradt meg, de volt elég tapasztalt tisztünk, akikre számítani lehetett. Ugrón
százados sebesülése után bevonult, és átvette az első zlj.-at, míg a I I . zlj.-at Makray
szds. vette át, aki az eredeti ejtőernyős kiképzőkeretben szolgált, és Bertalan lezuha
nása után ment el az egyetemre mérnökkari tisztnek, de a háborús »végszükség«
m i a t t visszahelyezték eredeti, eje. csapattestéhez." 3 4
Az újoncokkal már bevonulásuk óta foglalkoztak az alapkiképzés szintjén. Ez jó
30
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Lajtos Árpád írásbeli közlése.
Horváth Gyula emlékezése.
A szerző személyes tapasztalatai.
Dr. Németh Gyula emlékezése.
Tassonyi Edömér emlékezése, 42. o.
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volt arra, hogy bizonyos válogatás történjék. Az erőteljesebbek, a talpraesettebbek
m a r a d t a k az ejtőernyős pótzászlóaljnál, a többieket á t a d t á k a 7/5. alakulatnak,
amely az Állami Tanítóképzőben nyert elhelyezést, s az Öreghegy környékén gya
korlatoztatta embereit napról napra. Ebben a zászlóaljban gyalogsági kiképzés
folyt. A katonák között szép számban lehetett találni olyan idősebb férfiakat, akik
nek szintén a január elsején kiadott mozgósítási parancs értelmében kellett bevo
nulniuk. E z t az alegységet később Szentgotthárdra telepítették át. 3 5
Először az első zászlóalj újjászervezése történt meg a volt huszár laktanyában.
A havas udvaron felsorakoztatták az ott található legénységet. Külön sorban álltak
a régiek, a jól kiképzett, harcedzett ejtőernyős katonák, külön az 1923-as évfolyam
hoz tartozók, külön azok, akik 1944 őszén önkéntes jelentkezés útján kerültek a
zászlóalj kötelékébe, s külön a januári kényszer-önkéntes újoncok. Egészen termé
szetesen ez utóbbiak voltak többségben.
E z u t á n megtörtént a századok, szakaszok, rajok kialakítása.
Minden rajba került két régi katona (a rajparancsnok és helyettese), egy vagy
kettő az ősszel bevonultakból, a többi friss újonc lett. A hálótermekben ennek meg
felelően történt az elhelyezkedés.
A ruházatot nem lehetett egyöntetűnek mondani. A korábbi harcokban részt v e t t
k a t o n á k bőrmellényt, fűzős ugrócsizmát viseltek, az újoncok köpenyt, árkászcsizm á t . A ruhák többsége igencsak megviselt volt. 3 6
Az első zászlóalj parancsnoka, Ugrón István százados a következőkben össze
gezte — katonás tömörséggel — a szervezéssel kapcsolatos emlékeit :
„ P á p a , 1945. január 25. A szervezés alatt álló zlj. parancsnokává kineveztek és
megbíznak a további szervezéssel, a mielőbbi harckészség elérésével.
H a d r e n d : zlj. törzs.
3 lövész szd. á 3 szakasz, á 3 raj / 1 golyószóró -f- 10 fő)
1 gp. szd. 6 gp. rajjal
1 nehézfegyver szd. 4 db 8 cm av-vel és 2 gv. pctörő ágyú 7 cm-es.
1 páncélromboló szakasz — 4 pcrém és pc. öklök, a szakasz árkász kiképzésű.
1 hír. szakasz 6 R—3 és 6 gytács.
1 fogatolt vonatoszlop — 20 szekér a ho.-tól.

A tisztek fele hadi tapasztalatokkal rendelkező, a fele friss ludovikás. Altiszt
— aki van — tiszti beosztásban.
A legénység — rajonként 1 fő régi ugró, harctapasztalt. A többi újonc és besoro
zott levente." 3 7
Amit Ugrón százados emlékezés alapján rögzített, az meggyőző, és hitelesnek
tűnik. A zászlóalj egykori katonáinak egybehangzó vallomása szerint ezek az adatok
túlságosan szerények. A rajok 12 főből álltak, s 2—3 harci tapasztalattal rendelkező
katona volt bennük. Többen 8—12 aknavetőről beszélnek és 4 páncéltörő ágyúról,
a géppuskás század véleményük szerint 9 rajból állt. 3 8
A beosztás h u m á n u s volt, több szakaszban együvé kerültek kisebb baráti közös
ségek. A legjobb együttes az első zászlóaljban a szekszárdiaké volt. ő k meneteltek
és énekeltek a legszebben. Tréfásan vándorcirkusznak nevezték őket a többiek.
Különösen nagy sikerük volt az általuk költött és megzenésített ejtőernyős induló
val, melyet a többi szakaszok is szívesen énekeltek menetelés közben. E z az induló
választ ad arra a kérdésre, vajon fasiszta érzelmű volt-e az ezred legénysége.
Bizonnval nem !
35
36
37
38

Máté István, volt honvéd, a 7/5. alakulat egykori katonájának szóbeli közlése.
Dr. Németh Gyula emlékezése.
Ugrón István, volt ejtőernyős százados, zászlóaljparancsnok írásos közlése. (A szerző birtokában.)
A szerző személyes tapasztalatai.
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Takács Ferenc a pápai
ezred közkatonájaként

Takács Ferenc, a Magyar
Néphadsereg ejtőernyős tisztje

Az induló patriotizmust sugall, szó sincs benne Száladról, a hungarista államról.
A szöveg a hazaszeretet érzésére, a férfias bátorságra, a 48-as honvédekre történő
emlékezésre s az ejtőernyős öntudatra építkezik:
„ H a majd a harc napjai jönnek,
Szemünkben a tűz felragyog..."

Különösen megkapó a versszakok refrénje :
„ Ejtőernyőnk fehér selyme kibomlik felettünk,
Magyar hazánk büszke, szárnyas honvédéi lettünk!
Bajtársunk a kőszáli sas, Isten t a r t kezében,
Honvéd ősök szent lángja ég mindnyájunk szívében,
Honvéd ősök szent lángja ég mindnyájunk szívében! 39 "

J a n u á r végén m á r kemény kiképzés folyt mind az első, mind a második zászló
aljban. Aránylag kevés menetelés, rendgyakorlat volt, annál nagyobb hangsúlyt
k a p o t t a lőfegyverek megismertetése s a harckiképzés. Erőteljes reggeli csukló
gyakorlat hosszú futásokkal, minden izmot, ízületet megmozgató szabadgyakorla
tokkal. Igazi ejtőernyős torna volt ez, melyhez a régi katonák hozzászoktak, s leve
zetésében nemcsak a tiszthelyettesek, de a tisztesek is nagy gyakorlattal rendelkez
tek.
39 Horváth Gyula emlékezése.
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A fiatalok hangulatát nagy mértékben javította, hogy a délután öt órakor sorra
kerülő parancskiadás u t á n kimenőt k a p t a k este kilenc óráig. Szombaton délután
nem volt kiképzés, ekkor általános tisztálkodás szerepelt a napirendben. Ezen a napon
ebéd u t á n b o r t a d t a k és cigarettát osztottak. Minden délelőtt tízórai j á r t a katonák
nak, néhány szelet szalámi kenyérrel, vajjal, vagy gyümölcsízzel. E z t még az alapító,
Bertalan Árpád őrnagy harcolta ki az alakulatnak. A megfelelő kenyéradagot min
den nap megkapták, az étkezést bőségesnek lehetett mondani, gyakran a d t a k húst.
Érdekesség volt, hogy a b a b délben és este, szinte minden étkezésnél szerepelt. 40
A külvilág alig létezett a fiatal újoncok számára, annyira lefoglalta, kifárasztotta
őket a kiképzés, amely nem volt embertelen, de mint minden férfias erőpróba, meg
lehetősen igénybe vette a fiúkat. A kiképzési tervben többször szerepelt éleslövészet
Acsádon, menetgyakorlatokkal egybekötve. I t t nemcsak puskával, hanem német
villámgéppuskával is gyakorolták a lövészetet. Megismerték a nyeles kézigránát
alkalmazását, s a kisméretű robbantásokat is. 41
E g y alkalommal P á p a védelmét gyakorolták az I . zászlóalj valamennyi alegysége
részvételével. A keréknyomokból fölszántott Grófi úton vonultak végig a századok,
s megszállták a Várkert és Tókert végén a lakosság által kiásott, de m á r omladozó
falú lövészárkokat. A nehézfegyver század is kivonult aknavetőivel, páncéltörő
ágyúival, s tüzelőállást foglalt az első vonal mögött. A manővert Tassonyi őrnagy
irányította. 4 2
A város védelmére történő felkészülésről Tassonyi E d ö m é r is említést t e t t egyik
írásában :
„ F e b r u á r b a n rossz hírek j á r t a k azzal, hogy Székesfehérvárnál bajok vannak.
Februárban Budapest elesett. P á p a védelmével egy német ezds.-t bíztak meg, és
a n n a k j á r t a híre, hogy minket P á p a védelmére fognak rendelni. Az ezds. velem
összeköttetésbe lépett, és a védőállást szemrevételeztük.
A zlj. parancsnokokkal akkor megbeszéltem, hogy ha »végsőkig való ellenállásra«
k a p u n k parancsot, P á p á t a bekerítés u t á n feladjuk . . . " 4 3
Közben t ö b b alkalommal a k a d t megdöbbentő jelenség is.
Február 2-án együtt-tartás volt, senki sem m e h e t e t t ki a laktanyából. A nyilasok
razziát t a r t o t t a k , mindenkit igazoltattak a városban.. A sok pápai fiú ugyancsak
szorongott, hiszen majdnem minden házban volt titkolnivaló, csellengő katona,
bevonulási parancsot megtagadó családtag, rejtett élelmiszer. 44
Február 16-án, délután a huszárlaktanya h a t a l m a s udvarán, melyet ekkor is
lovardának neveztek, szakasz kötelékben rendgyakorlatokat végzett az I. zászlóalj.
Már meglehetősen katonásan mozogtak az újoncok. Gyors riadóztatás u t á n felsora
kozott az egész alakulat, majd a fedett lovarda előtt megtörtént Thuri József ejtő
ernyős őrvezető kivégzése. A tájékoztatás szűkszavú volt. E g y tiszt kiállt a k a t o n á k
elé, s elmondta, hogy az elítélt szökevényként egy hónapja bujkált, azért ítélte
halálra a hadbíróság. A fiatalember mindvégig rendkívül b á t r a n viselkedett. E z az
esemény elszörnyedést váltott ki a katonák körében. 4 5
Még nagyobb volt a felháborodás, mikor a következő napokban a fedett lovarda
mellett található kispuskalőtóren újabb kivégzésre került sor. E r r e m á r nem vonul
t a t t á k fel a legénységet, mire a k a t o n á k a kimenőről hazatértek, m á r mindennek
vége lett.
Nyugtalanságot okozott az is, hogy a laktanya épületében őrizték a razziák során
elfogottakat. A három zárkában, melyet a kaszárnya építésekor néhány garázda
40
41
42
43
44

Dr. Németh Gyula emlékezésé.
Uo.
A szerző személyes tapasztalatai.
Tassonyi Edömér emlékezése, 43. o.
Dr. Németh Gyula emlékezése.

45 U o .
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huszárra méreteztek, 40—50 ember szorongott. A kapuőrség feladata volt vigyázni
rájuk. 4 6
Február második felében javult az idő, engedett a fagy. E k k o r gyakrabban került
sor kivonulásokra. A szakaszok a határban és a város különböző pontjain folytattak
harcászati gyakorlatokat, végeztek távbecslést. Gyarapodott a felszerelés, minden
kinek volt m á r német lőszernek megfelelő puskája, szakaszonként legalább egy
villámgéppuska, és mindenkit elláttak gyalogsági ásóval. Igaz, a puskák különböző
típusúak voltak, kinek német karabélv jutott, kinek hatalmas Lebel, kinek kurta
Steier. 47
Február 20-án bejelentették, hogy az első zászlóalj kihelyezésre kerül az ejtőer
nyősök megszokott körzetébe: Bakonyszűcsre, Bakonykoppányra és Fenyőfőre.
Február 21-én már a kora reggeli órákban gyülekeztek a szakaszok teljes menet
felszereléssel. Még az udvaron voltak, mikor megjelentek a I I . zászlóalj alegységei,
hogy elfoglalják az üresen m a r a d t épületeket. A repülőtéri kaszárnyákat akkor egé
szen átvették a németek. Nyolc óra körül megindult a kivonulás a város fő útvonalán
keresztül. A legénységnek több mint a fele pápai volt, a gyalogjárókról szülők, hoz
zátartozók integettek szomorúan, megrendülten. 4 8
A kivonulás egyúttal gyakorlat is volt. A nagygyimóti vasútállomásnál tűzharcra

Pávay Endre főhadnagy, azon ejtőernyős tisztek egyike,
akik repülőmeggfiyelő-tiszti vizsgával is rendelkeztek
46 Uo.
47 A szerző személyes tapasztalatai48 Dr. Németh Gyula emlékezése.
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került sor, természetesen vaktölténnyel. A támadók rövid időn belül „ b e v e t t é k "
az állomás épületét. A 2. lövészszázad nagy gyorsasággal előre meneteltetett egy
szakaszt Bébre. Ezek a katonák a szélső ház vonalában ügyesen elrejtőzve tűzrajtaütéssel fogadták a beérkező alegységeket. A h a t á s leírhatatlan volt. Egyesek
térdre estek, mások dermedten álltak, szinte senki sem gondolt arra, amit heteken
keresztül tanultak és gyakoroltak, hogy az ellenség tüze elől azonnal fedezéket kell
keresni, és fel kell venni a harcot. 4 9
K o p p á n y b a n és Szűcsön megtörtént az elszállásolás, csak a nehézfegyver-század
menetelt tovább Fenyőfőre. A szállások készen álltak. Az iskolában és kocsmában
fértek el többen, de jutott katona a házakba is. Bakonyszucsön a plébánia udvarán
települt a tábori konyha, ide járt a legénység az étkezésekre. A mosakodás a p a t a k 
b a n történt.
I t t igazi, harcszerű kiképzésre került sor. A katonák délelőtt-délután kint voltak
a terepen, hol raj-, hol szakaszkötelékben gyakorlatoztak. A bakonyszúcsi szőlő
hegyen a kis présházak kettős sora igen alkalmasnak bizonyult az utcai harc forté
lyainak bemutatására. Gyakorolták a közelharcot s a szuronnyal történő döfést is.
A kiképzést március első hetében nagyszabású lövészet egészítette ki. Forgószínpadszerűen minden katona lőtt puskával, géppuskával, géppisztollyal. Az önként
jelentkezők kipróbálhatták a páncélöklöt is. Gyakorolták a robbantást, a közeli
robbanás hatásának elviselését acélsisakban. A kézigránátdobással kapcsolatban
folyt az eldobás utáni belerohanás gyakorlása. A 2. századnál Remete Imre főhad
nagy nem volt megelégedve az eredményekkel. I t t a lövészetet megismételték. 5 0
Március második hetében rendeleteket ismertettek. Ezekben az állt: az elesett
k a t o n á k a t le kell vetkőztetni, hogy ruhájukat újra fel lehessen használni. Az elteme
tendő halottakon a rendelet szerint csak alsóruha m a r a d h a t o t t . E n n e k hatása egye
nesen döbbenetes volt.
A második rendelkezés szerint P á p á n ejtőernyős tiszti tanfolyamot szerveznek,
amire a kiválasztottak háromhónapos frontszolgálat u t á n mehetnek. Az elképzelé
sek szerint az első háromhónapos iskolát újabb háromhónapos arc vonalbeli szolgálat
követi, majd újabb háromhónapos iskola u t á n lehet tiszti vizsgát tenni.
A következő napokban komoly elméleti és gyakorlati vizsgával megtörtént a
kiválasztás, aminél az iskolai végzettséget nem vették figyelembe. A zászlóaljból
h a t v a n fiatal vált be. Velük az ezred- és zászlóaljparancsnok — a kiválasztás u t á n —
egyenként is szót váltott. Kiderült, hogy egy h a t elemit végzett fiú kivételével
mindannyian érettségi, képesítő előtt álló diákok, főiskolások, egyetemisták voltak.
Március 13-án tisztesiskola alakult, amely a bakonyszűcsi kocsmában k a p o t t
helyet. Egyetlen napig sem működött, m e r t alig költöztek össze a jelöltek, máris
fel kellett oszlatni az elsőfokú riadó miatt. 5 1
E k k o r a felszerelést ellenőrizték, a téli holmit le kellett adni. A bőr mellényeket
összeszedték. Tölténytáskákat osztottak és éleslőszert.
Március 15-ére ünnepélyt és b e m u t a t ó t terveztek Bakonyszucsön egy bunker
megostromlásával, melyen a falu népe a l k o t t a volna a nézőközönséget. E z azonban
a riadó m i a t t elmaradt.
Március 16-án és 17-én háborús hangulat volt, egy-egy szakasz éjszaka szállás
őrséget t a r t o t t a K o p p á n y feletti dombokon.
Március 19-én Fenyőfőről átjött Bakonyszűcsre a nehézfegyverszázad géppuskás
részlege. P o r v a y hadnagy így írt erről az eseményről :
„ A gyülekezőhelyen állt az én kis csoportom : 90 fiatal ejtőernyős honvéd. E g y kis
buzdító beszéd u t á n elimádkoztuk a »Hiszekegy«-et. A környező házakból össze49 Horváth Gyula emlékezése.
50 Uo.
51 Uo.
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gyűlt falusiak könnyezve nézték ezt a megható jelenetet. É n is büszke voltam ezekre
a gyerekekre, akik közül húsz éven felüli csak egy-kettő akadt. Miután elbúcsúztam
síró-rívó háziasszonyomtól, elindultam a három szakasz élén Szűcsre." 5 2
Március 20-án megindult a zászlóalj az Ugod—Tapolcafő—Bakony j ákó útvonalon
Farkasgyepüig. A katonák teljes felszereléssel, zubbonyban meneteltek, a kenyér
zsák köpenykoszorúval a hátukon, oldalukon gyalogsági ásó, gázálaretok. A vállu
kon puska, géppisztoly vagy golyószóró. Egyelőre igen jól bírták a gyaloglást. Homokbödögén és Nagytevelen keresztülhaladva l á t h a t t á k a Szent László hadosztály
különböző egységeit, melyek menetkészen álltak a falvak utcáin. Farkasgyepü előtt
pihenőt t a r t o t t a k . Közben előttük vonult el a Szent László hadosztály gránátos
ezrede nagyon sok diákkal és fiatallal a soraiban. Altalános csodálkozást keltett,
hogy több diákkatona közöttük már őrvezetői rendfokozatot ért el. 53
A zászlóalj Farkasgyepün töltötte az éjszakát. A katonák a szabad ég alatt, az
udvarokon, szalmakazlak mellett háltak. Nem fáztak, kellemes, tavaszias volt az
idő. I t t kiegészítették a felszerelést. Több rajnak még nem volt sorozatlövő fegyvere.
Ezek most vadonatúj német villámgéppuskát kaptak. A Schwarzlose géppuskákat
le kellett adni, helyettük a géppuskás századot is német gépfegyverekkel szerelték
fel. 54
Reggel meneteltek tovább. Farkasgyepü fölött, a hegyekben a német nehéztüzér
ség óriási méretű lövegeivel találkoztak, amelyek P á p a felé t a r t o t t a k . Ez volt az
első komolyabb jele a nagyarányú visszavonulásnak. Városlődnél a m ű ú t r a kiérve
a szembejövő forgalom egyre sűrűbbé vált, végül m á r összefüggő oszlopban dübörög
tek a visszavonuló német teherautók, harckocsik, páncélozott járművek, motor
kerékpárok Veszprém felől Graz irányába. I t t - o t t egy-egy kis létszámú, leharcolt
magyar kerékpáros alakulat vegyült a német járművek áradatába. 5 5
Néhány kilométer megtétele után két magabiztos német tiszt érkezett, s fölényes
hangon le a k a r t a küldeni a menetoszlopot az ú t mellé a szántóföldre. Huszár törzs
őrmester, aki szakaszával az élen ment, nem engedelmeskedett, géppisztolyát fenye
getően lövésre készen t a r t v a vitatkozni kezdett. A vita egyre indulatosabbó vált,
közben elhangzott a „büdös g e r m á n " kifejezés is. A szakasz kézben t a r t o t t fegyve
rekkel kezdte körülfogni a meghökkent németeket. Remete főhadnagy megjelenése
oldotta fel a feszültséget. A felbőszült katonák visszaálltak a sorba, majd a század
parancsnok utasítására lehúzódtak az úttestről. E g y darabig a m ű ú t mellett foly
t a t t á k a menetelést, majd az egész oszlop újra felkapaszkodott az útra. 5 6
Herend közelében többszáz fegyvertelen szlovák katona állt az ú t mellett, egy
kedvűen figyelve az előttük zajló visszavonulást, ő k valamelyik útfenntartó alaku
lathoz tartoztak.
Délután Szentgálra érkezett a zászlóalj, s ott töltötte az éjszakát. Rengeteg volt
itt a katona, a borbélyműhely csordultig megtelt velük. Aki hozzájutott, kopaszra
nyíratta a fejét. 57
A zászlóalj parancsnoka, Ugrón I s t v á n százados így foglalta össze a zászlóalj elvo
nulásának eseményeit :
„ I I I . 18. Riadókészültség.
I I I . 19. Menetintézkedés Tassonyi őrgy. epk.-tól szóban.
I I I . 20. Menet Ugod, Tevel, Tapolcafő, Farkasgyepü. I t t teljes fegyverzetcsere.
(A nálunk használt, nem lőszabatos magyar lőszerű puskákat, golyószórókat és régi
Schwarzlose géppuskákat leadva — új német puska, villámgolyószóró és villámgép52 Porvay István, volt ejtőernyős hadnagy emlékezése, amely egykori harctéri feljegyzései alapján készült. 7. o..
(A szerző birtokában.)
53 Dr. Németh Gyula emlékezése.
54 ü o .
55 Uo.
56 Horváth Qyula emlékezése.
57 A szerző személyes tapasztalatai.
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Magyar Miklós ny. alezredes, az egykori ejtőernyős alakulat
aki hazánkban először teljesített 1000 ugrást

tiszthelyettese,

puska az új fegyverzet, géppisztolyok továbbra is hiányoznak, csak egy-két vete
ránnál van meg a Parabellum lőszerű. Összlétszám kb. 1000 fő. (Grabesstarke 800.)
III. 21. Továbbmenet Városlőd, Szentgál. Itt éjszakázunk." 58
Szentgálon a faluban SS alakulat is volt. Ennek katonáit éppen ekkor szerelték
fel úgynevezett rohampuskával, ami ugyanúgy modern sorozatlövő fegyver, mint a
géppisztoly, de nagyobb biztonsággal és nagyobb távolságra lehet vele lőni. Az űr
mérete is nagyobb volt.
Este szovjet bombázók támadták Veszprémet. A katonák mindannyian ezt cso
dálták a falu magasabban fekvő pontjairól. Igazi tűzijátéknak tűnt ez az egybefolyó
robbanások zajával, dübörgésével, a becsapódások lángrózsáival az ún. „Sztálin
gyertyák" fényénél. Ott, Szentgálon akkor senki sem gondolt arra, hogy ennek a
szép fény- és hangjátéknak az eredményeként több száz halott marad majd a megye
székhely romjai alatt. 59
Március 22-én a zászlóalj nagyobb része erdei utakon Nemesvámosra tartott.
A 2. század és a nehézfegyverszázad visszatért a műútra, ott vonult Veszprém felé
tovább. Most még nagyobb tömegben jöttek szembe német katonai járművek.
A teherautók és harckocsik közé lovaskocsik ékelődtek, megrakva menekülő polgári
lakosokkal. Szívszorító látvány volt.60
Porvay hadnagy a következőket rögzítette naplójában:
,,Márkóig nehezen, de minden ellenséges behatás nélkül jutottunk el. Innen azon
ban az irányítók már nem engedtek tovább a fő útvonalon: az új irány Nemes
vámos! Alig mentünk át Márkon, megjelentek az orosz bombázók, és olyan bomba,
záport zúdítottak a falucskára, hogy . . . Nem szerettem volna ott lenni! Füstben
tűzben és porban állt az egész falu, és a község utcáin tanyázó német vonat lovai
megvadulva, véresen rohantak a házak között." 61
Estére az egész alakulat Nemesvámosra ért. Itt igazi háborús hangulat uralko
dott. A mezőket kerékcsapások szelték át, mellettük rengeteg útjelző, irányjelző
nyíl volt az alakulatok számával, jelzésével.
58
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A falutól északra a domboldalban német páncélkocsi oszlop vesztegelt 16—17 éves
fiatal katonákkal. Az egyik páncélos motorházán halott feküdt takaróba burkolva,
kezében hóvirágcsokorral. Miután az ejtőernyősök oszlopa feltorlódott, várakozás
közben a magyar diákkatonák az iskolában szerzett német nyelvtudásukkal szóba
elegyedtek a páncélosok fiatal legénységével, n é h á n y a n kézigránátot is cseréltek. 62
Veszprém még a németek kezében volt, így a házakban térhettek pihenőre a
zászlóalj katonái. A nyugalmat csak a szovjet éjszakai bombázók zavarták meg
berepüléseikkel :
,,A Mari nénik állandóan járkáltak a fejünk felett, és bombáikkal nagyon próbára
tették az ilyen dolgokhoz még hozzá nem szokott idegeinket. De azért a gyerekek
elég jól bírták . . . Egyik diák-honvédem az ablakunk előtt lehullott bomba felrob
banása után, mikor az ablak is betört és a vakolat is hullott a plafonról, így ébresz
t e t t e fel a t á r s á t :
— Kelj fel, Jancsi, mert a fejedre jön a ház!" 6 3
A zászlóaljparancsnok így összegezte március 22-e eseményeit :
„ F e l a d a t : Nemesvámosra menetelni, ott reteszállás Veszprém irányában.
Szentgálról . . . a m ű ú t o n nem t u d t u n k tovább előrejutni a visszaözönlő német
és magyar alakulatok, illetve tömegek miatt. így az ú t vonal egy erdei rít,
Szentgál—Ökörszeg—Őrszeg—Nemesvámos. Ott közeibiztosítás és pihenő." 6 4

7 ' íízkereszlség Nemesvám oson
Március 23-án reggel a zászlóalj 1. és 3. százada, valamint a géppuskás és nehéz
fegyver-század Nemesvámos Veszprém felőli oldalán, a Tapolca felé vezető úttól
délre beásta magát, s ezekben az állásokban maradt. A tartalékot a 2. század képezte
R e m e t e I m r e főhadnagy parancsnoksága alatt. Ennek a századnak az alegységei a
faluban, a házaknál voltak elhelyezve, ő k a légitámadások elleni védekezésül ástak
óvóárkokat szálláshelyeik mellett. 6 5 (L. az 1. sz. vázlatot, 715. o.)
Az arcvonal elé Veszprémhez közel, egy magaslatra Porvay István hadnagyot
rendelte a zászlóaljparancsnok egy géppuskás szakasszal. Erről a pontról jó kilátás
nyílt Veszprémre.
„A kora délutáni órákban készen voltunk a beásással. Előttünk még németek
voltak, így nyugodtan ismerkedhettünk a helyzettel. Veszprém hozzánk egészen
közel volt, a tegnap szerzett német tüzérségi távcsővel jól beláttam a városba.
Semmi mozgás, nagy csend! Csak J u t á s felől hallatszott szórványos lövöldözés, és
a repülőtérről csaptak fel vastag, fekete füstoszlopok. Nagy bölcsen megállapítot
t a m , hogy Veszprémnél nincs semmi baj ! Éppen ezért nagy meglepetésként ért a
zászlóaljtól kiküldött hírvivő jelentése: Veszprém 3/4 4-kor elesett!" 6 6
P o r v a y hadnagy erről a magaslatról ellátott Márkó és Herend irányába is, ahol
m á r ekkor Nemesvámos vonalát túlhaladva nyomultak előre a szovjet harckocsik:
„ K é t alkalommal is orosz bombázók jöttek . . . alaposan megszórták a zászlóalj
védőkörletét és a falut is! . . . E két bombázás alatt zajlott le a Veszprém és Herend
között húzódó dombokon egy német—orosz harckocsicsata, összesen kb. 50 harc
kocsival. Még nem l á t t a m ilyent, és most, távcsövemen keresztül izgalmas jelene
teknek voltam tanúja. Mindkét félnél több harckocsi égett, megállapítani azonban
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nem t u d t a m , hogy melyikük nyerte meg a csatát. Az esti szürkületben Ugrón szds.
úr (zlj. pk.) és Nagy Árpád (főhadnagy, századparancsnok — H . J.) jött ki a harc
előőrshöz." 6 7
Közben leszállt az este, s a zászlóalj többszáz újonca életében először töltötte az
éjszakát ellenség által fenyegetett védőállásban, fegyverrel a kezében.
Ugrón I s t v á n zászlóaljparancsnok március 23-a eseményeit a következőkben öszszegezi :
„Védőállásba megyünk a veszprémi m ű ú t t ó l a Balaton felé a 2 szd. erővel a falu
szélétől 100—200 m-re. Szárnyak szabadok. Előretolt állásban egy szakasz k b . 1,5 k m
előre egy kis magaslaton. Ök. rádió. A falu mögötti magaslaton levő erdőszegélyen
a 3. szd. is beássa magát. Zlj. pság. a faluban. Segélyhety az erdőben.
Az elg. Veszprémet elfoglalta s várható, hogy súllyal Graz felé, részekkel Keszt
hely felé nyomul.
A n a p esemény nélkül telt el." 6 8
Néhány dologban téved Ugrón százados. A tartalék század ezen a napon még a
faluban volt, csak másnap, a szovjet t á m a d á s megindulása u t á n vonult fel a falu
mögötti dombperemre, s á s t a be magát védelemre. Tartalékban nem a 3. század
volt, hanem a 2. Az 1. és 3. század a falu előtti védőállásban helyezkedett el a gép
puskás századdal és nehézfegyverszázaddal megerősítve. 6 9
Erről a reteszállásról Lajtos Árpád őrnagy, a Szent László hadosztály vezérkari
főnöke a következőket írta :
, , . . . minthogy a szovjet I I I . 23-án elfoglalta Veszprémet és tovább tört előre
N y felé a gráci műúton, a pánikszerűen visszaözönlo német páncélos hadosztályok
a veszprém—tapolcai m ű ú t r a terelődtek. Ezen fekszik Nemesvámos község. Saját
biztonsága érdekében az eje. védőállást foglalt az erdőszélen. H a b á r tőlem azt az
utasítást kapták, hogy nem szabad veszteségig menő harcot folytatni, a halogató
harc során volt 10 fő sebesült." 7 0
Március 24-én reggel már a zászlóalj minden egyes katonája t u d t a , hogy Veszp
rém elesett, így minden percben várható a szovjet t á m a d ó él megjelenése. (L. a 2. sz.
vázlatot, 717. o.)
A harcelőőrs parancsnoka így észlelte a t á m a d á s megindulását :
, , . . . arra lettem figyelmes, hogy fél jobbra a h á t a m mögött pötyögni kezdenek
a puskák, géppisztolyok, és közbe-közberikoltanak a golyószórók és géppuskák is.
Az előttünk levő németek már h á t r a is húzódtak . . . H a m a r o s a n . . . erőssé foko
zódott a tűz . . . A mi részünkről kb. 30 villámgéppuska o n t o t t a szakadatlanul a
lövedéket, de az oroszok is kitettek magukért. E g y alkalommal Veszprém felől pár
Sztálin-orgona is megszólalt, mire egy német sorozatvető válaszolt. Borzalmasan
gyönyörű volt! 11 óra körül csendesedett el a csatazaj." 7 1
Tehát a jobb szárnyon indult a szovjet gyalogság előren} r omulása, ami elakadt
a zászlóalj igen erős tüzében. E z u t á n kezdődött meg az igazi t á m a d á s harckocsik
fedezete alatt a Veszprémből kivezető országút irányából. Ez kiűzte állásaiból a
harcelőőrsöt :
„Gyanús motorzúgást hallottam többfelől. P á r perc múlva meg is jelentek az
orosz harckocsik! 40 körül lehettek . . . Az előttünk levő kopár domboldalról és a
Veszprémből kivezető országútról jöttek előre gyalogságtól kísérje . . . Négy kocsi
j ö t t felém . . . Alig volt tőlünk 200 méterre az első harckocsi, mikor kiadtam a
parancsot a visszavonulásra . . . Rögtön l á t t a m , hogy későn kezdtük meg. Óriási
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vázlat

szerencsénkre egy német rohamlöveg tévedt arrafelé, és az, ha lassan hátrálva is,
de azért odasózott egyet-kettőt a felénk közeledők orra elé." 72
Ekkor még a zászlóalj védővonala szilárd, bár voltak veszteségek halottakban és
sebesültekben is. A faluból kivonult a 2. század, s egy esetleges visszavonulás bizto
sítására a falu nyugati oldalán található dombperemen foglalt el védőállást.73
Az egyik újonc honvéd, Németh Gyula emlékezése szerint reggel hét órakor kez
dődött a harci tevékenység. Mivel az ő arcvonalszakaszán csak gyalogság támadott,
ennek előretörését jó ideig sikerült megakadályozni.
„Reggel szórványos aknabecsapódások voltak. Rövidesen támadás kezdődött
tőlem jobbra. Ez a villámgéppuskák tüzében összeomlott. Később újra a gyalogság
próbálkozott, de ismét sikertelenül. Ezután szovjet gépkocsik jelentek meg a távol
ban, a hozott lőszert ledöntötték a földre, majd visszakanyarodva eltűntek a távol
ban. Ezután kisebb csoportok jelentek meg 5—600 méterre állásaink előtt. Látni
lehetett, amint a magukkal hozott aknavetőket villámgyorsan összeállították, majd
tüzet nyitottak ránk, miközben a gyalogsági tüz is megerősödött." 74
A Veszprém irányából hátráló német utóvéd tucatnyi páncélgépkocsival az ejtő
ernyősök első védővonalának folytatásaként tüzelőállásba ment a tapolcai út északi
oldalánál. Úgy tűnt, itt eredményes védekezés folyhat a nap hátralevő szakaszában.
Nem ez történt!
A németek egy ideig kitartottak, majd gépkocsikon váratlanul eltávoztak.
Ezt látva Ugrón százados parancsot adott az első védővonalnak a visszavonu
lásra.75
A parancs végrehajtásáról szemléletes képet kaptunk az egyik katona visszaem
lékezéséből :
,,A nagyerejű tűz közben hátrahelyeződött, így kissé kiemelkedhettem a lövész
gödörből. Amikor előrenéztem, láttam mélységben tagozódva közeledni a szovjet
gyalogságot. Közben a mi oldalunkon, nagy meglepetésemre, csendesedett a gyalog
sági tűz. Hátranézve azt láttam, hogy társaink, az egész szakaszunk rohamlépésben
vonul vissza a nemesvámosi temető irányába. A szovjet aknavetők rájuk koncent
rálták tüzüket. Én nem hallottam a visszavonulási parancsot, egyedül voltam a
lövészgödörben. Most kirohantam az állásból. Nagyon gyorsan futhattam, mert a
temetőnél már majdnem sikerült urolérni társaimat. Közben aknák csapódtak közé
jük, s bizony előttem több bajtárs nem is kelt föl."76
Az állásaikból visszavonuló alakulatok a község épületeinek védelmében rende
ződtek, vették számba veszteségeiket:
„A falu szélső házainál már a többiek között voltam. A templom és a mellette
álló ház között gyülekeztünk. Közben a szovjet harckocsiágyúk és aknavetők lőtték
a falut. Több lövedék süvített el felettünk. Egyik telibe találta a templomtornyot.
Hullott a tégla, gerenda, vakolat közénk. Én ösztönszerűen keresve a menekülés
útját, villámgyorsan beugrottam teljes felszereléssel a mellettünk levő ház kamrá
jának ablakán. Közben újabb belövések recsegtették meg az épület gerendáit."77
Arról, hogy a falut a szovjet csapatok erőteljesen lőni kezdték, Porvay hadnagy is
beszámol :
„A falun nagyon nehéz volt átvergődnünk : a harckocsik erős tűz alatt tartották
az egész községet, természetesen legjobban a visszavonulási útvonalunkat lőtték.
A templomtorony volt az első, mely porba hullt, már sok ház megsérült, egy-kettő
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pedig égett. A zlj. törzs egyik motorkerékpárját is akkor robbantották fel, mert
kifogyott belőle az üzemanyag." 78
A védővonal kiürítése mindenütt rendben megtörtént. Az állásokban a géppus
kások maradtak legtovább, ők fedezték a visszavonulást. A hátraszökellő szakaszok
a házak között gyülekeztek, majd a falu nyugati oldalán elhelyezkedő domb pere
mén át az erdőn keresztül elvonultak Hidegkút irányába. Mikor a település előtti
védővonal utolsó katonája is eltűnt a fák között, az utó védet alkotó 2. század sza
kaszai fokozatosan elhagyták a második védővonalat.79
Ugrón százados, a zászlóalj parancsnoka így foglalta össze a március 24-én tör
ténteket :
„III. 24. Délidőben balra tőlünk a műúton megjelenik a Viking páncélgránátos
hadosztályhoz tartozó páncélgépkocsikon szállított gránátos gyalogság 10—15 pc.
gk.-ja. Velünk egyvonalban állásba mennek. Kapcsolat velük felvéve.
Ugyanekkor az előretolt állásom tüzet nyit, majd bevonul veszteség nélkül száza
dához.
Az elg. is megjelenik, a terepen mélységben tagozott csatárlánc, a műút mentén
páncélosokkal . . .
Megállítják őket, de amikor a németek gk.-ra kapnak és elrobognak, hátrarende
lem az első vonalbeli századokat, mert az orosz páncélosok az őket kísérő gyalog
sággal a hátukba jutnának. Megkapaszkodunk . . . a peremvonalon, majd gyülekező
a segélyhelynél. Innen rendezetten — Kishidegkút D-re.
Ott kapok további eligazítást Tassonyitól." 80
Az ellenségtől való elszakadás s a visszavonulás Hidegkútra rendben megtörtént
az erdőn keresztül, bár a nyiladékot, melyben vonultak, több hullámban csata
repülők támadták. Közben a szovjet harckocsik behatoltak a faluba, ahol az elsőt
az utóvéd egy újonc honvédje páncélököllel kilőtte.
A veszteség a túlélők vallomása szerint nagyobb volt annál, mint ami a parancs
nokok jelentésében szerepelt. Itt esett el aknától találva Ambrus őrvezető, az egyik
legrokonszenvesebb régi ejtőernyős is. Porvay hadnagy feljegyezte néhány elesett
és sebesült nevét :
„Ott láttam a pápai Tóth-testvérek közül az idősebbiket elesni: harckocsilövedék
től többfelé szakadt a fiatal diákgyerek. Akiket lehetett, ós még éltek, sátorlapok
ban hurcolták hátra a társaik. Szegény Bíró Karcsit azonban ott kellett hagynunk.
Súlyos combsérülést szenvedett, és a lábát is eltörte. Nagy, megtermett legény volt,
nem bírtuk cipelni. Magam kötöztem be Csitkovics őrvezetővel együtt, akinek egy
szilánk a zsebkését négy darabba törve vitte be a sebbe, ő azonban a saját lábán
szökellt hátrafelé." 81
;?
A visszavonuló alakulatok Kishidegkút közelében jutottak ki az erdőből. Innen
lehetett lelátni a tapolcai út Nagyvázsonyba vezető szakaszára, melynek mentén a
terepen német és szovjet harckocsik csaptak össze. A német páncélosok alig-alig
mozdultak előre, s csak akkor lőttek egyet-egyet, ha az ellenfél jó célpontot muta
tott. Az összecsapás előtt Nemesvámoson a német harckocsik legénysége nyíltan
bevallotta a magyar katonáknak, hogy kevés a benzinjük, ezért nem vállalkoznak
manőverezésre.
Hidegkúton gyors tisztálkodásra került sor, majd este a falutól nyugatra elterülő
erdő szélén ásta be magát a zászlóalj. Itt nem került sor komoly erődítésre, lövészteknőt készítettek maguknak a katonák, majd az őrök kivételével ebbe dőltek be
aludni.82
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3. vázlat
1945.III. 25-26.

Hidegkúttól Zalaszántóig
Március 25-én hajnalban riadó ébresztette a katonákat. Reggelit kaptak, majd
elindultak nyugat felé. Hol úton mentek, hol pedig terepen. A nap melegen sütött,
a verejtékes arcokra por rakódott. Délben remek pörköltet kaptak az egyik falu
határában, akkora adagot, hogy alig győzték elfogyasztani. Estefelé értek Vigant
térségébe, ahol reteszállásba mentek az út két oldalán. A rajok megkapva védelmi
sávjukat, lövészgödröket ástak, abban elhelyezkedtek, s úgy várták a támadókat. 83
Porvay hadnagy századparancsnokával, Nagy Árpád főhadnaggyal belátogatott
a faluba. Ottani élményeit megörökítette :
§
„Én a szd. pk.-ommal bementem a faluba. Mindjárt a falu bejáratánál borzalmas
kép fogadott: egy repülőbomba telibetalált egy lőszerraktárt. Égett az egész ház,
ropogtak a különböző lövedékek. A nyomjelzős és a világító lövedékek pedig színes
csíkokat húzva maguk után szökelltek fel a levegőbe. Egy öreg nénike, valószínűleg
a ház tulajdonosa, eszelős rémülettel keringett a tűz körül, és folyton azt ordította:
»Tűz van! Emberek, tűz van!« Nagyon közel lehetett az őrülethez." 84
A zászlóalj parancsnoka így összegezte a nap eseményeit :
,,II. 25. Az éjszaka csendben eltelt. Zlj. zöm pihent. Elg. részéről járőrtevékenység.
Reggel feladat (Tassonyitól szóban): az eje zlj-t vonjam vissza Vigant K erdő
szélre, ott védelem a Nagyvázsony felé eső út két oldalán.
. . . elg. járőrökkel harcérintkezésben megtörtént az állásfelvétel. Zlj. pság. Viganton egy majorban, Háp. az erdőszélen.
Ismét megjelent két német szds. mint összekötő tiszt, és figyelték tevékenységün
ket. Állítólag tőlünk É-ra a Viking páncélgránátos hadosztály volt, de nem láttam
őket, mindkét szárnyam szabad volt. Az elg. részéről csak járőrtevékenység volt,
szervezett támadást nem kaptunk. így telt el az éjszaka is." 85
A következő nap minden eseménye belefér Ugrón százados tömör megfogalmazá
sában öt mondatba. Érdemes ezt idézni:
„III. 26. Reggel jön Tassonyi, hagyjam fel az állásokat, és gyülekeztessem a
zlj.-at Monostorapáti D erdőszélen, de úgy, hogy a németek ne vegyék észre. (Ugyan
is az általános helyzet szerint a németek martalékul akarnak minket felhasználni az
ő megmenekülésükhöz.) Már de. folyamán elkezdtem, és rajonként szivárogtunk
hátra. Az ellenőrző német tiszteket leitattam, és estére részegen egy házban lefek
tettem aludni. Elgs. tevékenység nem volt — azok nem vettek észre semmit." 86
Amit Ugrón százados leírt, azt Porvay hadnagy naplója mindenben megerősíti:
„A visszavonulás simán sikerült, ós minden baj nélkül értünk el a hátunk mögött
fekvő Vigant-Petend községbe. A faluban nagy a nyüzsgés, minden alakulat menet
ben van hátrafelé. Úgy látszik, valahol nagyobb nyomás kaphattunk. Az én sejté
sem vált valóra : bekerítettek és az egyetlen kivezető út a Tapolca felé vezető ország
úton. Meg is indult a nagy menet! Az ejtőernyős zlj-t a németek, saját menekülésük
biztosítására megint fel akarták használni. Az ebből adódó hiábavaló veszteségek
elkerülése végett Ugrón szds. úr azt a parancsot adta, hogy a fegyverek nagy részét
rejtsük el a kocsikba, hogy így a leharcolt egység látszatát keltsük." 87 (L. a 3. sz.
vázlatot, 720. o.)
Az intézkedésekből, a tisztek megnyilatkozásából könnyen megállapítható: az
ezred és a zászlóalj parancsnoka mindent megtett, hogy a katonák, főként az ala
kulat fiatal újoncai, ne váljanak értelmetlenül a vesztett háború áldozataivá. Ezért
saját életüket is kockáztatták. Törekvésükben támogatta őket Lajtos Árpád vk.
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4. vázlat
1945. III. 27-28.
Mihályfa

T

lOkm

28-án

——»«

őrnagy, a Szent László hadosztály vezérkari főnöke, aki a németekkel szembe
szegülve többször adott ki visszavonulási parancsot. A megtorlástól tartva éppen
ezekben a napokban volt kénytelen menekülésszerűen átmenni Zánkánál az arc
vonalon.88
Tapolca felé menetelve Díszeinél pihenőt tartottak, s a késő délutáni órákban
bőséges ebédet kaptak a katonák az ott várakozó tábori konyhánál. Ekkor még
senki sem gondolta, hogy a következő szervezett étkeztetésre már csak Ausztria
területén kerül sor. A diák-katonák alig várták, hogy Tapolcára érjenek. Szerettek
volna már várost látni, sürgő-forgó emberekkel, üzletekkel, kirakatokkal. A kedves
kis dunántúli városka ehelyett döbbenetes látvánnyal szolgált :
,,Erős menet után késő délután értük el Tapolcát. Borzalmas kép tárult a szemünk
elé. Tapolcát délelőtt igen erős légitámadás érte. Az utcákon szanaszét hevertek az
emberi és lóhullák, és sohasem felejtem el azt a női holttestet a kirakatban. A temető
is kapott jónéhány találatot, és most a kifordított sírok csodálkozóan meredtek
felénk. Aznap este robbantották a németek a tapolcai rep.-tér épületeit. A hatalmas
detonációk és ez az óriási tülekedés az útért mind azt mutatták, hogy nagyon az
oldalunkban lehetnek az oroszok. Tapolcát pár km-re elhagyva, egy kis erdőben
letáboroztunk. Kellő biztosítás mellett jól töltöttük az éjszakát." 89
Ugrón századosnak a következő napra vonatkozó feljegyzései rendkívül rövidek:
„III. 27. Menet. Billege-erdőből Zalaszántóra. Itt biztosítás É. felé. — Hidegkút
mjr. egy szakasz. — Éjszakázás a faluban. Elg. tevékenység nem volt." 90
Amit Ugrón százados tényszerűen rögzített, azt részletezte színesen, érdekesen,
az élmény erejével Porvay hadnagy a naplója alapján írt emlékezésében:
„Béggel — III. hó 27-én — gyors továbbmenet. Óriási a forgalom, sok a torlódás
a Lesencetomaj felé vezető műúton. Néha órákig várni kell, míg annyira megtisztul
az út, hogy tovább mehetünk. Lesencetomaj on keresztülhaladva, betértünk a szőlő
hegyek közé, a dűlőutakra. Azonban itt is elég foglaltak voltak az utak." 91
A legnagyobb veszedelem, ami ilyen helyzetben érhet egy alakulatot, az a repülő
támadás. Erre is sor került ezen a délelőttön :
„10—15 »Stormovith« (helyesen: Sturmovik, azaz csatarepülő — H. J.) amerikai
mintájú könnyűbombázó támadott libasorba fejlődve. A megriadt tömeg beszaladt
a fák közé, csak igen keveseknek jutott eszükbe a Harcászati Szabályzat: » . . . ala
csonytámadás esetén minden fegyver tüzel!« A kocsisok, . . . egytől egyig elhagyták
a lovakat, azok pedig, magukra hagyva félelmükben őrült nyerítésbe kezdtek. Én
az egyik elhagyott kocsi két lovát igyekeztem helyben tartani, ami sikerült is, mert
mindkét lovamat találat érte. Az egyiknek a belei fordultak ki, a másiknak meg az
egyik lábát vitte el a nehézgéppuska lövedéke." 92
A repülőtámadásnak számos áldozata volt. Az útmenti sekély árkok kevés oltal
mat nyújtottak az ott rejtőzködőknek. Ezekben fiatal katonák holttestei hevertek
itt is, ott is. (L. a 4. sz. vázlatot, 722. o.)
„Az embereink között is akadt néhány sebesült. Kovács hdp. őrm-t (hadapród
őrmester — H. J.), aki Vigant-Petendnél a lábán sebesült meg, és ezért nem tudott
idejében lekászálódni a kocsiról, most a fején találták el. Súlyos sebesülésében hal
dokolva a fák védelmében kötözgetik. Bodali Pál, erdélyi honvédem a combján
sebesült csúnyán: fájdalmában erősen nyöszörgött." 93
Miután a repülőgépek eltávoztak, újra indult a menetoszlop részben a terepen,
részben a dűlőutakon. Zalaszántó alatt elhaladva a zöm tovább menetelt Vindor88
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nyafok felé. Néhány alegység Zalaszántón pihenőt tartott, s nagy mosakodásba
kezdett, mikor hozzájuk is elérkezett a parancs a továbbhaladásra. Néhány kilo
méter után új parancsot kaptak a századok, s vissza kellett menni Zalaszántóra.
I t t elszállásolták a legénységet, sor került a tisztálkodásra, s kényelmesen aludhat
tak a nagyközség szénapajtáiban, istállóiban, szalmakazlaiban.94
Március 28-a a drámai események napja az I. ejtőernyős-zászlóalj számára. Ekkor
kezdődik az alakulat felbomlása. A válságot jól érzékelteti Ugrón százados feljegy
zése:
„III. 28. Reggel látom Hidegkút mjr-ból, hogy az elg. birtokba vette Sümeget,
és Tűrje irányában zárt gk. oszlopok menetelnek. További biztosításra 1 szakaszt
kiküldtem a Kovácsi-hegyre, tőlem Ny-ra.
Bárczy szds. a ho. törzsből tájékoztat, hogy az arcvonal Badacsonytomaj, Tapolca,
Sümeg, mi egy zsák aljában vagyunk, a ho. vkf. (a hadosztály vezérkari főnöke —
H. J.) lelépett. Javasolja: menjünk neki a németeknek. Ezt én kiképzetlen alakula
tommal oktalan vérfürdőnek tartom és nem vállalom. Délelőtt befut Tassonyi,
közli, a Szt. László ho. partot vált a Zala folyón, s a következő védelmi vonal az
országhatáron túl. Ekkor mindketten elhatároztuk, hogy nem megyünk tovább.
Ezt a helyzetet Pápán megbeszéltük egy kis csapattal. Ezeket értesítettem, levál
tattam velük a Hidegkút mjr-i utóvédet. A zászlóaljat pedig a zlj. sgt. (zászlóalj
segédtiszt — H. J.) (rangidős fhdgy.) psága alatt a ho. intézkedésének megfelelően
menetben elindítottam, magam ottmaradva az utóvédnél. A zlj. elvonulását az elg.
nem zavarta meg." 95
Ugrón százados nem említi, hogy mielőtt az erdőben az arcvonalon átjutva Pápa
felé vették útjukat, az 1. és 3. század legénységével is közölték, hogy a további
harc értelmetlen, igyekezzen mindenki hazajutni. Ez a két század többségében elszé
ledt. Részben a faluban öltöztek át, részben nyugat felé mentek, hogy a falvakban
polgári ruhát kerítve a szovjet csapatok átvonulása után néhány főből álló csopor
tokban hazatérhessenek.
A 2. század minderről nem vett tudomást, hiány nélkül vonult tovább az esti
órákban. Vele tartott a nehézfegyver-század 40 főre apadva, 9 géppuskával, s a többi
századok maradványai. Az egész alegység létszáma 200—250 fő lehetett. A parancs
nokságot Remete Imre főhadnagy vette át, segédtisztje néhány napig még Paikert
főhadnagy volt. Vindornyafok előtt az esti órákban beásta magát a maradék zászló
alj, és ebben a védőállásban töltötte az éjszakát.96
Az utolsó előtti f elvonás
Március 29 én reggel szovjet aknatűz zúdult Vindornyafoknál az ejtőernyősök
állásaira, majd megindult a gyalogsági tűz. Miután a zászlóalj kitartott, rövidesen
voltak halottak és sebesültek. Itt esett el aknától találva Gáspár József pápai diák
katona, aki 1945-ben érettségizett volna a Kollégiumban. Magyar őrmestert lövés
találta, hátravitték a faluba, ott halt meg egyik ház pajtájában. Jelentős számban
sebesültek meg aknaszilánktól. Ezek a kanizsai hadikórházba kerültek.97
Rövid idő múlva megindult a szovjet gyalogság támadása. A zászlóalj egy ideig
védekezett, majd az utóvéd fedezete alatt visszavonult Kehida irányába. Almás
házán történt meg a szétszórt alakulat gyülekeztetése. Itt jelentős esemény követ
kezett be, melyről Porvay hadnagy így számol be :
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„Remete fhdgy. úr eligazításon parancsot adott a legénységnek kihirdetni, hogy
a következőkben az tartson velünk, aki feltétlen kitart a végsőkig. Furcsa parancs
volt, de mostanában kezdtünk hozzászokni a rendkívüli dolgokhoz. A parancs kihir
detése után tíz perc gondolkodási időt adtam a szakaszomnak. Az eredmény bizony
nagyon elszomorító volt, a zlj. legénységének kb. 20%-a az elmenésre szánta el
magát . . . már-már Lassú Bandi (a nehézfegyverszázad másik fiatal hadnagya —
H. J.) is megingott, de hivatkozván eskünkre, fiatal, hivatásos tiszt mivoltunkra,
sikerült rábeszélnem a maradásra. Tőlem akkor ment el Imre Bandi, aki maros
vásárhelyi fiú volt. Egy bácskai tanítóképzős gyerek sírva búcsúzott tőlem." 98
A bomlás tehát tovább tartott. Almásházán már kétszáz fő alá csökkent a lét
szám, ennyi maradt meg az ezer fővel induló zászlóaljból. A következő napokban
az alakulat a Szent László hadosztály közvetlen alárendeltségében teljesített szol
gálatot, úgy sodródott az országhatár felé."
A reménytelen hangulatban levő katonákat valósággal elbűvölte a zalai táj szép
sége. Ez nem is csoda, hiszen ezeken a valóban szép tavaszi napokon szinte benne
éltek a természetben.
„A Zala völgyében meneteltünk és . . . élveztük a dombos, erdős tájat. Az út
melletti jegenyék mind derékban fűrészelve szomorúan bólogatnak felénk: hama
rosan robbantani fogják őket, hogy úttorlaszként segítsék visszavonulásunkat.
Pacsát értük el először. Az egész falu olyan, mint a megbolygatott méhkas. Az út
árkában itt is, ott is németek Öltözködnek . . . civil ruhát rángatnak magukra, így
kísérlik meg a szökést."100
Ha kezdetben meg is feledkeztek arról, hogy nagyhét van, húsvétkor tudomást
kellett venniük a jeles ünnepről. Zalában a háború ellenére ünnepelt a nép :
„Biztosított menetben megindultunk Nova felé. Húsvét vasárnap volt . . . Szent
péterföldén félórás pihenőt tartottunk. A gyerekek púposán megrakott tányérokon
hozták ki nekünk a frissen sült pogácsát. Ez volt a reggelink. Gyönyörű vidéken
mentünk tovább. Hatalmas erdők és nagy, napsütéses, üdezöld tisztások váltogatták
egymást. Dél felé elértünk egy kanyargós szerpentint, mely az előttünk fekvő nagy,
bozótos magaslatra kígyózott felfelé."101
A legnagyobb gondnak az étkezés bizonyult ezekben a napokban. Semmiféle szer
vezett ellátásra nem számíthattak, a leleményességre és a lakosság jóindulatára
támaszkodhattak csak. S nem is csalódtak, a legszegényebb házban is szívesen látott
vendégek voltak:
„Megható volt a majorban levő gazdasági cselédek vendégszeretete. A teheneket
aznap . . . talán harmadszor fejték meg csak azért, hogy tejet ihassunk. Engem
egy család meghívott vacsorára. Káposzta bennefőtt disznóhússal, az volt az ünnepi
ebédem és vacsorám együttesen, mert a délelőtti pogácsák óta semmit sem ettem." 102
Zalában ekkor világvége-hangulat volt. öreg németekből álló Volkssturm alaku
latok vadonatúj világoszöld egyenruhában, SS-katonákból álló zilált csoportok, a
folyami dandár maradványai, lovasok és gyalogosok vonultak az út teljes széles
ségében reménytelen hangulatban nyugat felé az utakon. Helyenként gépkocsi
oszlopok égtek, melyeket maguk a németek gyújtottak fel, miután a benzin elfo
gyott. A bizonytalanságot, kilátástalanságot jól tükrözi Porvay hadnagy feljegy
zése:
„Egész éjszaka mentünk, óriási tumultus és kavarodás az egész útvonalon..

98 Porvay István emlékezése, 24—25. o.
99 Uo. 25. o.
100 Uo. 26. o.
101 Uo. 29. o.
102 Uo.

— 725 —

Porvay István századparancsnoki

harcálláspontja a Mura partján, osztrák területen, a háború utolsó
napjaiban

Sokáig dúlőutakon haladt a tömeg, mint egy megzavart hangyaboly. Majdnem
fájdalomnak nevezhetem azt az érzést, ami elfogott ezen az éjszakán, mikor két
régi, kipróbált szakaszvezetőm »ellépett«. Menet közben nagy titokzatosan jelen
tették, hogy nem jönnek tovább, céltalannak tartják az egészet, és haza akarnak
menni. Engedtem őket a régi parancs értelmében." 103
Az itt lejátszódó jelenségeket a jeles történész, Gosztonyi Péter kitűnően jelle
mezte egyik müvében:
„A nyugati határ átlépését sok honvéd nem vállalta. Számos tiszt is akadt, aki
úgy döntött: a háború számára a nyugati végeknél befejeződött. A további harcot
értelmetlennek tartották. Óvni a magyar életet, átmenteni az embereket a háború
utánra, ez az érv győzött bennük. A csapatoktól lemaradók — számuk sokezerre
tehető — igyekeztek civil ruhát szerezni. így kísérelték meg, hogy a frontvonalon
átjutva hazatérjenek családjukhoz. Persze ez nem mindegyiküknek sikerült. A 3.
Ukrán Front parancsnoksága jelentése szerint március végén, április elején mintegy
45 000 honvéd került szovjet fogságba : a legtöbben olyanok, akik nem követték a
németeket a határon túlra." 104
Az I. ejtőernyős zászlóalj maradványai Muraközben léptek április 3-án Ausztria
területére. A megmaradt tisztek jó része az 1944-ben avatottak közül való volt, a
legénység is nagyrészt újoncokból állt. ,,A jó Isten segítse szegény hazánkat!" —
írta ekkor naplójába Porvay hadnagy.
A Mura túlsó partján bizonyos mértékig biztonságban érezhették magukat. A jelek
arra mutattak, hogy a szovjet csapatok a folyó vonalában felzárkóznak, s nem
nyomulnak tovább. A hosszii menetelésben elcsigázott katonák tehát élvezték a
szép napsütésben a pihenést, mikor váratlanul riadót rendeltek el. A továbbiakról
Porvay hadnagy emlékezése ad szemléletes képet :
103 Uo. 31. o.
104 Gosztonyi Péter: Magyar honvédség a II. világháborúban. A Katolikus Szemlekiadísa. Kóma, 1986. 366. o.
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„ . . . Gyors felkészülés után csoportunk harcos része elindult az 5—6 km-re fekvő
Wernseebe. Már sötét volt, mikor beértünk a községbe. Rövid várakozás után
valami sötét kolostorban szállásoltunk el." 105
Itt az éjszakai eligazításon kiderült, mi a feladat. Egy zászlóalj erejű szovjet
alegység átkelt a Murán, s hídfőt igyekszik kialakítani. A Szent László hadosztály
parancsnoksága három szakasznak parancsot adott erőszakos felderítésre. Ebből az
egyik Porvayé, a másik Lassú hadnagyé.
„Hét óra körül indultunk el. Szemerkélt az eső, sátorlapba burkolózva állandó,
de csali gyér aknázás mellett haladtunk előre. A község és a Mura között kb. 1 km
széles erdő feküdt . . . harcjárőröket küldtem ki a szakasz elé, és beindultunk az
erdőbe . . . Mi óvatosan haladtunk előre, már csak 50 méterre lehettünk a folyótól,
mikor mint a vadnyugati regényekben, elindult a pokol! . . . Hatalmas aknavető- és
páncéltörőágyú-tüzet kaptunk. Valószínűleg a Mura túlsó partjáról is erősen támo
gatták a hídfőben levő csoportokat." 106
A fergeteges tűz az ejtőernyős katonákat a földhöz szögezte, de keményen kitar
tottak. Miután a parancsnokok jelentést küldtek hátra a helyzetről, a hadosztály
parancsnokság mindhárom szakaszt visszavonta a falu határáig, ahol tüzelőállást
foglaltak és számba vették veszteségeiket.
„Klein Miklós, a vaskeresztes őrvezető és egy honvéd hősi halált halt! Hárman
megsebesültek. Lassú Bandiék . . . többet kaptak az ellenséges tűzből . . . Kilenc
halottja volt Bandinak, 21-en megsebesültek és csak ketten maradtak épségben.
Bandi is három helyen: a fején, a combján és a csuklóján sebesült aknaszilánk
tól." 107
Néhány órán belül egy harckocsikkal megerősített német rohamszázad felszámolta
a hídfőt, és a harci zaj elcsitult. Ezután sor kerülhetett a sebesültek elszállítására.
Erről Porvay hadnagy számol be :
„Remete főhadnagy úr elküldte az egyetlen páncéltörő vontatónkat, egy Fordot.
Alig kezdtük meg a sebesültek berakását, az utca hosszában »Sztálin-orgona« soro
zat zúgott végig. Csukafejessel buktunk a gépkocsi alá. Talán 5—6 perces lődözés
után folytathattuk csak munkánkat . . . Súlyos sebesült . . . csak egy volt : vala
melyik lába cafatokban lógott ! Nagyon sok vért veszített már. Csak őt kellett fek
tetnem. A többiek kisebb-nagyobb szilánkokkal ültek és álltak a kocsiban. Szeren
csésen beszállítottam őket a gránátos ezred kötözőhelyére."108
Ezután ebben a térségben nem került sor további katonai kezdeményezésre.
A Mura nyugati oldalát megerősítették, s a Szent László hadosztály gondoskodott
Wernsee körzetében ennek védelméről. Szovjet részről nem lett volna értelme a
további áldozatoknak, a háború döntő csatájára ekkor már Berlinnél került sor.109
Az ejtőernyős alakulatok utolsó hónapjai
Amikor az első ejtőernyős-zászlóalj március 19-én elindult Veszprém, majd Nemes
vámos irányába, a II. zászlóalj Pápán már a város keleti határán található védő
vonalat megszállva élt tábori életet. Itt az alakulat utászai a lakosság által kiásott
lövészárkokból jelentős védelmi rendszert teremtettek géppuskaállásokkal, vastag
gerendákkal megerősített fedezékekkel.110
Ennek az alegységnek a sorsáról az egyik század parancsnoka, Kövesdy Dezső
főhadnagy tudósít bennünket tömören, naplószerűen :
105 Porvay István emlékezése, 33. o.
106 TJo.
107 TJo.
108 TJo. 31. o.
109 Porvay István szóbeli közlése.
110 Szakács Ferenc emlékezése.
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„Március 18-án elrendelték a páncélos riadót, s az l./II. eje. zlj. megszállta a
kijelölt védőállást. A zlj. itt maradt egészen márc. 25-ig. Marc. 18-a és 25-e között
egy este bombázták Pápát . . .
Márc. 25-én egész nap német csapatok vonultak vissza Pápán keresztül. Késő
délután minden mozgás megszűnt. Tudtuk, hogy a következő lépés az oroszok
bevonulása, ill. támadása lesz. Besötétedéskor a századok a zlj. pk. parancsára
visszavonultak s egy megadott ponton gyülekeztek. Innen menetoszlopban irány
Vág." 111
Miért nem védte Pápát ez a hadilétszámú zászlóalj ?
Tudomásunk szerint Pápa akkori vezetője és Makray Ferenc százados, zászlóalj
parancsnok között olyan megállapodás született, hogy a szovjet csapatok megérke
zése után az alakulat harc nélkül elvonul, így megkíméli a műemlékekben gazdag
várost a pusztulástól.112
Március 26-án a Pába mentén kiépített Zsuzsanna-vonalban volt a zászlóalj védő
állásban, 27-én azonban már a nyugati határ felé menetelt. Erről az útról így ír
Marosújvári zászlós:
„A Rába vonalán túl felgyorsult a visszavonulás üteme. A német páncélosoknak
már nem volt üzemanyaga, ezért nagyon sok harckocsit és rohamlöveget robban
tottak fel . . . Láttam olyan eseteket, mikor egy »Tigris« harckocsi két vagy három
harckocsit vagy rohamlöveget vontatott . . . A határ felé özönlő csapatokat az
IL—2-es csatarepülők állandóan támadták, és igen nagy veszteségeket okoztak.
Szombathely közelében elhaladva egyik nap estéjén végignéztük a város bombá
zását. Szörnyű volt! így értük el a magyar határt, ha jól emlékszem, Búcsúnál.
A magyar határ átlépése előtt megálltunk . . . Itt nagyon sok bajtársam bejelen
tette hazatérési szándékát, főleg azok, akik családosak voltak, és nem akarták
vállalni a további bizonytalan jövőt. Ügy érezték, hogy a haza védelmével kapcsola
tos kötelezettségüknek eleget tettek. Hazatérésük elé semmi akadályt nem gördí
tettünk, és keserű szívvel vettünk tőlük búcsút . . . Tanúja voltam több öngyilkos
ságnak is, mert voltak, akik úgy érezték, mindennek vége, nincs értelme további
életüknek." 113
Tehát számban erősen megfogyatkozva lépett a II. zászlóalj Burgenland terüle
tére. Az egyik századparancsnok mintegy 600 főre teszi azoknak a számát, akik a
határon átlépve megmaradtak az alakulat kötelékében.
Kövesdy főhadnagy emlékezésében a következőket találjuk :
„Apr. 1-én, húsvét vasárnap délelőtt átléptük a burgenlandi határt. Megtaláltuk
a Szt. L. ho. vonatát is (anyagi) valamelyik kis állomáson Burgenlandban. Ezen a
napon vitéz Makray szds. magához rendelt s megkérdezte, hogy akarok-e vele menni
egy felderítő útra Lispe környékére. Az volt a feltételezése, hogy az olajmezőket a
végsőkig fogják védeni. Ügy gondolta, hogy itt még magyar területen fogja haszno
sítani az eje. zlj-at."114
A felderítő úton Makray százados fogságba esett, a zászlóalj parancsnokságát
Platthy Győző fhdgy. vette át. Ezután kellemetlen epizód történt, melyről Kövesdy
főhadnagy a következőkben számol be :
„Ápr. legelején egy éjjel egy német SS-alakulat vette körül a zlj-at és a különböző
eje. szálláskörleteket egyidejűleg lefegyverezte. Pisztolyon és kézigránáton kívül
minden fegyvert elvettek . . . A zlj-at Grazba irányították." 115
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114
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Kövesdy Dezső írásos közlése.
üo.
Marosújvári Géza emlékezése, 16. o.
Kövesdy Dezső írásbeli közlése.
Uo.
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Ennek az afférnak az előzményeit igen jól megvilágítja Gosztonyi Péter:
„A Magyar Királyi Honvédség bomlása a németek előtt sem volt titok. Különösen
Hermann Balek, a páncélos csapatok tábornoka, a Dunántúlról kiszorult 6. német
hadsereg parancsnoka volt az, aki — amúgy sem szívlelve a magyarokat — szóval
és tettel egyaránt állást foglalt a német oldalon még kitartó honvédség
gel szemben.
Március 31-én arra az — általa nem ellenőrzött — hírre, hogy a Szent László
hadosztály átállt a szovjet oldalra, sőt a Wehrmacht ellen fordította fegyverét,
külön parancsban elrendelte, hogy a 6. hadsereg területén található összes magyar
csapatot azonnal le kell fegyverezni."116
A vád egészében nem volt igaz, s az intézkedés nem a Szent László hadosztályt,
hanem más alakulatokat sújtott. Erről Gosztonyi Péter a következőket írja :
„Amikor az ominózus parancs napvilágot látott, a Szent László hadosztály már
nem a Balek-féle 6., hanem a 2. páncélos hadsereg alárendeltségében a Balatontól
délre Szentkozmadombja és Zügörhida körzetében fedezte a német csapatok vissza
vonulását. Ezt a tényt Balek a háború utáni évtizedekben sem akarta tudomásul
venni."117
A zászlóalj további sorsát ismét Kövesdy Dezső főhadnagy emlékezéseinek segít
ségével tudjuk nyomon követni:
„Apr. 10-én a lefegyverzett l/II. zlj. beérkezett Grazba. Később a zlj. innen
indult útba Tobelbad—Wildon—Leibnitz—Strass—Sentiljen át Widern területére,
hogy azon a vidéken csatlakozzék az l./I. eje. zlj-hoz."118
Már április második fele volt, mikor a II. zászlóalj beérkezett a Szent László
hadosztály védőkörletébe. Ha nehezen is, de itt felfegyverezték őket, s a továbbiak
ban részt vettek a Mura vonalának védelmében. Ezt a védelmi szakaszt a II. zászló
aljhoz tartozó Marosújvári Géza zászlós leírásából ismerhetjük meg :
„ . . . egy kis osztrák településtől, Warnseetől keletre a Mura partján foglaltuk el
védőállásainkat. Szakaszom sávjában egy felrobbantott vasúti híd volt, melyet
gyalogos átkelésre még használni lehetett volna. Védővonalunk előtt a partrész
el volt aknásítva, a sebes folyású Mura partján nagy, sík terület húzódott. A szovjet
egységek a Mura túlsó partján voltak tüzelőállásban. Viszonylag csend volt, csak
néha kaptunk aknavetőtüzet. Szakaszom közvetlenül a folyó partján, már korábban
kiépített állásokban helyezkedett el. A jól megépített bunkerekben biztosított volt
a pihenés is. Védőkörletünket magas, erős fák fedték, így minden ideális volt. Tavasz
volt, a nap már melegen sütött, viszonylag jól éreztük magunkat." 119
A védővonal nem kötötte le egészen a parancsnokság erőit, mód volt a csapatok
újjászervezésére. Ekkorra ugyanis a különböző magyar alakulatoktól ide irányított
katonákból 10 000 főre egészült ki a hadosztály létszáma. Az átszervezés során az
ejtőernyős ezred megszűnt, helyette létrejött az úgynevezett „rohamezred", az ejtő
ernyős katonák valamennyien ide nyertek beosztást.120
A háború közeli befejezésének hírére az események felgyorsultak. Kövesdy Dezső
főhadnagy erről a következőket írta visszaemlékezésében :
„A hadosztály V. 7-én 0 óra 15 perckor erős leplező járőrök visszahagyásával
levált a Mura folyóról. Az ellenség, leginkább bolgárok, meglehetősen lassan nyo
multak előre.
Május 8-án a Szent László hadosztály parancsnokság (Leutschach, Stájerország)
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Gosztonyi Péter: i. m. 366. o.
Uo. 367. o.
Kövesdy Dezső emlékezése.
Marosújvári Géza emlékezése, 17. o.
Kövesdy Dezső írásos közlése.
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rádió útján értesült a fegyverletétel elfogadásáról, aláírásáról. Ezt tudva a hadosz
tály elhatározása az volt, hogy mindent elkövet, hogy V. 9-én a hajnali órákig elérje
az angol csapatokat.
A ho. csapatainak éle V. 10-én érte el a Kor-Alpe gerincvonalát. Itt volt az angol
csap-ok harcelőőrsének vonala (8. brit hds. 6. pc. ho-a). A Szent László hadosztály
zöme ezen a napon a reggeli órákban érte el Deutschlandsberget, mely még a KorAlpe lábánál van. Igen nagy volt a torlódás. Parancs értelmében ezen a környéken
kellett elhagyni a hadosztály tüzérségét és nehéz fegyvereit. A zöm csak délután
tudott a Kor-Alpe gerince felé elindulni. A menet »lépcsőkben« történt." 121
Deutschlandsbergben az ott kialakult torlódásban része volt annak is, hogy köz
ben Graz felől szovjet páncélos ék közelítette meg a községet. A fegyverszünet hírére
a magyar katonák közül innen sokan nem akartak tovább menni, a szovjet zónában
kívántak maradni, mert azt remélték, így hamar hazajutnak.
Kecskés Miklós, az ellátó oszlop szakaszvezetője is ezek közé tartozott :
, , . . . főként a pápaiak haza akartak jutni. Én sok más pápaival együtt a haza
térést választottam. Jó sokan összeverődtünk . . . és megindultunk hazafelé. Murekig
jöttünk vissza, ott aztán betereltek bennünket egy táborba. Innen visszavittek
bennünket Feldbachba, onnan gyalogmenetben hoztak Jánosházáig, innen Intapusztára kerültünk, majd bevagoníroztak bennünket, és hadifogság lett a vége."122
A diák-katonák egy részét fiatal korukra való tekintettel hazaengedték. Ezek
Pápán május végén már iskolapadokban ültek. Ilyen volt Boncz István is, aki még
ezen a nyáros sikeres képesítő vizsgát tett az Állami Tanítóképző Intézetben. 123
A hadosztálynak az angol zóna felé tartó menetoszlopa Freiland és St. Oswald
érintésével igen kimerítő, nehéz menetelés után majd 2000 m-es szintkülönbséget
leküzdve, hóesésben jutott el az angol övezetbe május 11-én. Először a Preitenegg
előtti erdőben felkészültek a szemlére, majd a városban teljes fegyverzetben díszelgésre került sor. Az angol parancsnok úgy intézkedett, hogy Deinsburg területén
helyezkedjenek el. Erről az eseményről így ad számot Gosztonyi Péter történész:
„Szügyi vezérőrnagyot május 11-én este az angol hadosztályparancsnok udvaria
san fogadta, katonáinak megengedte, hogy teljes fegyverzettel tisztelegjenek előtte,
sőt meghagyta azután is a fegyvereiket. Továbbá utasítva a magyar tábornokot,
hogy Preitenegg területéről vonuljanak Waldstein, St. Leonhardon keresztül Deins
burg területére, ahol újabb parancsokat fognak kapni." 124
Az újabb parancsra mindössze egy hónapot kellett várniuk :
„1945. június 12-én a brit katonai hatóságok a megszállási övezetükben levő
magyar csapatok még meglevő fegyvereit elvették és — tisztjeik vezetése mellett
(akik viszont megtarthatták oldalfegyvereiket) — munkás zászlóaljakká szervezték
át őket. A Szent László hadosztály is »leszerelt«: belőlük két munkás csoport ala
kult, összesen 4000 fővel. Villach környékén a mezőgazdaságban dolgoztak."125
De vajon miért maradt a háború befejezése után még egy hónapig fegyverben
ez a magyar alakulat az angol övezetben ?
A választ erre a kérdésre Goór György alezredes levele adja meg, aki a Szent
László hadosztály rohamezredének volt a parancsnoka :
„ . . . hadosztályunk angol fennhatóság alatt is fegyverben maradt, sőt tetemes
fegyverkiegészítést kapott, mert az angol vezetés akkor még úgy tudta, hogy a
Dunántúl angol megszállási zóna lesz, s a Szent László hadosztályt — mint magyar
rendfenntartó erőt — oda magával akarta vinni . . ," 126
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Uo.
Kecskés Miklós, volt ejtőernyős szakaszvezető emlékezése, hangszalagon. A szerző birtokában.
A szerző személyes tapasztalatai.
Gosztonyi Péter : i. m. 399. o.
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1945-ben az angolok megszüntették a magyarok hadifogságát, így Magyarországra
történő visszatérésük vagy nyugatra vándorlásuk elé senki sem gördített akadályt.
A legtöbben hazatértek, de nem volt kevés azok száma sem, akik más földrészeken :
Ausztráliában, Dél-Amerikában, Kanadában, az Egyesült Államokban teremtettek
maguknak otthont. Érdekes, hogy a pápai ejtőernyős ezredben töltött időnek az
emléke bennük talán még élesebben, jobban él, mint azokban, akik Magyarországon
töltik nyugdíjas éveiket.127

127 Marosújvári Géza szóbeli közlése.
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FORRASKÖZLEMÉNYEK

MOLNÁR ANDRÁS

„NEMZETI ÖRSEREG" FELÁLLÍTÁSÁNAK TERVE 1843-BÓL

„Fenálló katonaság most azon rémváz, mellyel test és lélek minden szabad moz
dulatait leláncolnak, — ha egy Nemzet tőle elrablott jussait kéri, bajonettel felel
nek, — ha polgári létre vágyik, bajonett jelen meg, — bajonett jön, ha a sajtó
szabadon mozog, — bajonett érkezik, ha szabadon szólnak, — bajonett és mindég
bajonett"! 1 1834 februárjában Nagyenyeden tartott rendkívül éles hangú beszédé
ben ezekkel a szavakkal összegezte Wesselényi Miklós a szabadelvű magyar ellen
zéknek a császári hadseregről alkotott véleményét. 2
Az 1723 óta fennálló állandó hadseregben a magyar ellenzék ekkor a németesítés,
és (okkal) a politikai elnyomás eszközét látta, s vele, mint a létét, rendi önkormány
zatát fenyegető veszéllyel szállt szembe.3 E szembeszállás, ha mérsékelten is, de két
látható vonalon bontakozott ki: a magyar nemesi felkelés reformjának sürgetésében
és az állandó hadsereg magyarosításának kísérletében. A nemesi felkelés utolsó
átfogó rendezése még 1808-ban történt (1808: 2., 3., 4. t e ) . 1827-ben (15. te.) ugyan
kirendeltek egy bizottságot az inszurrekció reformtervének kidolgozására is, de az
1830-ra elkészült tervezet nem tartalmazott lényegesen új elemeket, és gyakorlatilag
semmi előrelépést nem jelentett. A kérdés a további országgyűlési tárgyalások során
is mindvégig háttérbe szorult a ,,fő korkérdések" mellett, az ország honvédelmi
rendszerének reformja nem került érdemi tárgyalás alá.4
A hadseregen belüli magyarnyelv-használat és nemzetiségi összetartozás kérdését
az ébredő nacionalizmus állította előtérbe. Az 1830-as évek második felétől mind a
megyékben, mind az országgyűlési tárgyalások során megfogalmazódtak olyan
követelések, hogy a magyar legénységű ezredeket magyar tisztek, magyar vezényleti
nyelven vezessék, a tisztek hazafias szellemű képzésére állítsák fel a Ludovika
Katonai Akadémiát és felmerült az a gondolat is, hogy a magyar katonákat ne csak
az uralkodó, hanem az ország (rendi) alkotmányának védelmére is eskessék fel.5
A hadsereg magyarosítására tett kísérletek — éppen mert az abszolutizmus legfőbb
támaszának egységét fenyegették — nem járhattak sikerrel, az egyetlen eredményt
a magyar katonai szaknyelv — a magyar nyelvű szakirodalom — megszületése
jelentette. 6 Mindezek mellett, elsősorban külföldi példák nyomán (és a nacionalista
eszmék hatására) az 1830-as évek közepén felmerült a nemest—„nemtelent" egy
hadseregben összeolvasztó „nemzeti sereg" gondolata is: „Az újabb időknek leg-

1 Zala megyei Levéltár (ZmL) Séllyey család levéltára. Séllyey Elek politikai iratai. "Wesselényi Miklós 1834 feb
ruárjában, Nagyenyeden mondott beszédének egykorú másolata.
2 A beszédre a február 11 -i véres kolozsvári incidens után került sor. Ennek körülményeiről bővebben : Trócsányi
Zsolt: Wesselényi Miklós. Bp., 1965. 221—223. o.
3 Frissen élt még a magyar nemesség emlékezetében az 1823-as év, amikor katonai erővel sikerült csak a kormány
nak az ellenzéki megyéket letörni, s a törvénytelenül kivetett adót és újoncokat beszedni.
4 Horváth Mihály: A magyar honvédelem történeti vázlata. I n : Horváth Mihály: kisebb történeti munkái. I . k.,
Pest, 1868. 241—243. o.
5 Bényei Miklós: A Ludovika Katonai Akadémia kérdése a reformkori országgyűléseken. I n : Hadtörténelmi Közlevnények, 1986. 2. sz. 300—311. o.
6 Magyarország hadtörténete. I. k., Bp., 1984. 444. o.
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dicsőbb intézete a Nemzeti őrség" — jelentette ki például idézett beszédében Wes
selényi Miklós. (A „Nemzeti ő r s é g " [Nemzeti Őrsereg] kifejezés, abban az értelem
ben, ahogy az a magyar reformmozgalom elképzeléseiben megjelent, ekkor még a
„reguláris nemzeti haderőt" jelentette. 7 A szókapcsolatban a ,,nemzeti" jelző nem
csupán „tisztán nemzetit'', ,,magyart" jelentett; de jelentette azt is, hogy ,,a
nemzet egészét, nemest—»nemtelent« egyaránt átfogó".)
A belpolitikai helyzet az 1840-es évek elejére érett meg arra, hogy az átfogó
társadalmi reformprogramhoz kapcsolódva hivatalos fórumokon is szóba kerülhcr
tett a (jogegyenlőség és közteherviselés elvére épülő) nemzetőrség kérdése is. A kez
deményezés dicsősége e téren gróf Zichy Ottót, a liberális mosoni arisztokratát illeti. 8
A 26 éves ifjú, háta mögött immár egy évtizedes katonai tapasztalattal (miután
kilépett a császári hadseregből), nyilvános politika i pályafutását rögtön azzal kezdte,
hogy Győr vármegye 1841. december 14-i közgyűlésén indítványozta egy m á s nem
zetek mintájára szervezett „Nemzeti Őrsereg" megalakítását. Javaslatát azzal indo
kolta, hogy az „Éjszaki nagy hatalom" (a cári Oroszország) fenyegetésével szemben
az ország honvédelmi rendszerének reformjára sran szükség, s a meglevő védelmi
erők (a reguláris állandó hadsereg és áz inszurrekció) csak a „nemzeti őrsereggel"
kiegészítve szállhatnak szembe sikeresen „Oroszország hódítási vágyával". 9
Indítványát Zichy Ottó a megye 1842. január 10-i gyűlésén t'íjfent, most máiírásban is előterjesztette. A tervezet, „mely szerint bizonyos korban mindenki a
honvédelemre ki állani, s ennek teljesítése végett az időszakonkénti fegyvergyakor
latokra köteleztetnék", 1 0 heves vitát váltott ki. A konzervatívok véleménye az volt,
hogy mivel az állandó hadsereggel való rendelkezés joga az uralkodót illeti, a rendek
csak a nemesi felkelés reformjáról tanácskozhatnak, így a „nemzeti őrsereget" is
csupán a nemességre terjesszék ki. Zichy Ottó erre a következőket válaszolta:
„ . . .a szokásban volt insurrectio itt nem lehet korlátozó szabály, mert ez különféle
vala, és tudjuk, hogy insurrectio rendeltetett cum universis gentibus is, az egész
népességnek fölkelése, tehát nein ellenkezik az insurrectio természetével a nemzeti
őrség szerkezetét most is az egészre kiterjeszteni. Ha nemzeti őrséget az egész népre
... kiterjesztettet akarunk, szükség mindenek előtt, hogy a jog előtti kiváltság megszűn
jék, a terhek viselésében a szabadságban egyenlőség hozassék be. (Kiemelés a szerzőtől.)
Ha tehát nemzeti őrséget akarunk, mindenek előtt a haza iránt szeretetet ébreszszünk, s ekkor az adott fegyver bizonyára csak a haza védelmére fog használtatni,
mit ma még alig remélhetni, s azért a behozandó nemzeti őrséget más intézeteknek
kell megelőzniük ( . . . ) [Poroszországban] 1806 előtt csak nemes lehetett a katona
ságnál tiszt, és mi lett a következés? mutatja jenai csata; ezután az érdem vétetett
tekintetbe, a katonai rendszer javítatott, s az által Poroszország, ámbár földterülete
csekélyebb, mégis oly befolyást és tekintetet szerzett magának, hogy minden világérdekű tárgyban ő is határoz. De itt a katonaság a kormánytól függ, mit indítvá
nyozó a behozandó nemzeti őrségre nézve nem akar; ez függjön a nemzettől."
Miután a győri konzervatívok is felismerték, hogy „e kérdés lényeges változásokkal
van összekötve, úgy, hogy ezek szükségkép megváltoztatják a mostani viszonyokat",
az volt a véleményük, hogy „óvakodva kell a fontos kérdésbe ereszkedni". Az egyik
konzervatív felszólaló azzal a kijelentéssel igyekezett az indítvány ellen hangulatot
7 Az 1848 tavaszán felállított „nemzetőrség" ezzel szemben döntően karhatalmi erő volt, a reformkori értelmezéshez
1848-ban sokkal inkább a „honvédség" állt közelebb.
8 Zichy Ottó rövid életrajzai : Szinnyei József: Gróf Zichy Ottó, ezredes és dandárparancsnok (Komárom 1848—49ben. 26. közlemény). I n : Hazánk, 1887. 7. k., 12. o.; Szinnyei József: Magyar Írók élete és munkái. XIV. k-, Bp.,
1914. 1827. hasáb; Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban Bp., 1983. 341. o.; Bona Gábor:
Vasmegyei 48-as honvéd törzstisztek nyomában. In : Vasi Szemle, 1984. 3. sz. 407. o.
Az 1840-es években Zichy Ottó a Győr és Mosón megyei liberális ellenzék vezére volt, ezt a szerepét részletesen
feldolgozta Balázs Péter: A forradalom előtt. Zichy Ottó és liberális társai a győri és mosoni megyegyűléseken. I n :
Tanulmányok Győr és vidéke történetéből, Győr, 1978. 79—96. o.; v.o. Balázs Péter: Győr a feudalizmus bomlása és
a polgári forradalom idején. Bp., 1980.180—208. o. Az utóbbi munkák „nemesi őrsereg"-ként említik a javaslatot,
a többi vázlatos életrajz nem tesz említést róla.
9 Az 1841. december 14-i győri megyegyűlésről: Győr-Sopron megyei Levéltár 1. Győr (GySmL 1.) Győr vármegyt
nemesi közgyűlésének iratai (Kgy. ir.) 1841:2776., Pesti Hírlap, 1842. január 1.105. sz. 2. o. ; v.o. Varga János: Helyek
kereső Magyarország. Bp., 1982. 97. o.
A források győri felkutatásában nyújtott segítségért ezúton is köszönetet mondok Dominkovits Péternek, a győri
Xantus János Múzeum munkatársának.
10 GySmL 1. Kgy. jegyzőkönyv (jkv.) 1842:130.; vö. Pesti Hírlap, 1842. január 30.113. sz. 70. o.
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Zichy Ottó, mint a győri „-polgári nemzeti őrsereg" őrnagya, 184H. (Kantus János Múzeum,

Győr)

teremteni a nemesség körében, hogy ,,legyen-é nemzeit őrség mgy sem, egy e kérdéssel:
legyen e nemesség mgy sem?"11 (Kiemelés a szerzőtől.)
Zichy Ottó indítványát a konzervatív többség ellenére nem vetették el, csupán
elodázták a döntést azzal, hogy a tervet ,,a most létező törvényes hazai védelem
rendszerhez való a l k a l m a z t a t á s " végett a megye országgyűlési követutasításait kidol
gozó választmány elé utalták. 1 2 A nemzetőrség kérdése így Győr megyében jó egy
évre lekerült a napirendről, s Zichy Ottó tervezete egészen 1843 tavaszáig (az ország
gyűlés ,,előestéjéig") a meg37e levéltárában porosodott.
Zichy Ottó indítványában nem véletlenül (és nem alaptalarml) hivatkozott az
orosz nagyhatalom fenyegetésére. Oroszország hegemonista balkáni politikája az
11 A vitáról részletes beszámolót közölt a konzervatív Világ, 1842. január 29. 9. sz. 67. o.
12 GySmL 1. Kgy.jkv. 1842: ISO.
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1820-as évek végén még a birodalom katonai vezetésében is felvetette Magyarország
„megerődítésének" gondolatát. 1 3 Bármilyen érdekellentétek is állították azonban
szembe á „keleti kérdés" kapcsán a két reakciós nagyhatalmat, a „Szent Szövetség"
politikai érdekközössége és az 1833-as münchengr'itzi szerződés egyelőre erősebb
köteléknek bizonyult. A magyar ellenzék ennek ellenére nem látta biztosítottnak
az qrszág integritását, sőt (már csak a lengyel szabadságharc leverése miatt is) az
osztrák—orosz politikai szövetségben a szabadságmozgalmak közös eltiprására t e t t
kísérletét látta. A „cárizmustól" való félelem párosult a „pánszlávizmustól" való
félel'énímei, s a születőben levő nemzet joggal t a r t o t t tőle, hogy Oroszország részéről
több, oldalról (közvetve és közvetlenül is) támadás érheti.
Oroszország fokozódó balkáni beavatkozása különösen nagy riadalmat idézett elő
a liberális magyar ellenzék körében 1842 nyarán, őszén. Az orosz fenyegetés (kissé
el isítúlzött) ténye szolgáltatott okot és ürügyet arra, hogy az ország védelmi rend
szerénél; „levegőben lógó" reformját napirendre tűzzék — immár országos méretek
ben is. 1842 őszén mind a liberális -mozgalom balszárnya, mind a Pesti Hírlap fel
karolta a nemzetőrség Zichy Ottótól származó eszméjét, és az ellenzék törekvése
ettől kezdve a r r a irányult, hogy a nemzetőrség követelését, ahol csak lehet, iktassák
be az országgyiílési követutasítások sorába, hogy az a törvényhozás elé kerülhessen. 14
Ebbe a folyamatba illeszkedett Perczel Mór Fejér és Tolna megyében beteriesztett
indítványa, 1 5 s így válik érhetővé, milyen politikai jelentősége volt Horváth Mihály
1842,: november 22-én elhangzott, „A magyar honvédelem történeti v á z l a t a " c.
akadémiai székfoglalójának, melyben ő is a „nemzeti vagy inkább polgári védhadrendszer" megteremtéséről beszélt. 16
Az 1843 tavaszán összeülő megyei kcvetutasítási választmányok, majd a követ
utasításokat elfogadó megyegyűlések elé kerülő nemzetőrségi javaslat szokatlanul
heves vitát váltott ki. A kérdés ugyanis szoros kapcsolatban állt az ekkor legtöbbet
vitatott, és legdühödtebben támadott liberális javaslattal, a nemesi adózás tervével.
A nem nemeseket is magában foglaló nemzetőrség tervének bukását így éppen az
okozta, hogy a konzervatívok országszerte leszavaztatták a közteherviselés elvére
épülő javaslatokat. A követutasítások egy részébe ugyan maga a fogalom (nemzeti
őrsereg) bekerült, de azt csak mint „nemesi őrsereget" értették, ami végül is az
inszurrekció reformjává szelídítette az eredeti elképzelést. 17
Győr vármegye követutasítási választmánya 1843 áprilisában vitatta meg Zichy
Ottó javaslatát. Az 1842-es tervezet mellé erre az alkalomra Zichy Ottó egy újabbat
is elkészített, s azt is a választmány elé terjesztette. A választmány elvileg elfogadta
ugyan a nemzetőrség szükségességét, de kikötötte, hogy csupán „ a Nemesi karbul
alakíttandó Nemzeti Őrséget" pártolja. Javasolta továbbá, hogy a követeli a nemesi
felkelés reformtervének beadását sürgessék inkább, s amíg az el nem készül, minden
további tervezgetést függesszenek fel. 18
A választmány javaslata és Zichy Ottó újabb terve 1843. április 29-én került a
megye közgyűlése elé. I t t elfogadták és a követeknek utasításul adták Zichy Ottó
második (valószínűleg módosított) tervezetét. Egyidejiíleg határozat született arról
is, hogy a tervezetet kinyomtatják és közlik minden megyével. 19 Hiába vállalta,
azonban Zichy Ottó még a nyomdai költségeket is magára, a helybeli cenzor n e m
adott engedélyt a kinyomtatásra. „A mik itten foglaltatnak, a Oyőri Kir. Könyv
vizsgáló hatalmát fölül múlják, s a Budai könyv vizsgálat társulata köréhez t a r t o zandők1*' — írta Zichy tervezetére. 20 Tervének kálváriáját később egyik országgyű13 Horváth Jenő: Magyar diplomácia 1815—1918. Bp., 1928. 8. o.
14 Varga J.: i. m. 93—114. o., „Félelem a cárizmustól, pánszlávizmustól" c. fejezet.
15 A Fejér megyei indítványról: Pesti Hírlap, 1842. október 27. 190. sz. 757. o. és Világ, 1842. november 2. 88. sz.
715. o.;v.ö. Borús József: A szabadságharc honvédserege és hadműveletei 1848—1849. I n : Bonts József—Andrássy
Antal: örökség. Kaposvár, 1974. 5. o. és Magyarország hadtörténete I. k. 445. o. Tolnáról: Pesti Hírlap, 1842. december
11. 203-sz. 870. o.
16 Márki Sándor: Horváth Mihály. Bp., 1917. 59. o.; v.o. Borús—Andrássy: i. m. 5—6. o. és Magyarország had
története I. k. 445. o.
17 Varga J. : i. m. 111. o. Az 1843—44-es országgyűlés azonban még ilyen formában sem foglalkozott a honvédelem
reformjának kérdéseivel.
18 GySmL 1. Kgy. ir. 1843:1269.
19 GySmL 1. Kgy. jkv. 1843:1269.
20 G-ySmL.l. K g y . jkv.. 1 8 4 3 : 1 5 9 7 .
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Győr)

lési beszédében (mint a sajtó szabadságán esett egyik újabb .sérelmet) maga Zichy
Ottó mondta el: ,,. . .Budára siettem, de ott is a censor akadályokat tevén, a Hely
tartótanácshoz folyamodtam, onnan a Gancelláriához u t a s í t t a t t a m , a cancellária
sem engedte kinyomtatni, bár ha ezen egész tárgy az ország érdekében állott : midőn
tehát láttam, hogy e részben semmire sem megyek, egyedid a győri lelkes ifjúságnak
köszönheti Győr megye, hogy körlevele az illető hatóságok kezébe jutott : mert azon
lelkes ifjúság magára vállalta, a mennyi hatóság létez, annyi példányba leírni. . , " 2 1
A megyék végül is mint Győr megye kézírással „sokszorosított" körlevelét k a p t á k
kézhez Zichy Ottó tervezetét, de már későn, 1843 májusában, a követutasítások
elfogadása után, s alig néhány nappal az országgyűlés megnyitása előtt. Az alap
utasításokra így nem lehetett hatással, s az ekkorra már általános konzervatív
előretörés miatt sem kaphatott akkora figyelmet, amekkorát megérdemelt volna.
A győri közgyűlés iratai között ma már Zichy Ottó egyik eredeti tervezete sem
található meg, a második (az 1843-as) változat itt közölt másolata mint Győr megye
1843: 1269. sz. átirata a Zala megyei Levéltár gyűjteményében, a vármegye köz
gyűlésének iratai közt maradt fenn. 22
A tervezet első részében hosszú bevezető indokolja a nemzetőrség szervezésének
szükségességél. Zichy Ottó itt is az orosz fenyegetés tényéből indul ki, biztosítja
az uralkodót a nemzet hűségéről, s mintegy felajánlja az új lehetőséget, a nemzet
őrséget a „haza és a t r ó n " védelmére. A tapintatosan fogalmazott javaslat indokai
közt szerepel az is, hogy az ország védelmére mind a francia háborúkban „levitéz
l e t t " nemesi felkelés, mind — a zömében a birodalom örökös tartományaiban lekö
tött — állandó hadsereg elégtelen, ezért egy ezeket kiegészítő, új típusú haderőre
van szükség. A javaslattevő bevallott célja: csupán „megpendíteni" a kérdést, „az
egész terv rendszeres kidolgozása országos választmányra lenne bízandó".
A nemzetőrség szervezésének kulcskérdése, hogy ,,a létesítendő Nemzeti Őrség
Nemes és nem Nemesekből álló egy testület" lenne (kiemelés a szerzőtől), szelénjéén
bújik meg a tervezetben. Valószínűleg a konzervatív nyomás hatására módosult
e második változat úgy, hogy a létesítendő nemzetőrség 8383 fős „törzséből" csupán
564 fő lenne a nem nemes (alig több mint 7%!). Ez a törzs alkotná a tisztikarát
annak az új nemzeti haderőnek, melyben háború esetén minden magyar köteles
lenne hazáját védeni.
A terv vázlatos, elnagyolt, s csak egy későbbi, részletesebben kidolgozott, t o v á b b 
fejlesztett változatából (mely ugyan 1848 nyarán jelent meg, de lényegét, koncep
cióját tekintve még szintén a reformkorban keletkezett) derül ki egyértelműen, hogy
a porosz katonai rendszer (Landwehr) szolgált mintául Zichy Ottónak. 2 3
Az 1843/44-es országgyűlés főrendi ülésein Zichy éles kirohanásokat intézett a
honvédelem reformját elnapoló konzervatívok, sőt a kormány ellen is. Felismerését
— hogy Oroszország és Bécs érdekei valahol összefonódnak — nem rejtette véka
alá: „ . . . n i n c s többé érdekünk, melyet fegyveres kézzel védelmezhetnénk, mert
hogy ne legyen, — gondoskodott a bécsi minisztérium, melynek kezébe v a n n a k
adva legszentebb érdekeink, — gondoskodott arról, hogy annak idejében a musz
káknak egész tisztelettel egy pár Anna-rendnek becserélésével felváltásával átenged
hesse. Tgaz, hogy nincs is nagy oka annak', miért fegyverkeznénk fel m a g u n k a t
annyira a muszkák ellen, mert akár Metternich úr, akár Nesselrode vegye kegyes
pártfogásába ezen a sors által annyira megvert hazánkat, a dolog mindegyre megy
— a hazának ügyei e részben is egész az elárulási határig j u t o t t a k . " 2 4
Zichy Ottó 1843-as tervezete — mely az első konkrét reformkori elképzelés az
önálló nemzeti haderő felállításáról — közvetlenül ugyan nem volt hatással az
országgyűlés munkájára, de (miután közismertté tette és népszerűsítette a „Nemzeti
Őrség" intézményét) közvetetten hozzájárult az 1848-as nemzetőrség létrejöttéhez.

21 1843-dik évi május 14-én rendeltetett magyar-országgyűlésen a méltóságos főrendeknél tartatott országos ülések
naplója. Pozsony—Pest, 1844. V. k. 215. o.
22 ZmL Kgy. ir. 1843:1540.
23 Zichy Ottó: Nemzeti őrseregi organisatio. Győrött, 1848. 29. o. A röpirat megjelenéséről: Hazánk-, 1848. június 22.
224. o. ; v.o. Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 142. o.
24 Főrendi napló: VI. kötet 60. o.
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Z I C H Y OTTÓ JAVASLATA A „ N E M Z E T I Ő R S E R E G " FELÁLLÍTÁSÁRÓL 2 5
Országgyűlésünk fő feladata : nemzetünk életébe betekinteni, őrködni jelenje fölött és biztosí
tani jövőjét. Ily nézetből indulván ki az időszaki sajtó, szívlelket rázó fájdalmas szavakba öntött
keserű jóslataival fölriaszta gyöngét és erőst: az északi roppant hatalom növekedésének célszerű
g á t a t vetni, másként vészt hoz reánk, és megsemmisülést! E nézet, és a polgári kötelesség szent
érzete inté nemes Nógrád és Liptó megyék érdemes rendéit is, alkotmányos néphez illő szilárd és
szerény szózatot emelni király és nemzet előtt, szükség idézte intézkedések, és törvények alkotá
sáért, melyek virágzásnak indult nemzetünket, e nagyhatalom ellenében az enyészettől megóvnák,
ós biztosítanák. 8 6 Megyém rendéi lelkük lelkén érezték átrezgeni a nemes szavakat, mert méltó
aggodalmat jelentő igaz betűkkel írvák. És szomorú fohász szakadt fel kebleikből, szemügyre
vévén az északi roppant hatalmat, mely szemeit a Kelet-déli tartományokra szegezve, midőtí
egyfelől megtörte Törökhon és Perzsia erejét, másfelől jobbjával egy alkotmányos szomszéd rokon
nemzetet, szívtelen zsarnoksággal, ós jégszeretetlenséggel meggyilkolva, lábaival a Kaukázus
független fiait, a cserkeszeket eltiporni oly rég törekszik ! Mit teve, és tesz egyebet, mint hatalmas
megközelítését a nagy tervnek, melynek alapja még Lengyelhon első felosztásában megvettetett:
hogy rideg ős földjétől a szelídebb egri délnek húzódva, zsarnok rohamának széles szabad u t a t
nyisson ?
Jól tudják megyém Rendéi a HunkiVr Eskelessi szerződós 27 ármányát, mellyel e nagyhatalom
á Duna torkolatánál magának oly álláspontot néze ki, hogy izmos lábait megvethetve, Archime
desi számításaival a szomszéd békés nemzetek szent alkotmányait, egy taszítással sarkaiból ki
vethesse ? S ennek következtében ki kétli, hogy ravasz számítása az aldunai kereskedés kulcsát is
kezeire játszá ? (Mellyel azt, anyagi kifejlődésünk nagy kárával, és kereskedésünk meg csökkenté
sével önkénye szerint elzárja s elzárhatja.) És ki nem látja a varázshatalmat, mellyel már is Szer;
bia és két Oláhországon 28 csak nem határtalanul uralkodik? Miként teremti, és semmíti fejedel
meit, gépelykint forgatva saját érdekei szerint a megtört félholdat ?
Ily roppant hatalommali szomszédságunk — melynek nemzeteket tapodó jellemét, és igazságot,
törvényszerűséget, s méltánylatot nem ismerő terjeszkedési határtalan ösztönét jól ismerjük —
valóban nem kis aggodalmat szülhet megyém rendéi kebelében, annál is inkább, mert szívünk
mélyében fájdalmas borzalommal érezzük máris körülövedző szellemének kártékony hatását,
melyet a két haza 29 határ bérceiről nemzetiségünkre fuvallott! így tehát nem hangzanak, de neriri
is hangozhatnának el megyém termében sem a nemes törvényhatóságok méltó szózataik sikertele
nül. Kebleinkben is él a hazai forró szeretetnek, s a polgári kötelességnek szent érzete. Elhatározánk mi is alkotmányos nemzetünk királyát fölkérni, hogy szeretett hazánkra vésztjósló e rop
pant hatalom káros működéseinek meggátlására, jogának és hatalmának teljes erejében föllépni
méltóztassék. Kijelentvén egyszersmind nyíltan, hogy szükségben nemzetünk tántoríthatatlan
szeretetére, hűségére, s ereje megfeszítésére is mindenkor bizton számíthat, mert mélyen meg va
gyunk győződve, hogy király és nemzetnek egyesülniök kell, ha szabadságukat, s önállóságukat
szeretve sérthetetlenül kíván ják fentartani. Hogy király, külhatalmakhoz csak úgy szólhat szilárd
rendületlenséggel, s lépésének csak akkor lehet sikere, ha szavában a nép szava hangzik, s ha kíván •
sága a nép kebelérzetét tolmácsolja ! És ki ezek ellenében azt merné állítani, hogy egy alkotmányos
hazának királya népe nélkül is erős tudott, s tud lenni, — minthogy éppen minden ereje a népben
rejlik —, annak számára ugyan hiába íratott a politika, hiába a história.
Vajmi gyöngék lennénk azonban ily roppant külhatalom ellenében, minden egyesülésünk,
minden ígéretünk, s egymás iránti legforróbb indulatunk mellett is, és jövőnk alapja vajmi bizony
talan lenne, ha nélkülöznénk a hadi tudományokbani jártasság megszerzését ! (Ha csak nemrég
múlt idők példájaként, leghibásabb számítással polgártársainkat halomra öletni, s így özimagunk a t megemészteni nem akarnánk.) Hisz fölsajognak még az 1809, és 1813-ik években a hadi tudo
mányokbani járatlanság m i a t t nemzetünkön ejtett fájdalmas sebek! Gyászos történetnek valánk
tanúi, és véres emlékére lehetetlen keserű borzalommal keresztül nem rázkódnunk. Hogy tehát
királyunknak védelmünkre fölemelendő szava sikeretlenül el ne hangozzék, nemzeti létünket
pedig biztosíthassuk; szükség oly térről gondoskodnunk, melyen a hadi tudományokban jártassá
got sajátunkká tehessük.
É n minden terek között legcélirányosabbnak vélném a „Nemzeti Órsereg"30 létesítését, melyre
teljes erővel működni érdekében fekszik nem csak nemzetünknek, és Őfelségének mint magyar
királynak, de mint ausztriai császárnak is. Mert a magyar s ausztriai hadierő szét van osztva
elannyira, hogy nagyobb részét Olaszhon, és Rajna fölemésztik! És törne u t a t vad indulatának a
25 A forrást a mai helyesírásnak megfelelően közöljük.
26 Ifógrád és Liptó megyék felírásairól: Varga J.: i. m. 110. o.
27 Az „nnkiar-szkelesszi" egyezményt 1833. július 8-án kötötte Törökország és Oroszország. Törökország ebben
vállalta, hogy a fekete-tengeri szorosokat — az orosz hajók kivételével — minden hadihajó előtt lezárja.
28 Havasalföld és Moldva.
29 Magyarország és Erdély.
80 A kiemeiések Zichy Ottótól származnak.
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nagyhatalom : első küzd piaca bizonnyal csak hazánk lenne. Számunkra pedig Olaszhonból segéd
nem jöhet, a hadierőt o t t kell t a r t a n i , mert jól emlékezhetünk a franciákra, kik a 15-iki júliusi
szerződés következtében, a Kamrákból kétszázezer fegyveres kezekkel fenyegették Olaszhont.
Ticino egészen a Mineioig nyílt, 3 1 i t t a berohanás ellen védfalra van szükség, tehát segédet nem
remélhetünk. Mincio folyón létező erősségekben: Mantua, Verona, és Peschiera várakban köz
pontosul Ausztriának nagy hadi ereje, mely legalább is 190 ezerre felrúg, s melyet szükség esetére
o t t kell t a r t a n i , innét nincs remény. A Bundestagi Contingentée 32 Ausztriának 120 ezerekből álló
hadi erőt kíván, mely onnét lépést nem tehetvén, segélyre i t t sem számolhatunk! De hol vannak
még szinte számos katonaságot igénylő Ausztriának többi erősségei ?
í g y ki nem látja át, hogy a nagy hadi erőből hazánk védelmére mi sem marad ? É s ha vizsgáljuk,
Északról védváraink nincsenek, mert most is ahelyett honunk szívében (talán éppen ön romlá
sunkra) erősítettik a komáromi vár. Hazánk a muszka rohamnak nyíltan áll, és nem lévén, ki
védjen, nem ki megóvjon vad dühétől, józan következetességgel életünkre bizonyos enyészet vár,
pedig ha e magyar hazát észak kitörli a nemzetek sorából, akkor bizony bizony az ausztriai tarto
mányoknak is elkongott végórája.
Jelenünk ily reménynélküli lévén, jövőnk szomorteljes sújtoló vesszejét kikerülni önmagunktól
függ, s erre szerintem csak egy, egyetlen egy út vezet : a Nemzeti őrsereg felállítása. Mert csak ez
által leszünk képesek megtámadtatásnak ellene szegülni, vagy azt kellőleg visszatorolni. Azért is
polgári múlhatatlan kötelességemnek t a r t a m a tekintetes választmánynak 3 3 e tárgyróli igénytelen
véleményemet avégett benyújtani : méltóztatna az országgyűlési utasítások lajstromába, a Nem
zeti őrség felállítása ügyét is sorozni, s hogy lépése sikeres legyen, szükségesnek vélném, ha a te
kintetes választmány elhatározna ez indítvány pártolására minden törvényhatóságokat felhívni,
és egyszersmind testvéri bizalommal arra kérni, méltóztatnának a bekövetkező hongyűlésre me
nendő követeiknek meghagyni, hogy a Nemzeti őrség mikénti lótesíthetése tervezetének kidol
gozására egy országos választmány kineveztetését eszközöljék, — mely terv még a bekövetkező
Hongyűlésen tárgyaltatás alá vetetvén, hogy lépésünk késő ne legyen, — az ige testté válhasson.
H a ez meglesz, akkor remélhetjük, hogy a külhatalom ellen jelenünk felett őrködve, és jövendőnk
biztosítva v a n !
Bár az egész terv rendszeres kidolgozása véleményem szerint országos választmányra lenne
bízandó, még is e tárgyróli igénytelen nézetem némely vonásait e következő sorokban a tekintetes
választmánnyal közleni nem t a r t o m szükségtelennek.
A létesítendő „Nemzeti őrség" nemes és nem nemesekből álló egy testület leend (Cadre), 34
melynek tagja minden 35-ik nemes, és minden 100 porta után 6 nem nemes, — lehetne pedig e
szerint középaránnyal a 35-ik nemesek számát 7819-re, a porták szerint felosztott nem nemeseket
664-re tenni, s így az összes Nemzeti Őr jelenleg 8383-ból állana, kik csak az értelmesebbek közül
lennének választandók, és a népesség arányában 7, 8 vagy 9 megyékből évenként bizonyos időben,
(például szeptembertől október közepéig) és [bizonyos] helyen együvé vonulva, a haditudomá
nyok minden ágaibani jártasságra képeztetnének, sőt gyakran a rendes magyar — ausztriai össze
vonult hadsereggel is egybe jő, hogy ellenséges nagyobb ütközésekről is tiszta fogalma, és gyakor
lata lehetvén ; magának e tekintetben ügyességet szerezhessen.
A Nemzeti őrség képzésére jelenleg alkalmazandók a magyar gárdából kijött, a rendes hadse
regnél létező magyar egyedek, a többi értelmes magyar tisztekkel együtt. De remélhetni, hogy
egykor a Ludovicea, különösen az úgynevezett : Generalstab, — Genie-Corps, — Pontonier, —
Mineur-Sapeur, Artillerie — Cavallerie, és Infanterie 3 5 legszükségesebb hadi tanok ágaiban
hazánk polgárait jól kiképezvén; ez által hasznos képző egyedeket fog a Nemzeti őrségnek is
nyújtani.
Háború esetére kell oly törvényt alkotnunk, hogy minden magyar köteles hazáját védeni, —
e ha csakugyan is bejő a harc ideje, akkor a felfegyverkezendő nemzet két részre osztassék; egyike
mindenkor hon marad szabad alkotmányunk védelmére, másika pedig szükségkor a magyar—
ausztriai hadsereggel, egyedül hazánk ügyében honunk határain kívül is harcoland. Ezen általá
nos felfegyverkezés ismét két felkelési osztályban (Aufgebot) 3 * történjék : első osztályban tartóz
h a t n a k a 18-tól 30-ig, a másikba pedig a 30-tól 48-iki évkorúak, s ezen második felkelési osztály
csak azon esetre használtassák, ha az első felkelési osztálybeliekből a harcra megkívántató mennyi
ségű egyedek ki nem kerülendnek. A haza szükségében így felfegyverkezendő hadsereg között
pedig a Nemzeti Őrségnél kiképzett egyedek, fő- és altiszti hivatalokra lesznek alkalmazandók,
mert bizonyos az, hogy az al- és főtisztekben — költőileg szólva — a hadi erőnek szíve ver. Ezek31 A „Ticino" és a „Mincio" észak-itáliai folyók, a Pó bal parti mellékfolyói.
32 Contingent = tartozék, hadtartozék. Az 1815-ben létrehozott Német Szövetség számára kiállítandó haderőről
•an szó.
S3 Győr vármegye követutasítást kidolgozó választmánya.
34 Cadre = keret, törzs.
35 Zichy Ottó itt a régóta óhajtott Ludovika Katonai Akadémia karaira céloz: Generalstab = vezérkar, táborkar;
Genie-Corps = hadmérnökkar, várnokkar; Pontonier = hidász; Mineur-Sapeur = aknász-árkász; Artillerie = tüzér
ség; Cavallerie = lovasság ; Infanterie = gyalogság.
36 Aufgebot = fölkelés, fölkelősereg.
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»ék t e h á t gyakorlottaknak, és értelmeseknek kell lenniek, hogy a nagy testület sikeresen működ
hessék. É s pedig egy jól gyakorlott értelmes, s a hadi tanok minden ágaiban jártas 8383 egyedek
ből álló testület-, haditudományilag — bizonyosan képes leend legalább is 250 ezerre menő had
sereget a legjobban kormányzani. H a ez áll, és a Nemzeti Őr létrejő, nyugodt kebellel nézhetünk
Észak, Kelet, Dél és Nyugat részeire hazánknak, mert 250 ezer hős védei lesznek, akik hazájukért
élni s halni t u d n a k , — ne féljünk akkor, hogy polgártársaink haditanokbani járatlanságuk m i a t t
halomra koncoltassanak !
A hadi igazgatási nyelv egyedül magyar legyen, a Nemzeti- ő r létesítésére megkívántató adót
országgyűlésileg meghatározandó kulcs szerint a megyék legszigorúabban behajtván ; azt ország
g y ű l é s i i g választandó ország igazgatói hivatalnak beküldik, mely a szükségeket e pénztárból
fedezvén, annak mily állásáról minden országgyűlésen számot adand. A tisztek pedig az illető
törvényhatóságok által lesznek választandók.
Véleményem rövid vázlata előbbi soraimban foglaltatván, nélkülözhetetlen szükségesnek nem
t a r t o m többet szólani. Elég, hogy az elv megpendült, majd (mint minden korkérdéseket) meg
ragadja azt kebel és velő, s a kellő stádiumokon keresztül vive, érettebben kifejtendi a közvé
lemény!
Költ Győrött April. 2-án 1843. Gróf Zichy O t t ó mk.

ZACHAR J Ó Z S E F

HETVEN ESZTENDŐS TÁVIRAT
HADIK JÁNOS KORMÁNYALAKÍTÁSI FELTÉTELEIVEL

A X V I I I . században kimagasló haditettei révén szegény kisnemesből grófi méltó
ságra emelkedett és jelentős birtokadományokhoz jutott Hadik András (1711—1790,
tábornagy, pályája csúcsán a Császári-Királyi Udvari Haditanács első magvar elnöke)
családjából származott a Palócon 1868. november 23-án született és Budapesten
1934. december 10-én elhunyt H a d i k János gróf. A közgazdasági érdeklődésű poli
tikus szabadelvű párti képviselőként 1901-ben debütált, 1904-ben pedig már a fő
rendiházi ellenzék egyik vezére volt. Ifjabb Andrássy Gyula gróf személyes követő
jeként a következő évben a 67-es alapon szervezett Alkotmánypártba is vele tar
t o t t , 1906 és 1910 között pedig a belügyminiszterré lett pártvezér mellett belügyi
államtitkárként tevékenjd-cedett. Wekerle Sándor, az ugyancsak 67-es alapon álló
liberális pénzügyi szakember harmadik kormányában 1917. augusztus 20. és 1918.
j a n u á r 23. között elvállalta a közélelmezési megbízatású tárcanélküli miniszteri
tisztet. Tlyen előzmények u t á n következett el életénelv legjelentősebb politikai vonat
kozású eseménye. Ezt közkézen forgó rövid életrajza így summázza: ,,1918. október
29-én József főherceg a forradalmi mozgalmak előretörésének" meggátlására Hadi le
J á n o s t bízta meg kormányalakítással, mielőtt azonban a tervezett koncentrációs
k o r m á n y megalakulhatott volna, győzött a polgári demokratikus forradalom, és
Károlyi Mihályt nevezték ki miniszterelnöknek." 1
A dualizmuskori Magyar Királyság utolsó kormányalakítási kísérletének és főleg
programjának nyomába eredve, nincs egyszerű helyzetben n z érdeklődő, vagy a
kutató.
A legújabb összefoglaló hadtörténelmi feldolgozásban az október 30-ról 31-re vir
radó éjjelt felidézve, a győztes forradalom árnyékában Liptai Ervin csak egy mon
datban és távoztában említi a kijelölt miniszterelnököt: ,,Ezután Hadik beszélt
(ti. telefonon — Z. J.) a királlyal, akivel megállapodott, hogy Károlyi javára lemond
a kormányelnökségről." 2
A magyar történelem legújabb nagyszabásií szintézisében két kötetben is említés
történik a Hadik-kísérletről. Galántai József az ancien régime és a forradalom alter
natívájában bevezetőként megállapítja : ,,A vezető körök a hatalom átmentésére
H a d i k Jánost szemelték ki miniszterelnöknek." 3 Siklós András tágabb terjedelem
ben, árnyaltabban idézi fel e kérdést : ,,A kormányalakítási harc Andrássy és Károlyi,
az ellenzék jobb- és balszárnya között zajlott egyre hevesebben. A késhegyig menő
küzdelemben úgy t ű n t , hogy a balközép van kedvezőbb helyzetben, mivel Andrássy t
a király időközben közös külügyminiszterré nevezte ki. E kinevezésből, mely október
24-én m á r befejezett tény volt, természetszerűleg következett, hogy Magyarországon
1 Kenperes Ágnes (szerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. I. k. Budapest, 1967. (A továbbiakban: MÉL) 655. o.
2 Liptai Ervin (szerk.): Magyarország hadtörténete. I I . k. Budapest, 1985. 194. o.
3 Hanák Péter—Mucsi Ferenc (szerk.): Magyarország története 1890—1918. Budapest. 1978. (A továbbiakban•
Hanák—Mucsi) 1223. o.
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a válság megoldásaként csakis olyan k o r m á n y alakulhatott, mely a kancellár szere
pét vállaló Andrássy beleegyezését bírta. Egy ilyen jellegű, a mérsékelt ellenzéki
pártok vezető szerepét biztosító kormány létrehozása nehéz feladatot jelentett.
A miniszterelnök-jelöltek — elsősorban Hadik János, Andrássy jó barátja — húzó
doztak a kevés sikerrel biztató feladat elvállalásától. A nehézség abban rejlett, hogy
az egyre izzóbbá váló légkörben kilátástalannak látszott k o r m á n y t alakítani a
Károlyi körül gyülekező ellenzék részvétele nélkül, a baloldal ellenére." 4
A miniszterelnöki kinevezésről és főleg a kormányalakítás alapját képező prog
ramról Galántai a következőt állapítja meg: „Október 29-én József főherceg (tábor
nagy, akkor homo regius — Z. J.) a király megbízásából Hadikot nevezte ki minisz
terelnöknek. Hadik a még teljesen le nem járatott pártokból keresett embereket,
bevette alakuló kormányába Nagyatádi Szabó Istvánt (akkor az Országos Kisgazda
párt elnöke — Z. J.) is. P r o g r a m j á b a n — kisajátítva Károlyiét — előtérbe a k a r t a
állítani ?/z önálló magyar hadsereg azonnali megszervezését. Legfőbb feladata azon
ban a rendcsinálás volt, erős kézzel, Lukachich (Géza báró, altábornagy, akkor Buda
pest katonai parancsnoka — Z. J.) fegyvereire támaszkodva. Ilyen körülmények
között a Nemzeti Tanácsot csak a forradalom j u t t a t h a t t a hatalomra." 5 Siklós
megint más momentumokat emel ki: ,,József főherceg másfél napi tárgyalás után
Hadik Jánost nevezte ki miniszterelnökké. Az új kormány programjáról kiadott
tájékoztató minden jót ígért: gyors fegyverszünetet és békekötést, a magyar csapa
tok hazahozatalát, Magyarország teljes függetlenségét, általános titkos választó
jogot, radikális birtokreformot, megegyezést a nemzetiségekkel. E g y jól értesült
helyről származó közlés ezen túlmenően azt is bejelentette, hogy az önálló magyar
hadsereg parancsnoka József főherceg lesz, akit a rövidesen összeülő országgyűlés
nádorrá fog választani." 6 Október 30-ról szólva ez a szerző még a következő, a,
kormányösszetételre vonatkozó közléssel szolgál. ,,József főherceg miniszterelnöke.
Hadik J á n o s az esti órákban nagy nehezen összehozta az új kormányt, melyben a
miniszteri tárcákon és az államtitkári állásokon a mérsékelt ellenzék tagjai osztoz
kodtak." 7
Időben visszafelé haladva, más művekben sem kapunk bővebb tájékoztatást a
tervezett kormányprogramról. Galántai korábbi műveiben egyaránt azt hangsú
lyozta, hogy „Hadik feladata az erős kézzel való rendcsinálás volt". 8 Ugyanezt a
feltételezést elfogadva H a n á k Péter a következő gondolatsorral élt: „29-én a fő
herceg — megcsúfolva a közkívánatot — Hadik Jánost nevezte ki a levitézlett régi
politikusokból összeválogatott »koncentrációs« kormám* élére. ( . . . ) A kormánynak
nincs hatalma. A katonaság zöme a forradalomhoz pártol. A küldöttségek és önkén
tesek szakadatlan áradata özönlik a Nemzeti Tanács Astoria szállóban levő szék
helyére. A rendőrség is siet, némi b ű n t u d a t t a l , felajánlkozni. ( . . . ) Ebben a hely
zetben Hadik már az erőszakra is tehetetlen." 9
A tényleges erőviszonyok elemzése nélkül és a fentiekkel éles ellentétben Farkas
Márton e kormányalakítási kísérletet így jellemzi: „Október 28-ának reggele Buda
pestet abban a lázas igyekezetben találta, amellyel a forradalmi és reakciós (ellen
forradalmi) erők legmarkánsabb képviselői a nyílt fegyveres összecsapásra készültek.
Estig pedig mindenki előtt világossá vált, hogy az összecsapást a hatalmon levők
fogják provokálni, akiknek új kormányalakítási manőverei (gr. Hadik J á n o s minisz
terelnöki megbízásával) a Nemzeti Tanács programjának kisajátítása közben a véres
leszámolást készítik elő." 1 0
Az eddig idézett valamennyi művet megelőzően Hajdú Tibor árnyaltabb háttér
képet adott Hadik kormányalakítási megbízásával kapcsolatosan. Október 26-ról
szólva így í r t : „Gödöllőn közben folytak a királyi kihallgatások. A régi rendszer
4 Ránki Györgu—Hajdú Tibor (szerk.): Magyarország története 1918—1919. Budapest, 1978. (A továbbiakban:
Ránki—Hajdú) 59. o.
5 Hanák—Mucsi, 1224. o.
6 Ránki—Hajdú, 64. o.
7 Uo. 65. o.
8 Hanák Péter (szerk.): Magyarország története 1849—1918. Budapest. 1972. 590. o.; Galántai József: Magyar
ország az első világháborúban. Budapest, 1964. 329. o.
9 Molnár Erik (szerk.): Magyarország története. II. k. Budapest, 1964. 278. o.
10 Farkas Márton : Katonai összeomlás és forradalom 1918-ban. Budapest. 1969. (A továbbiakban : Farkas) 330.o.

— 743 —

politikusai, A7elük a gazdag parasztok alkura mindig hajlandó szószólója, Nagyatádi
Szabó István ( . . . ) egyhangúlag Hadikot ajánlották. L á t r a a Nemzeti Tanács prog
ramját lelkesen helyeslő tömeget s a tettektől visszariadó Nemzeti Tanácsot, ú g y
Átélték: a liberális élelmezési politikájáról ismert Hadik alkalmas lesz arra, hogy a
Nemzeti Tanács programját színleg magáévá tegye, de csak annyit valósítson meg
belőle, amennyi elkerülhetetlen. Hadikot, aki maga hitt legkevésbé elkésett próbál
kozása sikerében, meggyőzték, hogy vállalnia kell a Habsburgok mentőangyalának
szerepét." 1 1 Később a forradalom monográfusa, másként megközelítve, a következő
megállapítással élt: „Hadik missziója az volt, hogy létrehozza a burzsoázia egység
frontját a népi forradalom ellen, az agráriusoktól a vagyonukat féltő kisboltosokig." 12
A tervezett kormányprogrammal kapcsolatosan csupán Hadiknak november 2-án
a kísérlet kudarcát, a forradalom diadalát követően a Budapesti Hírlapban közzé
tett „nyilatkozata" alapján leszögezte: „Hadik a király hozzájárulásával még aznap,
29-én megígérte a közös minisztériumok azonnali megszüntetését, egy hét sem telt el
azóta, hogy ennek követelésén bukott el Károlyi megegyezési kísérlete Andrássyval,
a magyar csapatok hazaszállítását, a háború gyors befejezését, az általános titkos
választójogot. Egyben bejelentette József főherceg nádorságát. A legégetőbb belső
kérdésekről: a nemzetiségek jogairól és a földkérdésről viszont allgatott." 1 3
Ennyiféle megközelítés után legközelebbi k érdesként az merülhet fel az olvasó
ban, milyen ember is volt Hadik János gróf. Hegedűé Géza népszerű Károlyi-élet
rajzában a legnagyobb természetességgel ezt vetette róla papírra: „A király minisz
terelnöknek nevezte ki Hadik Jánost, egy viszonylag népszerű, személyében és
szándékában becsületes arisztokratát, aki szeretett volna Károlyival együttmű
ködni." 1 4 Talán e jellemzés igaz volta húzódik meg amögött a tény mögött, hogy
a két világháború közti időszak két népszerű történelmi feldolgozásából Hadik
kormányalakításának tényén kívül nem t u d h a t o t t meg semmit az olvasó. 15 Akkor
viszont miért nem említette 1918. október 29-ével kapcsolatosan naplóbejegyzésében
még Hadik nevét sem Károlyi Mihályné Andrássy Katinka, a Nemzeti Tanács
elnökének felesége, a közös külügyminiszter leánya? 1 6 Ugyanakkor mire alapozta
Krausz Simon, kora neves bankára és pénzügyi politikusa ezt a sokszor idézett
naplóbejegyzést: „Vagy jönnie kell Hadiknak, a » vaskezű «-nek, Lukachich tábor
nokkal (a fegyveressel), ( . . . ) vagy pedig jöjjön a megegyezés a szocialistákkal,
Károlyiakkal, a radikálisokkal." 1 7 Hogyan illik ebbe a képbe az a tény, amelyet
éppen a főszereplő örökített meg, hogy az október 28-i lánchídi csatát követően a
kijelölt miniszterelnök Hadik nem járult hozzá Lukachich követeléséhez, a tüntetés
„főkolomposainak" letartóztatásához, a statárium azonnali elrendeléséhez. 18 Egyéb
ként a kirobbanás előtt álló forradalom előzetes elfojtásával kapcsolatosan a császári
és királyi haderő vezérkari főnökeként jól tájékozott Arz Artúr báró, vezérezredes is
csupán a katonai diktatúra élére szánt Lukachichról írt, Hadikot meg sem említette
ebben az összefüggésben. 19 József főherceg ugyancsak nem szólt Hadik kormány
alakítási kísérletével kapcsolatosan a tervezett kormányfői programról. 2 0
Meglepő módon a másik politikai táborba tartozók sem t u d t a k vádakról Hadikkal
szemben. A Károlyi-párti Batthyány Tivadar gróf a tervezett kormányprogramról
sem nyilatkozott. 2 1 Böhm Vilmos, a szociáldemokrata párt egyik legfőbb vezetője is
csupán azt hangsúlyozta, hogy „Hadik kinevezése nyílt hadüzenet volt", 2 2 kény11 Hajdú Tibor: Az őszirózsás forradalom. Budapest, 1963. (A továbbiakban: Hajdú) 104. o.
12 Uo. 125. o.
13 Uo. 127. o.
14 Hegedűs Géza: Akit vörös grófnak neveztek. Budapest, 1967. 83. o.
15 Pethö Sándor: Világostól Trianonig. A mai Magyarország kialakulásának története. Budapest, 1925. 200. o. ;
Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Budapest, 1935. 14. o.
16 Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. Budapest, 1967. 444. o.
17 Krausz Simon: Életem. Budapest, 1937. 237. o.
18 Lukachich Géza: Magyarország megcsonkításának okai. Budapest, é. n. 237. o.
19 Arz: Zur Geschichte des Großen Krieges 1914—1918, Wien, 1924. 353. o.
20 József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. Budapest, 1934. (A továbbiakban: József fhg.) VII. k.
543. o.
21 Batthyány Tivadar: Beszámolóm. Budapest, é. n. I. k. 237. o.
22 Böhm, Wilhelm: Im Kreuzfeuer zweier Revolutionen. München, 1924. 52. o.
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telén volt azonban azt is megemlíteni, hogy „Hadik szerencsét próbált a szociál
demokrata pártnál is, ahol azonban határozott visszautasításban részesült". 23
Maga Károlyi Mihály gróf a következőképpen jellemezte politikai ellenfelét:
,,Hadik személye a széles néprétegeknél sem népszerűtlen, sem gyűlölt nem volt.
Még a koalíciós kormány alatt 1906-tól 1910-ig, amelyben Andrássy alatt állam
titkár volt a belügyminisztériumban, a »legfeketébb« grófok egyike volt, sőt az
Esterházy-kormány (Esterházy Móric gróf 1917. jún. 15—aug. 23-i kormánya —
Z. J.) első idejében a főrendiházában interpellált B a t t h y á n y (Tivadar gróf — Z. J.)
minisztersége miatt. Miniszterként sem reakciós, sem feltétlen németbarát, sem a
császár lakája nem volt. Közélelmezési miniszterként, aki arra törekedett, hogy
egyrészt a legszegényebb néprétegek, másrészt a magyarok érdekeit őrizze az osztrák
katonákkal és mindenféle élelmiszer-uzsorással szemben, hamarosan a kormány
egyik legnépszerűbb tagja lett. Energikus, mindenfajta korrupció ellen irányuló fel
lépése ellenségeket szerzett neki, és hamarosan intrikálni kezdtek ellene. Mivel a
főrendiházi ellenzék vezére volt, aki megtehette, hogy megtámadja Tiszát (Tisza
I s t v á n t , a korábbi miniszterelnököt, a Nemzeti Munkapárt vezérét, aki akkor már
egy huszárezred élén önkéntes frontszolgálatot teljesített — Z. J.), szívesen egyesült
ellene a jobboldal és Windischgrntz (Lajos, közismert német- és osztrákbarát politi
kus — Z. J.) herceg alattomos intrikái aláásták helyzetét a királynál és a parlamenti
többségnél. Mégis szilárd maradt, és inkább a hatalmat vágta oda, mint tiszta
meggyőződését. K e m é n y és logikus koponya volt, mégsem önfejű, és nem azok
egyike, akik az eseményekkel szemben értetlenül, régi álláspontjukhoz makacsul
ragaszkodnak. í g y érthető, hogy élelmezési miniszterként ő volt az első magyar
államférfi, aki, habár a régi koalíciós kormányban a szocialisták gyűlölt ellenfele
volt, minisztériumában a parlamentből teljesen kiszorított szocialistáknak tág mun
kateret biztosított, és elsőként úgy működött együtt velük, hogy mindkét fél elége
d e t t lehetett. Hogy éppen őt szemelték ki miniszterelnöknek, ez azért történt, mert
számoltak azokkal a szimpátiákkal, amelyeket a szocialistáknál élvezett. Nem a
személye, hanem a teljesen összegabalyodott helyzet volt annak az oka, hogy egyál
talán nem tárgyaltak vele. Az egész Nemzeti Tanácsban én voltam az egyetlen, aki
mindvégig hajlottam arra, hog}^ megegyezést keressek és e célból tárgyaljak." 2 4
E teljesen pozitív jellemzéshez a Hadikkal szemben a polgári demokratikus forra
dalom révén kormányra segített még hozzáfűzte a következő gondolatsort is:
„Haclikot türelmetlen, energikus embernek ismerem, mégis még ma is az a meg
győződésem, hogy ő, mégha némi karhatalom vagy valamennyi katonaság lett volna
is mögötte — ami, ahogyan utólag megtudtuk, nem úgy volt —, nem vette volna
magára, hogy az egész lángoló néphangulattal szemben erőszakhoz folyamodjék, és
nevét vérfürdővel kapcsoltassa egybe. Később is, amikor már létrejött a Károlyi
kormány, ő azok egyike volt, aki — habár egynapos miniszterelnöksége bizonyos
k á r t okozott tekintélyének —• teljes megértést tanúsított az új időkkel és az új
követelményekkel szemben. Még bukásunk előtt üzenetet küldött nekem, hogy
koalíciós kormányunk számíthatna tevékeny támogatására, mivel belátja, hogy
adott helyzetünkben nem cselekedhettünk másként, mint ahogyan cselekedtünk.
Álláspontját a nyilvánosság előtt is ki a k a r t a fejteni egy cikkben, ezt azonban idő
közben a bukásunk tárgytalanná tette. Csak önmagához maradt hű és következetes,
amikor az úgynevezett keresztény kurzus dicstelen, bűnös munkájában nemcsak
nem vett részt, hanem még fel is emelté a szavát ez ellen." 25
Hadik János gróf a politikától 1919-ben valóban visszavonult, haláláig eredeti
érdeklődésének megfelelően csupán az Országos Magyar Gazdasági Egyesület veze
tőségi tagjaként és az Országos Közélelmezési Tanács elnökeként tevékenykedett,
bár mindvégig a felsőház tagja volt. 26
Visszatérve az 1918 októberi eseményekhez, egyértelműen áll az utókor előtt, hogy
a harmadik Wekerle-kormány október 23-i lemondását követően a politikai köz23
24
25
26

Uo. 51. o.
Károlyi, Michael Graf: Gegen eine ganze Welt. Manchen, 1924. (A továbbiakban: Károlyi-) 500. o.
Uo. 501. o.
M ÉL, I. k. 655. o.
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vélemény ténylegesen csak két potenciális miniszterelnökkel számolt: Hadik -János
sal és Károlyi Mihállyal. A mérleg nyelvét Andrássy (íyula, az október 24-én kineve
zett közös külügyminiszter játszotta, aki lemondással fenyegetőzve kényszerítette ki
IV. Károlynál Károlyi (vagyis eltérő politikai irányvonalat követő veje) ellenében
Hadik (vagyis politikai elvbarátja) megbízatását. 2 7 Ebbeli törekvésében erős tá
maszra lelt Ara Artúr vezérezredesben, a közös haderő vezérkari főnökében. 28
A Bécsbe visszatért uralkodó és a nevében október 28-tól Budapesten eljáró József
főherceg azonban nemcsak új miniszterelnököt, hanem szilárd és ezért széles bázisú
kormányt kívánt kinevezni, így a homo regius valamennyi politikai párt vezetőivel
Tanácskozott, és meghallgatott olyan közéleti személyiségeket is, mint például a
római katolikus egyház fejét, Csernoch J á n o s bíboros-hercegprímást. 29 A tervezett
Hadik-kormányba való belépés lehetőségét, bizonyára a miniszterelnök-jelölt egyet
értésével, felajánlotta a Nemzeti Tanácsban tömörült pártoknak is. A szociáldemok
rata vezetők azonban, ahogyan Čarami Ernő és Kunfi Zsigmond határozottan
közölte, ezt élesen visszautasították. Jászi Oszkár, az Országos Radikális P á r t elnöke
ugyancsak nemet mondott. A Károlyi-pártból megkeresett, már említett B a t t h y á n y
Tivadar, továbbá Lovászy Márton hasonlóképpen nem volt hajlandó tárgyalni. 3 0
József főhercegnek végül sikerült elérnie, hogy még október 28-án Hadik és
Károlyi leüljenek a kormányalakításról tárgyalni. Károlyi visszaemlékezése szerint
„Hadik felvetette a Nemzeti Tanáccsal való együttműködés tervét. ( . . . ) Tárgyi
és személyi engedményekkel kísérelte meg, hogy megnyerje a Nemzeti Tanácsot
kormánya számára. A Nemzeti Tanács tagjai közül B a t t h y á n y i , Lovászyt, Jás/.it
és engem a k a r t a kormányába. Belügyminiszterré Návay Lajost (a pártonkívüli
szabadelvű politikust — Z. J.) akarta kinevezni, aki mindig a választójog követője
volt. Amint Hadik készségét fejezte ki, hogy elfogadja a/ én programomat, olyan
helyzet adódott, amelyben úgy tűnt, mintha a forradalomnak nem lenne más célja,
minthogy én legyek a kormányfő. ( . . . ) Most, amikor láttam, hogy közvetlenül a
forradalom előtt állunk, és a forradalom tárgyi programjának teljes megvalósítására
személyi és tárgyi garanciákat nyújtanak, elhatároztam, hogy kérem a Nemzeti
Tanácsot, még egyszer lelkiismeretesen vizsgálja meg, hogy személyemre való tekin
tet nélkül nem elégíhetnek-e ki bennünket az új javaslatok. ( . . . ) A Nemzeti Tanács
azonban ragaszkodott az én elnökségemhez." 3 1
Ebben a helyzetben Hadik, akit a forradalom monográfusa szerint eddig is „állan
dóan kapacitálni kellett, mert minduntalan vissza akart lépni," 3 2 a pártonkívüli
Návayt ajánlotta maga helyett miniszterelnöknek. 33 Ám hiába, október 29-én dél
u t á n József főherceg a király nevében Hadik J á n o s grófot nevezte ki a Magyar
Királyság miniszterelnökének és megbízta kormányalakítással. 3 4 A másnap estig,
lázas sietséggel, összeállított kormánylistát a kortárs „kizárólag a balközép párt
jaiból állónak", 3 5 a késői k u t a t ó „az egész mérsékelt ellenzéket magában foglalónak" 36
nevezte. Az ismert neveken végigtekintve, azonban ennél többet lehet állítani: a
belépni hajlandó valamennyi politikai erő és párt koalíciójának élén kívánt Hadik
kormányfői hatalmat gyakorolni, egyes tárcákat pedig átmenetileg szakértőkkel
akart betöltetni, fenntartva azokat további, esetleg csatlakozó pártok számára. í g y
azután valóban megtalálható volt a miniszterjelcltek között a Nemzeti Munkapárt
ból K ü r t h y Lajos, a Függetlenségi Pártból Apponyi Albert gróf, de ugyanakkor
Nagyatádi Szabó István, az Országos Kisgazdapárt elnöke, Rakovszky István, a
Katolikus Néppárt elnöke, az ugyancsak keresztényszocialista Huszár Károly, sőt
a szabadelvű N á v a y Lajos, a polgári radikális Fenyő Miksa, a demokrata párti
Vázsonyi Vilmos, Grünn János, a polgári szövetkezeti mozgalom vezető egyénisége,
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Hajdú, 104. o.
Károlyi, 475. o.
Uo. 488. o. ; Hajdú, 125. o.
Károlyi, 491. o. ; Hajdú, 112. o.
Károlyi, 491. o.
Hajdú, 113. o.
Károlyi, 491. o.
József fhg., Vri." k. 548. o.
Károlyi, 499. o.
Hajdu, 125. o.
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Juhász Antal, az ismert jogász is. 37 Törekvése eredményeképpen elérte, ahogyan a
legújabb szintézis is megállapítja: „Hadik a parlamentben többséggel rendelkezett,
. . . " . Természetesen a mondat második fele is figyelmet érdemel: „ . . . e n n e k az
a d o t t helyzetben azonban aligha volt jelentősége, mert az új kormány a tömegekre,
a nép rokonszenvére nem számíthatott." 3 8 Az is figyelemre méltó, hogy ,,a Nemzeti
Tanács Hadik kinevezését tudomásul vette, és az új kormánnyal szemben várakozó
álláspontra helyezkedett." 3 9
A Hadik-kormány hivatalba lépését megakadályozandó, a cselekvés mezejére a
forradalmi baloldal vezetői léptek. Úgy döntöttek, hogy ,,az adott helyzetben tovább
várni nem szabad, de nem is lehet, ( . . . ) a fegyveres felkelést azonnal meg kell
kezdeni". 4 0 Miután az október 30-ról 31-re virradó éjszaka Hadik számára is vilá
gossá vált, hogy a forradalom diadala elkerülhetetlen, habozás nélkül visszaadta
kormányalakítási megbízatását az uralkodónak. Sőt ennél is többet tett. Valamennyi
forrás alapján határozottan ajánlotta Károlyi kormányfői kinevezését. 4 1 Végül odáig
ment el, hogy politikai ellenfelének ő adta át a legális hatalomátvételi lehetőség
hírét: „Hadik János gróf volt telefonvonalban, tárgyalni akart velem" — írta
Károlyi visszaemlékezéseiben.. Az október 31-én reggel 7 órakor bekövetkezett talál
kozáskor azután „Hadik .lános azzal kezdte, hogy az éjszakai eseményekre tekin
tettel benyújtotta a főhercegnek miniszterelnöki lemondását, amit a főherceg tudo
másul vett, és a király nevében elfogadott. Ezután -József főherceg a király nevében
bejelentette, hogy miniszterelnökké nevez ki. Valamilyen programról, valamilyen
feltételekről egy szóval sem volt szó. Az ellenfél feltétel nélkül megadta magát és
letette a fegyvert," 4 2
A magyar történeti irodalomban a végül is epizódszereplő Hadikkal kapcsolatosan
fel sem merült a program, a feltételek kérdése. A kortársak jellemzése, a kormány
alakítási kísérlet ismert körülményei pedig felkelthették volna az érdeklődést, vajon
milyen megfontolások alapján, milyen elképzelésekkel vállalta a súlyos kiil- és bel
politikai helyzetben a mindaddig csak második vonalbeli szerephez j u t o t t politikus
az óriási tehertételt. Vonakodása a személyes ambíció ösztönző hatását eleve kizárja.
A politikai erők széles körű összefogására való törekvés viszont egyfajta politikai
koncepció meglétére utal.
E feltételezés meglepő igazolására I. Károly osztrák császár (IV. Károly magyar
király) személyi titkárának, Karl Werkmann bárónak félrevezetően tudományos
dolgozatra és nem visszaemlékezésekre utaló címmel megjelentetett művében buk
k a n h a t u n k rá. A magyar októberi események felidézése során eljutva Hadik kor
mányfői megbízásáig, ott váratlanul így folytatja mondanivalóját: „Hogy a különválási tendenciák Magyarországon még mérsékelt és lojális államférfiaknál is meny
nyire teret nyertek, bizonyítja Hadik gróf katonai programja és annak indoklása." 4 3
Ezt követően látszólag teljes terjedelmében közli Hadik gondolatait, anélkül, hogy
utalna a keletkezés pontos idejére és körülményeire, továbbá hogy megadná az irat
lelőhelyét.
Dr. Peter Broucek levéltári főtanácsos, az Osztrák Hadilevéltár tudományos osz
tályvezetője szíves közlése alapján ma már lehetőség nyílik a forrás egykori közlé
sének történetéről röviden beszámolni: Werkmann báró, aki az Osztrák—Magyar
Monarchia szétzúzása után és a száműzetésben is uralkodója mellett maradt, állan
dóan kapcsolatban állt az első Osztrák Köztársaságban különböző vezető szerephez
jutott egykori rojalista és nagynémet irányzatú elvbarátaival. így az akkori levél
tári törvények szerint szigorúan zárolt eredeti iratokról illegálisan készült másola
tokat tudott megszerezni emlékiratai megírásához. Ezek között került hozzá a
37 Uo. 141. o.
38 -Ránki—Hajdú, 65. o.
$9 Uo. 64. o.
40 Uo. 65. o.
41 Hajdú, 171. o.; Farkas, 339. o.
42 Károlyi, 506—507. o.
43 Werkmann, Karl Freiherr von: Deutschland als Verbündeter. Kaiser Karls Kampf um den Frieden. Berlin, 1931.
380. ö.
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Hadik-program is. Az adott helyzetben természetszerűleg nem hivatkozhatott a/,
eredetire, nem közölhette annak őrzési helyét és jelzetét sem.
Az illegális kijuttatás elfedésére az eredeti forrást őrző Österreichisches Kriegs
archiv abban részes akkori igazgatója, Dr. Edmund Glaise rov Horstenau (1882—
1946) kiemeltette azt az Archiv der Militärkanzlei Seiner Majestät (Őfelsége Katonai
Irodájának Levéltára 1 ) állagából és magához vette. Magasabb beosztásba kerüléséig
(ez miniszteri bársonyszéket jelentett) nála is maradt. 1938-ban az őt követő hivatali
utód. Iludolf Kiszling (1882—1976) által átvett hivatalos iratok között továbbra is
az igazgatóságon feküdt el. Végül az ő hivatali hagyatékával került újólagos levél
tári elhelyezésre. Ennek rendezése során lelte fel Brxmcek számos más egykor kiemelt
irat között a 69-27/9 ex 1918 eredeti jelzetet viselő, 14—21. folioszámú Hadik
programot.
Miután eredeti közlésre előkészítette és átadta az egykor még Alphons Frh. v.
Wrede által megkezdett Geschichte der le und k. Wehrmacht (5 kötet, Wien, 1898—
1905) című sorozat megjelenés előtt álló. a legfelsőbb hadvezetés fejlődéstörténetét
bemutató 6. kötete számára, rendkívül nemes gesztussal és önzetlenül, a magyar
történeti jelentőségű forrás mielőbbi magyarországi közzététele céljából átadta az
eredeti forrás másolatát jelen sorok szerzőjének.
A Hadik-program valójában egy nyolc oldalas eredeti, a bécs-schönbrunni cs. és
kir. udvari távíróhivatalban 1918. október 29-én délután .1 órakor vett távirat.
E r r e vonatkozóan az első felhasználó Werkmann báró semmiféle utalást sem tett.
Ugyanígy nem szólt arról, hogy ez közvetlenül TV. Károly királyhoz intézett helyzet
jelentés és programtervezet volt, amelyet Hadik, -József főhercegtől kézhez vett
miniszterelnöki kinevezését követően, Budapestről rögvest a legrövidebb úton, táv
iratilag juttatott el a Bécsben tartózkodó uralkodóhoz.
Az osztrák levéltári szokásnak megfelelően az. eredeti irattározási rendet megőrző
módon a távirat jelzete: Österreichisches Kriegsarchiv, MKSM (Militärkanzlei Seiner
Majestät), 69-27/9 ex 1918. Az ugyancsak eredetileg e rovaton szereplő egyéb ira
tokkal való egvesítés következtében azonban a folioszámozás megváltozott, jelenleg
ez: 480—487.""
Mivel az egykor kapkodva titokban készített másolatba számos kisebb-nagyobb
pontatlanság is belecsúszott, szükségesnek véljük az eredeti távirat közlését. (Szöveg
kritikai jegyzetekkel együtt l. a 752—762. oldalon.)
E mind politika-, mind hadtörténeti szempontból rendkívül fontos távirat magya
rul a következőképpen hangzik:
,,A hátország erkölcsi összeomlását Bulgáriának szövetségünkből való kilépése óta
elsősorban a balkáni hadszíntér kudarcai okozzák és Magyarország határai
Mámmaros vármegyétől Fiúméig való veszélyeztetésének egészen helyes érzete. A lakosság
folyvást számára ellenőrizhetetlen híreszteléseket hall Erdély és a Bánát küszöbön álló
elözönléséről. Megnyugtató felvilágosítás nélkül az egész országban el fog terjedni, hogy
Magyarországot katonailag cserben hagyják, nem tesznek meg minden szükségest a saját
terület megvédésére. A hadseregfőparancsnoksággal és a hadügyminisztériummal
szem
ben általános bizalmatlanság uralkodik. Mindenütt arról beszélnek, hogy e két legfonto
sabb központi szervben, amelyeknek ma az egész korlátozás nélküli katonai hatalom a
kezében van, majdnem egyáltalán niiicsenek magyarok vezető beosztásokban, hogy
ezenfelül e hivatalok teljes állományának alig 10%-a származik Magyarországról : azt
mondják, hogy ott túlnyomó részben szláv, Magyarországgal szemben ellenséges elemek
vannak, ezért Magyarország vezető katonai személyek legjobb akarata ellenére sem
várhat semmi jól ezektől a hatóságoktól.
A hadsereg rossz ellátása Magyarországnak
az élelmezés területén
tanúsított
nagy áldozatai ellenére, a szerb felvonulás kudarca, az erdélyi és dél-magyarországi
védelmi előkészületek tökéletes hiánya, az e területek védelmére szolgáló erők távol
maradása, különösen azonban az e célt szolgáló magyar csapatok távolléte, mindez,
erősíti a legfelsőbb vezetéssel szembeni bizalmatlanságot. Izgatás erősíti eközben a népet,
és azzal ámítja, hogy elegendő csapat áll rendelkezésre az olasz arcvonal megvédésére,
azonban a magyar csapatokat széndékosan Magyarországtól távol, kevésbé fontos felada— 748 —

tokra alkalmazzák. Mindenült arra mutatnak rá, hogy korábban a délnyugati arcvonal
kétszer olyan hosszú volt, és ezenfelül még az orosz arcvonalat is tartani kellett, ma azon
ban a többszáz kilométer hosszú erdélyi arcvonal védelmére csak 20 magyar zászlóaljat
és egy lovashadosztályt állítanak ki: ma Magyarország a déli arcvonalon olyan hadihelyzetben van, hogy biztonságosan még csak az ellenségnek a Dunán való átkelését sem
tudja megakadályozni. Emellett a nemzet pontosan tudja, hogy csak a legutóbbi napok
ban magyar csapatszállítmányok indultak a nyugati arcvonalra, és egész magyar zászló
aljakat küldtek Csehországba azzal a céllal, hogy olt jelen legyenek.
Röviden: a nép hangulata a legnagyobb mértékben nyugtalan, a lázongás már a
hátországi helyőrségekre, sőt magára az arcvonalra is átterjed.
Izzó szózatok már nem vezetnek célhoz, csak gyökeres jogorvoslat vethet gátat e szomorú
jelenség további elharapózásának. A nemzetnek világosan és a leggyorsabban fel kell
ismernie, hogy erélyesen dolgoznak e visszásságok megszüntetésén és mától kezdve
mindent megtesznek, hogy a hadvezetéssel szembeni bizalmatlanságot
eloszlassák.
Ezért a legalázatosabban kérem Őfelségét, kegyeskedjék miniszterelnökké való kineve
zésemmel egyidejűleg a következő katonai intézkedések előkészítését és közzétételét elren
delni:
1. A m. kir. honvédelmi minisztert azonnal kinevezik m. kir.
hadügyminiszternek,
és ő november l-jével átveszi a parancsnokságot valamennyi honvédalakulat és vala
mennyi magyarországi illetőségű hátországi cs. és kir. alakulat és intézmény fölött.
Ettől az időponttól kezdve őt illeti meg a rendelkezési jog Magyarország minden katonai
jává és teljes hadiipara, fölött. A cs. és kir. hadügyminisztérium
ezen időpontot követően
az osztrák honvédelmi miniszterrel és a magyar hadügyminiszterrel
egyetértésben csak a
hadijavak felosztását fogja végrehajtani, és ezt végül egy később meghatározandó határ
időt követően teljesen fel fogják oszlatni.
2. A magyar hadsereg újjászervezése egyelőre a csapattestek, hivatalok és intézmények
december 1-jéig végrehajtandó új névadásából fog állni.
3. Ó császári fenségét, József főherceg urat fogják kinevezni a magyar haderő főpa
rancsnokává. A magyar főparancsnokság az egész (főparancsnokság, Z. J.) keretében
az Adriától Ukrajnáig fog a csapatok fölött parancsnokolni. A magyar csapatok arc
vonalát két hadseregcsoportra kell osztani, egyet a Balkán ellen, egyet (minden, Z. J.)
erővel Románia ellen. A magyar arcvonalba a haditanács 5. pontban rögzített határo
zatai értelmében az eljárás lehetőségéhez képest azonnal és minden
Magyarországról
származó csapatot be kell osztani. A badeni hadseregfőparancsnokság a fegyverszünetig
hadműveleti vonatkozásban a legfelsőbb hadvezetés marad. Anyagi vonatkozásban a m.
kir. hadügyminiszter átveszi a magyar hadsereg ellátását. Az átvétel időpontját a közös
haditanács állapítja meg. A hadra- kell magyar hadsereg vezérkari főnöke személyesen
hadisajtó-parancsnokságot.
tesz közzé saját hadijelentéseket, és j"elállít egy saját
4. Hogy kezeskedjenek a személyi és anyagi apparátus igazságos szempontok, szerinti
átvételéről, minden vezető cs. és kir. hatósághoz beosztják a m. kir.
hadügyminiszter
összekötőtisztjeit, akiknek teljes betekintést kell biztosítani és akiknek lehetőséget kell
nyújtani, hogy egyrészt meghatalmazásuk területén belül akadálytalanul járhassanak el,
másrészt a m. kir. hadügyminiszterrel akadálytalanul és közbülső szervek nélkül érint
kezhessenek. Ezeket az összekötőtiszteket, akik mellé szakreferenseket kell adni, a magyar
hadügyminiszternek
kell kineveznie. A m. kir. hadügyminisztert feljogosítják, hogy a
hadseregfőparancsnokságnál
(minden fontos csoportfőnökségéi),
minden hadsereg
parancsnokságnál, a flottaparancsnokságnál,
a cs. és kir. hadügyminisztériumban
min
den fontos ügyosztályban, a központi szállításvezetőségnél, a csapatkiegészítés
főnökénél,
etc. és más, itt nem említett alakulatoknál, hivataloknál és intézményeknél tartósan vagy
esetlegesen összekötöszerveket delegáljon. Mindenesetre célszerűnek látszik, hogy félsz ólítsanak minden cs. és kir. hatóságot, etc., hogy a hadsereg szétválasztásánál és a hadi
javak és anyagok felosztásánál igazságosságot és bajlársiasságol
gyakoroljanak.
Hogy a m. kir. hadügyminisztert abba a helyzetbe hozzák, hogy az összekötőtiszteket
saját választása szerint nevezhesse ki, a hadsereg, a honvédség és a haditengerészet vala
mennyi Magyarországról származó tisztje rendelkezésére áll.
5. A még szükséges hadműveletek céljait, különösen azonban a magyar csapatok
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hazaszállítására, a hadsereg szétválasztásának és a demobilizalasnak az előkészítésére
vonatkozó irányelvek meghatározását egy Őfelsége elnöklete alatti haditanácsnak
kell
rögzít en ie, a m ely
1. az ossz fegyveres erő vezérkari főnökéből,
j~:
2. ennek helyetteséből,
3. a magyar hadsereg parancsnokából és
4. a hadrakelt magyar hadsereg vezérkari főnökéből állna. A haditanácsnak
szava
zással kell döntenie. Szavazategyenlőségnél Őfelsége dönt.
Az esetleg szokásos, egyéb tanácskozások, amelyek inkább személyi és anyagi ügyek
kel foglalkoznak, ameddig szükségesek, a szokásos módon tovább folyhatnak.
Kérem Őfelségét ezen legalázatosabb előterjesztésem iránti jóakaratú ítéletére és a
döntésnek ö császári fensége, a leg fenségesebb József főherceg úr számára való eljut
tatására .
Őfelsége legtdázatosabb Hadik János grófja.
Budapest, 1918. október 29-én, délután 4 órakor."
Az eredeti táviratlapokon négy különböző kéztől eredő jelzések, megjegyzések
vannak. Az első oldal jobb felső sarkába feljegyezte egy kéz: ,,8 B l a t t " (8 lap).
Ugyanez a kéz megfelelő számokkal látta el a 2—8. oldalt.
A 8. oldalon a távirat szövegét a következő sorban vízszintes vonallal zárták le,
majd a következőben „Zeile frei" (üres sor) megjegyzés van egy másik kéztől.
Ugyanez a kéz helyezte el egy harmadik kézzel írt megjegyzés alá a névjelét: ,,Z".
Ez azonban semmiképpen sem származhat Egon Frh. Zeidler-Daublebsky von
Stemeck vezérőrnagytól, az uralkodó katonai irodájának vezetőjétől. Neki ismert
módon más volt a kézírása.
E formális megjegyzéseken túl rendkívül jelentősnek bizonyulhat az e névjellel
ellátott záradék: „ L a u t Meldung des Fl. Adj. S. M. Obstlt. Brougier seitens S. M.
an Cf. Hadik telegf. Ah. genehmigt." Magyarul: „Őfelsége szárnysegédének, Brougier
(Rudolf — Z. J.) alezredesnek a jelentése szerint Őfelsége részéről táviratozva Hadik
grófnak: legkegyelmesebben jóváhagyva." Az „Őfelsége részéről" helyett eredetileg
„Őfelsége á l t a l " (von S. M.) állt, ez áthúzva.
Végül kézjelek vannak a táviraton magán is egy negyedik kéztől. Ezek a követ
kezők: a 3. oldalon a „zu Assistenzzwecken" kifejezés X-jellel ellátva: a 4. oldalon
az ,,!. November" kipipálva; ugyanezen az oldalon a „des Hintierlandes" mondat
rész ferde vonallal kiemelve; az 5. oldalon a „die Truppen von der Adria" mondat
rész aláhúzva és az eddigiektől eltérő írásmóddal a távirati szöveg fölé írva: „Kroa
tien" (Horvátország): ugyanitt az a megállapítás, miszerint „das AOK Baden ver
bleibt bis zum Waffenstillstand in operativer Beziehung die oberste Heeresleitung"
ferde vonallal kiemelve: ugyancsak ezen az oldalon a „der gemeinsame Kriegsrat"
kifejezés aláhúzva. Minderr valószínűség szerint az uralkodó számára való figyelem
felkeltést takarnak ezek a bejelölések és e rövid megjegyzés semmiképpen sem tőle
eredő kiemelés; nem IV. Károly kézírása ez.
A távirat tartalmának ismeretében nem kétséges, hogy ez Hadik János gróftól
.származik-. Különösen a bevezető helyzetelemzés jól tükrözi személyes érdeklődését
és a politikai helyzettel kapcsolatos megközelítési módját. Figyelemre méltó, hogy
az országban uralkodó kritikus nézetek tolmácsolásakor kerüli az elhatárolódást
jelentő függő beszé-dbeli nyelvtani szerkezeteket, a kijelentő módhoz — a saját
terület megvédésére vonatkozó félmondat kivételével — való következetes ragasz
kodás mögött az húzódik meg, hogy osztja — sokat mondóan éppen az e vonatko
zású aggodalomtól távol maradva — ezeket a kritikus nézeteket. Az egész táviratot
áthatja a számára elsődleges kérdés: az általános hadihelyzet következtében előtér
ben álló honvédelem megszervezésének szükségessége. Miután a közösügyi dualista
múltban nem látta megfelelően képviseltnek és akceptáltnak a magyar érdekeket,
egyértelmű, hogy a szükséges nemzetvédelmi lépésekhez a hadügyi függetlenségben
vélte az előfeltételt. Katonai programja alapján nyilvánvaló, hogy kormányalakítási
kísérlete során valamennyi magyarországi politikai erő összefogására a világosan
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felismert külső veszély láttán ugyancsak az ország megvédésének érdekében töreke
dett. Másképpen megfogalmazva: a belpolitikai elválasztó momentumokon túllépve,
a pártpolitikai harcot felfüggesztve, megkísérelte volna a legszélesebb korú nemzeti
összefogás megteremtését az elsődlegesnek tekintett, kívülről fenyegető veszély
elhárítására, ha erre a történelmi körülmények időt engedtek volna számára. E b b e n
a vonatkozásban a további kutatások bizonyára árnyaltabbá tehetik a magyar
történészeknek Hadik kormányalakítási kísérletéről alkotott eddigi sommás, bár
korántsem egybecsengő ítéletét.
Ugyancsak figyelemre méltó új momentum az, hogy a táviratra felvezetett egy
kori megjegyzés szerint választáviratában IV. Károly elfogadta Hadik okfejtését
és programtervezetét. Ezek szerint a kormányalakítási tárgyalások eleve a katonai
függetlenség jegyében és a politikai függetlenség reményében indulhattak meg, a
miniszteri tárcát vállalók tehát ugyanúgy a független magyar állani szolgálatára
vállalkoztak, mint a függetlenséget társadalmi reformokkal egybekötő és nem tár
gyalások, reformok útján, hanem forradalom révén megvalósítani szándékozó, a
Hadik-kísérlettől minden megkeresés ellenére következetesen távolmaradók.
Befejezésül ugyancsak ér. Peter Brouceh jóvoltából arra is felhívjuk a haza
kutatók figyelmét, hogy az osztrák Kriegsarchiv MKSM-69-27/9 ex 1918 jelű irat
együttesében további fontos magyar vonatkozású iratok is vannak, elsődlegesen a
Károlvi-korniánv fegyverletételével és fegyverszüneti tárgyalásaival kapcsolatosan
(488—503. foliö)".
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S Z Ö V E G K R I T I K A I J E G Y Z E T E K A FORRÁSHOZ

I. lap
1. sor 6. szava
2. sor 7. szava
7. sor 7. szava
9. sor 1. szava
I I . sor 5. szava

A távirat fejezete Werkmann közzétételéből hiányzik.
A vessző hiányzik a publikált változatban.
Újólag hiányzik a vessző Werk m annál, fj
Werkmann itt vessző helyett a logikusabb pontot hasz
nálta, és új mondattal folytatta.
Az itt hiányzó vessző a publikált változatban kitéve.
E rövidítés helvett Werkmann feloldva
Armeeoberkommando-t írt.

2. lap
2. sor 4. szava
2. sor 6. szava
5. sor 1. szava
6. sor 4. szava
10. sor 6—7—8. szava
17. sor 6. szava

A régies mássalhangzókéttőzésl mellőzve a publikált válto
z a t b a n : gesamte.
E'Jrövidítést Werkmann ugyancsak feloldotta: militärische.
A publikált változatban újólag: Qeeamtstandeê.
Werkmann a régies változat helyett itt slawische-s-AÓSiiakot
használt, a A^esszőt viszont indokolatlanul mellőzte.
I t t a konkrét utalású nyelvi kifejezéstől eltérően Werkniann
az általánosít óbb formát használta: trotz großer.
Werkmann itt az osztrákra alak helyett az irodalmi német
h i erbe i-formái alkalmazl a.

». lap
í. sor 4—5. szava
4. sor 3. szava
5. sor 1. szava
5. sor 4—5. szava
8. sor 2. szava
10. sor 2. szava
12. sor 1. szava
19. sor 1. szava

A publikációban feloldva a rövidítés: Siidwestfroni.
Werkmann-nál az Ausztriában szokásos változat helyett a
német nyelvhelyesség szempontjából jobb siebenbürgis chen
változat szerepel.
A publikációbal] a korabeli katonai rövidítés feloldva:
Bataillone.
Ugyanígy e rövidítés helyett Werkmann-nál: Kavallerie
division.
Werkmann-nál újólag: hierbei.
A régies írásmód helyett a már ekkor szokásosabb szóalak
a publikációban: abgingen.
Az itt hiányzó írásjel (vessző, vagy még inkább kettőspont)
a publikált változatban vesszőként kitéve.
A szövegösszefüggésben értelmet Jen eredetileg szereplő
Überstände kézzel javítva.

4. lap
1. sor 6. szava
5. sor 3—7. szava
6. sor 5—6. szava
11. sor 4. szava
14. sor 3. szava

Az itt hiányzó vesszőt Werkmann kitette.
A rövidítés helyes feloldása: königlich ungarischer Landes
verteidigungsminister helyett Werkmann erősen pontatla
nul a k. ung. Honvedminister kifejezést helyettesítette be.
A publikációban megváltoztatva: 1. 17.
Werkmann-nál következetesen: gesamte.
A kapkodó másolás m i a t t itt Werkmann-nál Landesvertei
digungsministerium
szerepel.
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15. sor 2. szava
18. sor 5. szava
19. sor 4—5. szava

Hasonlóképpen pontatlanul Werkmann-nál ehelyett : Kriegs
ministerium áll.
A rövidítés a publikált változatban feloldva: ungarischen:
az eredetiben a rövidítés utáni pont hiányzik.
Werkmann-nál megváltoztatva: 1. 12.

5. lap
1. sor 3. szava
1. sor 4. szava
7. sor 8. szava
8. sor 4. szava
10. sor 2—4. szava
11. sor 3. szava
13. sor 1. szava
14. sor 1. szava
21. sor 6. szava

Hadik nagyon világos rövidítését Werkmann megváltoz
t a t t a : k. Ez azonban nemcsak kaiserlich, hanem königlich
értelemben is feloldható lenne, így félreérthető.
A publikációban a vessző hiányzik.
Werkmann-nál feloldva: ungarischen.
Az eredetileg a folyamatra utaló kifejezéstől eltérően Werk
mann tévesen az eredményt jelentő Beschlüssen kifejezést
használta.
A rendkívül nyomatékos ,,sofort und alle" pontatlanságból
Werkmann-nál a jóval halványabb sofort alle változatra
módosult.
A rövidítés a publikált változatban ismét feloldva: Armee
oberkommando .
P o n t helyett Werkmann itt vesszőt használt.
Az egyértelmű rövidítés helyett a félreérthető /.'-alakot
használta Werkmann. Vő.: az 5. lap 1. sor 3. szavával!
Az itt hiányzó vessző a publikált változatban szerepel.

6. lap
2.
2.
4.
6.
6.

sor
sor
sor
sor
sor

3.
5.
3.
1.
3.

szava
szava
szava
szava
szava

7. sor 2. szava
10. sor 2. szava
13. sor 1. szava
14.
14.
15.
15.
18.

sor
sor
sor
sor
sor

1. szava
3. szava
1. szava
4. szava
5—7. szava

19. sor 1. szava
19. sor 3. szava

Werkmann-nál újólag pontatlanul és félreérthetően : k.
A publikált változatban tévesen:
Kriegsministeriums.
A seins alak betűtévesztés eredménye.
Werkmann-nál újólag: k.
A publikált változatban a tévedéshez következetesen ra
gaszkodva :
Kriegsministerium.
A Zwischenswtellen alak betűtévesztés eredménye.
Werkmann-nál feloldva:
Armeeoberkommando.
A publikált változatban téves olvasattal:
Zentraltransportahteilung.
Werkmann-nál németesítve : usw.
Werkmann-nál újólag: k.
Az itt hiányzó vessző a publikált változatban kitéve.
Werkmann-nál a pontosabb an deren -szóalak szerepel.
E pontos rövidítés helyett Werkmann-nál a szokásos, de
pontatlan k. u. k.
A publikált szövegben újólag: usw.
Az itt hiánvzó vessző Werkmann-nál kitéve.

7. lap
1.
4.
4.
10.

sor
sor
sor
sor

3.
4.
7.
4.

szava
szava
szava
szava

Werkmann-nál ismételten: k.
E szó után a vessző téves.
A vessző használata itt is téves!
A nyelvtani tévedést jelentő betűhiba Werkmann-nál javít
v a : dem.
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10.
11.
13.
18.
10.

sov
sor
sor
sor
sor

(i. szava
7. szava
3. szava
2. szava
3. szava

A régies rövidítés Werkmann-nál feloldva: Eurer.
Werkmann-nál újólag következetesen: gesamter.
A régies szóalak helyett a publikált szövegben: Stellvertreter.
Werkmann-nál a régies rövidítés újólag feloldva: Eure.
Werkmann-nál hiányzik a vessző.

8. lap
7. sor Ü. szava
7. sor 4—11. szava

A publikált változatban nem szerepel a keresztnév.
A távirat feladásának helye és kelte ugyancsak hiányzik a
Werkmann által közzétett változatban.

VISSZAEMLÉKEZÉSEK

VICZIÁN ANTAL

CSAPATORVOSKÉNT A 2. MAGYAR HADSEREGGEL A DONNÁL*

Az 1930-as éveli elejétől bevezették Magyarországon az általános védkötelezettséget. A katonai szolgálati időt 18 hónapban szabták meg, de voltak kivételek. í g y
külön szabályozták az orvosok katonai kiképzését is. Az orvostanhallgatók a második
és a harmadik vagy a harmadik és a negyedik tanév közötti szünidőben, június 1-től
szeptember 15-ig, négy és fél hónapra vonultak be alapkiképzésre. Egy gyalogezred
és egy határőr ezred keretén belül szerveztek egy-egy medikus századot. A katonai
kiképzés második szakasza az orvosi diploma elnyerése u t á n következett, valamelyik
helyőrségi kórházba n.
Számomra a katonai szolgálat mindkét szakasza lényegesen meghosszabbodott.
Először 1938-ban hívtak be nyári kiképzésre. Szeptemberben tizedesek lettünk, de
nem szereltünk le, mert abban az évben került vissza a Felvidék és függőben volt
Kárpátalja elfoglalása is. Miután a németek ez utóbbiba nem egyeztek bele, novem
ber végén leszereltünk. Az egyetemi előadások kezdetétől azonban katonai szolgá
latunk névlegessé vált, csupán az éjszakát kellett a laktanyában tölteni. Egésznapos
kilépési engedéllyel rendelkeztünk, s egyenruhában jártunk az egyetemi előadásokra.
Doktorrá avatásom u t á n , 1941 őszén hívtak be a katonai szolgálat második részé
nek letöltésére. A budapesti 1. helyőrségi kórházban elvégzett tiszti tanfolyam u t á n
címzetes zászlóssá léptettek elő. 1942 márciusában a 3. szombathelyi helyőrségi kór
ház állományába helyeztek át, ahonnét a 17-es nagykanizsai gyalogezred I I . zászló* A szerző fiatal orvosként, tényleges katonai szolgálatát teljesítve került a második magyar hadsereggel a doni
harcokba, majd a legnehezebb körülmények között szenvedte végig a visszavonulást.
Személyes élményei és két bajtársa visszaemlékezései, illetve naplója alapján számol be a tyimi harcokról, a doni
csatározásokról, a I I I . hadtest megsemmisüléséről, majd a visszavonulásról. Ezredével az utolsók között hagyta el
a Bont. Csodával határosán élte túl a január 27—28-i sztaronyikolszkojei csatát és vergődött haza, súlyos nélkülözé
sek közepette.
Ismerteti azokat a nehézségeket, melyek a csapatorvos számára a segélyhelytelepítés, a sebesültszállítás szerve
zetlensége, a honvédorvosi kiképzés hiányosságai következtében adódtak. Beszámol a magyar honvédek helytállásáról,
noha a németekénél gyengébb harcerőt képviselő fegyverzettel voltak ellátva. A nem motorizált, könnyű hadosztály,
melynek kötelékébe tartozott, az akkori követelményeknek sem felelt meg. A nyári hídfőharcok folyamán vált nyilván
valóvá, hogy a front magyar szakasza, megfelelő tartalékok hiányában, igen gyenge lábon állt. A hídfő visszavételére
indított ellentámadás a védelmet ellátó zászlóalj majdnem teljes kivonásával, jelentős védelmi hézag hátrahagyásával
történt, igen nagy kockázattal.
Tapasztalatai szerint a magyar hadsereg nem volt megfelelően felkészítve az orosz télre sem. Az otthon gyűjtött
meleg holmi nem érkezett meg a frontra. Megfelelő téli ruházatot a honvédség nem biztosított.. A katonák a helyi lakos
ságtól „szereztek" és otthonról, családjuktól csomagokban kaptak némi meleg holmit. Ebben azonban nem mindenki
lészesült, aminek sok fagyás, sőt fagyhalál lett a következménye.
A fagyások és sebesülések miatti kiesések erősen lecsökkentették az csapat harcértékét, amihez a ezrede leváltásának
halogatása miatti rossz hangulat is társult.
A németek a harcok folyamán többször elmulasztották a magyar alakulatok számára a megfelelő támogatást meg
adni, ami fokozta a magyar véráldozatot. Amikor pedig a szovjet csapatok urivi áttörése után bekövetkezett a ka
tasztrófa, a magyarokat okolva a vereségért, embertelenül bántak velük.
A szerző átélte és tapasztalta a történelem azon példa nélküli szituációját, hogy a katonák a vesztes csata után
többet szenvedtek a „szövetségesektől", mint az „ellenségtől". A németek, közkatonától tábornokig, minden ma
gyart a fagyás veszélyébe taszítottak. Kötszer és gyógyszer hiányában a szerzőnek nem állt módjában a visszavonulás
alatt a betegeknek és sérülteknek orvosi segítséget nyújtani. Az orosz katonák emberségében bízva az elcsigázott,
megrokkant magyaroknak csak a mielőbbi fogságba esést tudta ajánlani.
Hóban, fagyban, 280 kilométert gyalogolva végigélte a visszavonulás minden megpróbáltatását. Lázas betegen
tette meg az utolsó útszakaszt, s bajtársainak köszönhetően került haza.
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Dr. Nyíri Zoltán naplójának két lapja

aljához, Csáktornyára vezényeltek vezető orvosnak. Ekkor t u d t a m meg, hogy a
2. hadsereggel a keleti frontra visznek.
A fronton naplót vezettem, ami azonban 1944-ben, a soproni hadikórházban bom
batalálat következtében, egyéb holmimmal együtt, megsemmisült. Később vissza
emlékezéseimet felelevenítettem, melyben Kemendy Géza és Nyíri Zoltán katona
társaim naplói segítettek. 1 Ezúttal irodalmi adatok felhasználásával, lerövidítve
adom közre visszaemlékezéseimet.
A harctéri orvosi szolgálatra való felkészültségem majdnem nullával volt egyenlő.
A tiszti tanfolyamon ismertették ugyan az egészségügyi szolgálat feladatait, de a
harc alatti tevékenységről vajmi kevés szó esett. Április elején egyszer összehívták
Szombathelyre a I I I . hadtest orvosait eligazításra, de harcászati szervezeti kérdé
seken és az anyagigénylés módján kívül egyébről nem volt szó. Dr. Daka Mihály
orvos százados ezredorvostól és Kaltróy Antal alezredes zászlóaljparancsnoktól k a p 
t a m némi felvilágosítást harctéri feladataimról.
Egy hónap állt rendelkezésemre, hogy a napi zászlóaljorvosi teendők mellett fel
készüljek a hadrakelésre. A zászlóaljtörzshöz tartozó egészségügyi szakasz személyi
állományát az orvoson kívül három egészségügyi katona és egy kocsis képezte. Rajtuk
kívül rendelkezésemre állt a tiszti legényem. Beosztottaim közül Antalics Zoltán
volt tényleges szolgálatot teljesítő honvéd. Dóra András és K a l m á r József idősebb
tartalékos honvédeket akkor hívták be katonai szolgálatra. A kocsis, Todorán
Oktávián, erdélyi román, először szolgált a magyar honvédségnél. Előzőleg a román
hadseregben részesült katonai kiképzésben. Todorán t u d o t t magyarul, ezért gyakran
szerepelt tolmácsként is. Szükség volt erre, mert sok román nemzetiségű katona
nem értett magyarul. A románokat főleg lovásznak, kocsisnak osztották be. A tiszti
legényemet Nagy Zoltánnak hívták. (Jelenleg Kamondon, Vas megyében él.)
Az egészségügyi szakaszhoz tartozott egy kétlovas országos j á r m ű i s . A kocsi
megfelelt a zászlóaljvonat szabvány fogatolt járművének. 2 E g y támlás, gyékényfonatú, alul ládával ellátott ülés szolgált az orvos és mellette a kocsis számára.
A kocsi legfontosabb rakományát két nagyméretű, fűzfavesszőből készült „málhakosár" képezte, melyeket lapos oldalukkal egymás mellé lehetett illeszteni. A kosa
rak tartalmazták a zászlóalj-segélyhely műszereit, eszközeit, valamint a kötszereket
és gyógyszereket. 3 Ezen kívül még két hordágy, víztisztító felszerelés, víztartály,
a saroglyában itatóvödör és a lovak számára abrak volt rendszeresítve a kocsira.
A málhakosarak t a r t a l m á t leltár szerint átvettem, kivéve a foghúzó készletet,
amely csupán két alsó fogóból állt. A felső fogókat hiába igényeltem, később sem
k a p t a m meg. Készletünket a gyógyszertárból beszerzett gyógyszerekkel, ragtapaszszal stb. egészítettem ki.
A felkészülési idő alatt kétszer vonult ki a zászlóalj gyakorlatra, illetve éleslövé
szetre. Mindkét alkalommal gyakoroltuk a segély hely telepítést is.
1 Dr. Viczián Antal: Pokoljárás a hómezőkön. Somogyi Néplap, 1982. július 29—szeptember 8.
2 Kemendy Géza kézirata. (Leszármazottai birtokában.)
3 1851—1/XI. sz. részletes jegyzék a G—54. sz. Utasításhoz. Hadtörténelmi Levéltár (HL): A málhakosarak az
1934. évi szabvány szerint a „csapategészségügyi ellátás cikkeit" tartalmazták. Ezek a következők voltak:
20-20 ampulla tetanuszszérum, kámfor, koffein, novokain, morfin injekció, 50 g ópium tinktúra, hyperol, kinin
tabletták, 100—200 g alkohol, éter, benzin, éteres alkohol, jódtinktúra, vazelin. A gyógyszerek, vegyszerek tárolására
1 horganyból készült doboz, 50, 100, 300, 500 g-os üvegdugós, valamint azonos űrtartalmú parafadugős üveg, egy
200 g-os fémfedős üvegtégely, 50,100, 300, 500 g-os kerek fémdoboz ; 9 fémdoboz tabletták számára állt rendelkezésre.
Egy műszersterilizátor, 1 borotva, 2 csipesz, 2 éles kanál, 3 érfogó (Kocher), 3 pean, 1 foghúzó készlet, 1 alákötő tű,
2 tompa horog, 2 szike, 2 kutasz, 2 sebészi olló, 2 kötszerolló, 1 kapocsberakó, 1 műszertálca, 1 műszerdoboz, 2 légcsőkanul, 2 Nelaton katéter, 2 félkemény katéter, 3 lázmérő, 1 sztetoszkóp, 1 altató kosár, 2 csepegtető készülék, 4 drót
sín, 4 hársfa sín, 2 körömkefe, 1 gyomormosó cső és tölcsér, 1 record fecskendő (5 g-os) paratusszal, 1 fémtok sebészi
tűknek, 24 sebészi tű, 48 injekciós tű, 100 sebészi lapocs, 5 motring selyem, 5 fiola steril sebészi selyem, 1 Esmarchpólya képezte a sebészi felszerelést.
A következő kötszerkészlet volt a kosarakban: 2 csomag zsírtalan gyapot (á 500 g), 2 csomag közönséges gyapot
(á 1000 g), kalikó pólya lOXlO-es: 38,10X 15-ös: 18, keményített mullpólya 10X10-es: 18, keményített kalikó pólya
10x15-ös: 5, kötéstípus közép: 165, háromszögletű kendő: 25.
Mindezeken kívül 3 evőeszközkészlet, 3 rend ing és gatya, 1000 elsősegély lap, 1 vöröskeresztes zászló volt még rend
szeresítve.
A honvédorvosi táskában 10-10 tabl. Amidasophen, Phenolphtalein, tabl. Doveri, 10 amp. morfin, 20-20 g spiritus
aethereus, jődtinktúra, ópiumtinktúra, l-l anatómiai csipesz, horgas csipesz, sebészi olló, éles kanál, tűfogó, katéter,
körömkefe és szappan, lázmérő, 2-2 szike, kutasz, fecskendő, érfogó. Ezenkívül injekciós és sebészi tűk, sebészi selyem,
2 közép és 1 nagy kötéstípus volt.
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Az indulás előtti utolsó héten megszemlélte zászlóaljunkat a hadosztályparancs
nok, Újlaki Jenő ezredes.
A I I I . hadtest 9. könnyű hadosztálya a 17. és 47. gyalogezredből és a 9-es tüzér
ezredből állt. A 17/11. zászlóalj tisztikara, beleszámítva néhány karpaszományos és
egy hivatásos őrmestert (Tengerdi), szakaszparancsnokokat is, 26 főből állt. Közöt
t ü k mindössze négy hivatásos és egy továbbszolgáló tiszt akadt. A többiek t a r t a l é 
kosok, nagyrészt zalai tanítók voltak. A hivatásos tisztek közé tartozott Kaltróy
Antal alezredes, zászlóaljparancsnok, Zámbó százados, a 4. század parancsnoka r
Baracskai István főhadnagy, az 5. század parancsnoka, Nyíri Zoltán, a géppuskás
század parancsnoka. De a 6. század parancsnoka, Tóth Jenő főhadnagy és a harcok
legelején megsebesült Zámbó százados helyére lépő dr. H o r v á t h József főhadnagy
a tartalékosok közül került ki. A zászlóaljtörzset a zászlóaljparancsnokon kívül P a p p
Lajos főhadnagy segédtiszt, Nyíri Zoltán hadnagy géppuskás századparancsnok
(jelenleg Siófokon él), Készei József zászlós gh. főnök, Tóth Ferenc zászlós híradós
szakaszparancsnok és jómagam mint zászlóalj orvos alkottuk. A 120 ló vontatású
kocsiból álló zászlóalj vonat parancsnoka Kemendy Géza zászlós volt. (Néhány éve
hunyt el mint Keszthely város tanácselnökhelyettese.)
A zászlóalj tűzerejét 12 gépfegyver, 36 golyószóró, a század- és szakaszparancsno
kok géppisztolyai, 6 nehézpuska, 6 gránátvető, aknavetők, páncéltörő ágyú, a kato
nák fegyverei, illetve a tisztek pisztolyai alkották.
A zászlóaljat két szerelvény szállította ki a hadműveleti területre. Az első katona
vonat 1942. május 1-én, a második k é t nappal később indult Csáktornyáról. Az
útvonal
Nagykanizsa—Székesfehérvár—Komárom—Zsolna—Kattowice—Kielce—
Breszt-Litovszk—Minszk—Gomel—Orel—Kurszk volt. Május 10-én érkezett meg
az első szerelvény Kurszkba. Másnap kirakodtunk, majd azonnal elindult a zászlóalj
gyalogmenetben Muravlevóba. Ott vártuk be a zászlóalj második részlegének meg
érkezését. Május 13-án indultunk tovább, s három napi menetelés u t á n értünk
Dubrovkába, ahol leváltottunk egy német alakulatot, birtokba véve kiépített állá
saikat.
Ezt a frontszakaszt védte zászlóaljunk június 13-ig. Eleinte viszonylag nyugalom
honolt arcvonalunkon. Csupán kisebb csatározások, felderítések folytak. Néhány
n a p miílva komolyabb támadást k a p t u n k , amit csak az ezredtartalék kerékpárosok
bevetésével sikerült kivédeni. Első h a l o t t u n k Török tizedes volt. Nyíri hadnagy és
Kelemen zászlós mentek érte, nem törődve a golyózáporral. Veszteségünk ezen egy
hónap alatt három halott és 10—15 sebesült volt.
A sebesülteket orvosi ellátás u t á n a hadosztály egészségügyi oszlopához szállíttat
tuk hátra. Az egészségügyi oszlop az arcvonal mögött 8 kilométerre települt. 4
A 9. hadosztály egészségügyi oszlopát dr. N a g y Károly főhadnagy, a kapuvári
kórház sebészfőorvosa vezette. A sebesültek ellátásuk u t á n a hadtest tábori kór
házába kerültek, amely először Kurszkban települt. Parancsnoka dr. Vikol János
orvos százados volt.
J ú n i u s 13-án kivonták zászlóaljunkat az első vonalból, s 4—5 km-rel hátrább,
Galicsiban ütött tábort. A kivonás pihenés és a támadásra való felkészítés céljából
történt. Ügy hírlett, hogy június második felében az időjárástól függően indul a
támadás. Hadosztályunk feladatát képezte a Kurszk—Tyim ú t mentén áttörni az
orosz védelmi vonalat és előnyomulni Sztarij Oszkol irányában.
Élelmezésünk feljavult. Hxíst, vajat, sajtot, dzsemet bőven adtak. A legénység
gyakran kapott bort, rumot, a tisztek pezsgőt. Zászlóaljunk azonban a pihenőben
sem érezhette magát biztonságban. Éjszaka „sztálingyertyák" lebegtek fölöttünk,
4 Magyar Katonai Szemle, 1942. 12. évf. 176. o. (Ľr. Bottyán Imre) : Szerve?et.s7erííer> az eü. oszlopot fogatolt
és gépkocsizó féloszlopra kellett volna osztani. Az útviszonyok miatt azonban ettől eltérően úgy osztották be, hogy
mindkét rész gépkocsizó és fogatolt egységből állt. Kiadósabb esőzések után ugyanis a gépkocsizó rész mozgásképte
lenné válhatott. Csak kocsival lehetett ilyenkor a földutakon közlekedni. Száraz időben viszont a gépkocsizó részleg
ielőnye a gyors mozgásban nyilvánulhatott meg.
Magyar Katonai Szemle, 1942. 12. évf. 176. o. (Ľr. Nagy Károly): Az eü. oszlop funkciója a sürgős, életmentő
műtétek és beavatkozások elvégzésére korlátozódott. Sebész feladatát képezte az érlekötés, roncsolt végtagok ampu
tálása, fulladást elhárító műtétek végzése, roncsolt sebek kimetszése és varrása, haslövések műtéti megoldása, nyílt
légmell zárása. A sebesültek kötözése, a törött végtagok sínezése az eü. katonákra hárult. A sebésznek ebben inkább
rányitó, ellenőrző szerepe volt.
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bombatámadásokat kaptunk. Nem messze tőlünk a hadosztály huszárszakaszára
„Molotov kosarat" dobtak. Ez a szerkezet kisebb bombákkal telt benzines hordóból
állt. Komoly pusztítást végzett. Többen meghaltak, sokan megsebesültek. Számos
ló is elhullott.
J ú n i u s közepe táján Kaltróy közölte, hogy a t á m a d á s az utolsó esős naptól szá
m í t o t t ötödik napon „Drégelypalánk" jelszóra indul. Addig is naponta jön futár a
hadosztálytól. H a „ B u d a v á r " a jelszó, az azt jelenti, hogy aznap még nem indul
a t á m a d á s , de készültségben kell lennünk. Medárd kitett magáért. Mindennap esett
az eső, örültünk a rossz időnek. De aztán megszűntek az esők, s 27-én kora délután
jött a jelszó: „Drégelypalánk". A zászlóaljparancsnok eligazítása szerint csapatunk
éjjel, a legnagyobb csendben, Bezedinónál foglalja el kiindulási harcálláspontját.
28-án hajnalban, a 2 óra 15 perckor kezdődő tüzérségi előkészítés u t á n , a roham
utászok és lángszórósok nyitnak rést a drótakadályokon, majd ezt követi a gyalog
sági támadás.
í g y is történt. A keleti égbolt még alig derengett, amikor eldördült az első ágyú
lövés, majd megindult a tüzérségi előkészítés. Szünet nélkül szóltak az ágyúk, siví
t o t t a k , robbantak a gránátok. A becsapódások robaja pokollá változtatta az addig
csendes vidéket. Később előbbre helyezték az ágyútüzet, s másfajta robbanások is
hallatszottak. Az utászok a drótakadályokat robbantották. Aztán géppuskaropogás
vegyült a harci zajba. Megindult a gyalogság.
A segélyhelynek előírás szerint 800—1000 méter távolságban kellett követnie az
előnyomulókat. K ö n n y ű volt ezt így eltervezni, de annál nehezebben ment a végre
hajtás. Nem t u d t a m , hogy mi van elöl, mennyire haladt a zászlóalj. Amikor már a
n a p is felkelt, elindultunk a kocsival. Alig t e t t ü n k meg néhány száz métert, meg
kellett állni, mert egy horhos megakadályozta a továbbjutást. Fogalmam sem volt
az előttünk levő terepről, az utakról. A térképek régiek, még a cári időkből valók
voltak, s a jelzett u t a t nem találtuk, csak a vizesárkot a völgy mélyén. Híd sehol
sem látszott. Nem tehettünk mást, mint leszállni a kocsiról és gyalog kelni á t a
horhoson. A málhás kosarak túl nagyok voltak ahhoz, hogy azokat cipeljük. Erre
az eshetőségre előre gondoltunk, bár semmiféle irányelv sem utalt rá. Előkészítet
t ü n k két faládát, melyekbe kötszert, műszert, jódot stb. helyeztünk. K e t t e n vittek
egy-egy füles ládát. A legényem épp úgy egészségügyi katonának számított, mint a
másik három beosztottam. Todoránt a kocsival útbaindítottam, hogy keressen vala
milyen átjárót, s kerülővel jöjjön utánunk. Az elfoglalt futóárkokban találtunk az
első sebesültekre. Nem volt idő településre. Kinyitottuk a ládákat és elkezdtük a
sebesülteket kötözni. Egy földkupacra kitűzött vöröskeresztes zászló jelezte a segély
helyet.
J ö t t e k a sebesültek, vagy hozták őket. Az első súlyosak között volt Zámbó szá
zados. Rep'esztől mellkassérülést szenvedett, s a tátongó seben keresztül levegő
áramlott a mellüregbe, összenyomva tüdejét.
A harctéri környezet, a szokatlan látvány engem is sokkolt. Remegő kézzel kötöz
tem, bármennyire is próbáltam nyugalmat erőltetni magamra. A járóképeseket,
ellátásuk után, gyalog indítottam hátra, de 10—15 sérült kocsira várt. A beígért
sebesültszállító járművek pedig sehol sem voltak. Sürgősen intézkedni kellett. Kül
döncöt menesztettem a zászlóaljvonathoz. Egy óra múlva megérkezett három szekér.
Megraktuk sebesültekkel, s már fordultak is vissza. Zámbón kívül még h á r m a n
voltak súlyos állapotban. Egyiküknél, aki valószínűleg májlövést kapott, már alig
lehetett a pulzust tapintani. Ezen az első helyen több mint két óra hosszat tartóz
kodtunk. Nem mozdulhattunk, mert folyamatosan hozták a sebesülteket. I s m é t
kocsikért kellett küldenem. Nagy Zoltán t a r t o t t a az összeköttetést a vonattal. R á
kellett döbbennem tehetetlenségemre. Sürgős műtétekre lett volna szükség, de kötö
zésen kívül mást nem tehettem. Várni kellett a kocsira. A sérültek legjobb esetben is
csak hosszú órák m ú l t á n kerülhettek műtőasztalra.
Amint lehetett, előbbre mentünk. A visszafelé jövők jelezték, hogy hol v a n n a k
sebesültek. Mindig újabb gyülekező helyekre leltünk. Megállás nélkül dolgoztunk.
Mind a négy segítőtársam, nem törődve a veszélyekkel, becsülettel kitartott mel
lettem.
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Délután egészen közel kerültünk az arcvonalhoz. Nem messze tőlünk egy gép
puskás raj adta le sorozatait. A válasz sem m a r a d t el. H á t r á b b , védettebb helyre
kellett húzódnunk. A géppuskás raj is visszavonult sebesültjeivel. Az egyiknek a
combját le kellett szorítani, m e r t szétroncsolt lábából erős, ütőeres vérzés indult.
Megint üzennem kellett Kemendynek. Személyesen jött két kocsival, s ő is segített
a sebesültek ellátásában. Kétségbeesve mondta, hogy a lőszeres kocsijai, melyek a
sebesülteket vitték hátra, nem érkeztek még vissza lőszerrel.
Eleredt az eső. Esőgallérban dolgoztunk tovább. Ezek a terepszínű körgallérok
nagyon jól beváltak. Kettőből egy sátrat lehetett készíteni, két személy részére.
A ponyva, amit kifeszíthettünk volna a fejünk fölé, a kocsin maradt.
Osztályoznom kellett a sebesülteket. Elsősorban azokkal foglalkoztam, akiken
még lehetett segíteni. A reménytelen állapotban levőket lefektettük a földre. Aki
még eszméleten volt, azt n y u g t a t t u k , ha nem gyomorsérült volt, itattuk.
Fogyott a kötszerünk és nem t u d t u k a töréseket sínezni. Sötétedéskor végre
megjött Todorán a kocsival, s pótolhattuk a hiányt. A harc lassan alábbhagyott,
majd sötétség borult a tájra.
Tihanyi zászlós, aki lőtt sebbel került hozzánk, mondta el, hogy a szovjet csapa
tok minden jel szerint megneszelték támadási szándékunkat, mert majdnem üres
állásokat vert szét a tüzérség. Az oroszok visszavonultak a hátrább kiépített állá
saikba és onnét lőtték csapatunkat.
E t t ü n k és pihentünk valamennyit — hajnal óta először —, á m jött a küldönc
a zászlóaljparancsnoktól, hogy 500 méterrel hátrább, a zászlóaljtörzs közelébe tele
püljünk. Az eső vigasztalanul esett. A felázott talajon csúszkált a kocsi. Lefelé
haladva attól kellett tartani, hogy fölborul. Húztuk, vontuk, aztán komoly erő
feszítések árán mégiscsak elérkeztünk a kijelölt helyre. Felállítottuk sátrainkat,
s halálosan fáradtan, nem törődve a becsurgó esővízzel, nyugovóra tértünk.
Másnap komolyabb ellenállásba nem ütközött a zászlóalj. A vonattal haladtunk.
E n n e k az volt az előnye, hogy árkászok jártak előttünk, s felszedték az aknákat.
Veszélyt jelentettek a fákon rejtőzködő mesterlövészek is, akik távcsöves puskával
lőttek ránk. Hihetetlen bátorságról tettek bizonyságot, mert amelyik lövészt fel
fedezték, azt azonnal lelőtték.
Estére Glinoljéba érkeztünk, s a falu szélén egy házban települtünk. Todoránt
elküldtem az ezredtörzshöz, hogy még a sötétség leple alatt vételezzen kötszert.
A következő napon, június 30-án reggel a falu szélén fejlődött fel a zászlóalj
támadásra. H a t a l m a s rozstábla terült el előttünk, melynek a végét, a dombhajlat
m i a t t , nem lehetett látni. A dombnak fölfelé menet még takarásban voltak kato
náink, de amint fölértek, majd lefelé haladtak, a rozs nem nyújtott számukra kellő
takarást, s erős akna- és géppuskatűzbe kerültek. Rövid idő m ú l t á n tele lett sebe
sültekkel a segélyhely környéke. Megint nem volt elég jármű. Lepakoltattam min
dent a kocsiról és sebesültekkel megrakva Todoránt is útba indítottam az egészség
ügyi oszlophoz. Utasítottam, hogy útközben kérjen segítséget ezredorvosunktól.
Dél felé megjött Daka dr. néhány egészségügyi katonával és három kocsival. R á n k
fért a segítség, mert elég sok idő telt el egy-egy ütőeres vérzés lekötésével. Az első
sokkhatáson már túl voltam.- Mindenhez hozzá lehet szokni. Mint orvos és kezdő
sebész, természetesen, régebben is végeztem sebkezelést, de egészen más hatással
volt rám a jajgató sebesült a puszta földön, a harctéren, mint az érzéstelenített
beteg a kezelőben, vagy a műtőasztalon.
J ö t t e k a hírek, hogy az oroszok ellentámadásba mentek át, s csapataink hátrál
nak. A helyzet kritikussá vált. A 6. század egész tisztikara kiesett, a legénység fele is
harcképtelenné vált. 2—3 halott és ugyanannyi haldokló feküdt körülöttünk. Kocsik
érkeztek és felraktuk rájuk a sebesülteket. Nekünk is hátrább kellett mennünk.
Később javult a helyzet, végül mégiscsak elérték egységeink a következő dombot,
s mi is visszatértünk a házba. Csökkent a sebesültek áradata. Kemendy két malomkő
között őrlődött. Egyrészt nem t a g a d h a t t a meg a sebesültszállítást, másrészt felelős
volt a lőszerutánpótlásért. A hátra küldött kocsik pedig ki tudja, hol csellengtek.
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A szervezetlenség majdnem súlyos következményekkel járt. A hadosztály sebesült
szállító részlege sehol sem volt. 5
Oroszország ezen részére az észak—déli irányban húzódó dombhátak a jellemzők,
közöttük völgyekkel, melyekben a nyári szárazság kivételével víz is volt. A t á m a d á s
ezekre a dombvonulatokra merőlegesen, kelet felé irányult. A szovjet egységek a
dombélen megjelenő, majd leereszkedő magyar alakulatokat gyorstüzelő ágyúkkal
lőtték. Pergőtüzet ziidítottak üldözőikre, majd gyorsan kocsira rakták fegyvereiket
és rövid idő mrílva már a következő dombhátról lőttek, tetemes veszteséget okozva
csapatainknak. Ezeket a 7,65-ös ágyúkat ,,csim-bumm"-nak nevezték katonáink.
Az oroszok felkészültek a védelemre is. Jól álcázott bunkereket ástak, melyeket
csak egészen közelről lehetett észrevenni. Hiányzott a légi felderítés. 6
Július 1-én értünk Tyim alá. Az utolsó akadályt egy harckocsiárok képezte, amin
zászlóaljunk heves tűzharc árán jutott túl. Ekkor is gyalog, a kötszeres l á d á k a t
cipelve igyekeztünk a zászlóalj nyomában maradni. Egész n a p folyt a harc a hely
ségért. Ahogy később Kaltróytól megtudtam, rossz volt a gyalogság és a tüzérség
közötti együttműködés, s egyik századunk saját tüzérségünk szórásába került.
Amikor fellőtték a fehér rakétát, jelezve, hogy ott magyar egység van, az oroszok
zúdítottak rájuk aknatüzet. Késő délután sikerült Tyimet elfoglalni. A harcokból
az egész hadosztály kivette részét, de a legnagyobb veszteséget a I I . zászlóalj szen
vedte.
A négy napig t a t t ó harcok alatt 250—300 sebesültet láttunk el. Megítélésem
szerint ezek 10%-a volt életveszélyes állapotban. A zászlóaljparancsnok szerint
veszteségünk ennél nagyobb volt, mert sokan kerültek a szomszédos segélyhelyre,
vagy közvetlenül az egészségügyi oszlophoz. Az elesettek száma 40—50 lehetett.
A" Tvimért vívott harcokban a 9. hadosztály mintefy 20%-os veszteséget szenve
dett, 7 "
A harcok folyamán saját belátásom szerint, önállóan kellett feladatomat teljesí
teni. A sebesültek, ha nem váltak mozgásképtelenné, saját lábukon igyekeztek
hátra, a segélyhelyet keresve. Gyakran a bajtársa kötötte be a sérültet, de n e m
egyszer többet ártott, mint használt, minden jószándék ellenére. Alsó végtag sérül
teknél a térd alatt próbáltak leszorítást alkalmazni, ami tudvalevően káros, mert
az ütőér a két csont között fut, leszorítani nem lehet. A leszorítás csak fokozza a
vérzést, mert akadályozza a vér visszaáramlását. E z t a hibát gyakran a sebesült
vivők is elkövették, pedig elsősegély-képzésben részesültek.
Feladatom elsősorban a közvetlen életveszély elhárítása volt. A vérzéscsillapítás
főleg nyomókötéssel, a comb leszorításával, ritkábban érlekötéssel történt. H a l a s z t 
hatatlan beavatkozásnak számított a nyílt légmell zárása. A sebesültet szállítható
állapotba kellett hozni. Újraélesztésről akkor még nem volt szó, a mesterséges léle
geztetés sem j á r t eredménnyel. A folyadékpótlás jelentősége sem volt még ismeretes,
még kevésbé a n n a k elsősegélyként történő alkalmazása a helyszínen.
H a a segélyhely lemaradt, vagy a sebesült vi vők nem találtak rá, valamely rejtett
helyen gyűjtötték össze az ellátandókat. Ezek a gyülekezőhelyek nem tévesztendők
össze a sebesült fészkekkel, melyek közvetlenül a küzdők mögött spontán alakultak
ki, egy-egy árokban vagy gránáttölcsérben. H a a segélyhely lépést tudott t a r t a n i
a csapattal, az egészségügyi járőr egészen az orvosig vitte a sebesültet. A segétyhely
telepítésének és mozgásának szabályait ritkán lehetett betartani. Mindig a terephez,
az adott lehetőségekhez kellett igazodni. Mozgékonynak kellett lenni. H a súlyos
sérültről k a p t a m hírt, igyekeztem előre menni, néha a küzdők vonaláig is, meg
tartva az összeköttetést a segélyhellyel. 8

5 A hadosztály vezető orvosa szerint a támadás kezdetén minden zlj.-hoz 2, a súlyon levő zlj.-hoz három sebesült
szállító gépkocsi volt beosztva.
„Ezenkívül két kocsioszlop 140 lófogatú kocsija járta, több csoportban, végig az arcvonalat és felkereste az esetleg
eltévedt sebesülteket. A kocsik tizedrésze sem vett fel azonban sebesülteket, de megérte a bőkezű gondoskodás, hogy
néhány, az előnyomulás hevében a csapattól leszakadt is idejében ellátáshoz jusson." Magyar Katonai Szemle, 1942.
12. évf. 176. o. (Dr. Bottyán Imre)
7 Dombrddy Loránd—Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség 1919—1945. Bp., 1987. 279—280. o.
8 Magyar Katonai Szemle, 1943. 13. évf. 152. o. (Dr. Viczián Antal)
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A tyimi áttörés u t á n harcok nélkül haladtunk tovább Sztarij Oszkol felé, ún. eről
tetett menetben. Napi 35 km-t t e t t ü n k meg. Az esőzés megszűnt, kánikula köszön
t ö t t be. A menetelés egymagában még nem jelentett különösebb megterhelést, amíg
biztosítva volt a megfelelő élelmezés, a hadtest ellátó oszlopának azonban nem volt
elegendő gépkocsija, s nem t u d t á k az élelmet kellő ütemben a csapat után szállí
tani. Nem csak mennyiségben, de minőségben is elégtelennek bizonyult a gépkocsi
park. Sok volt a „bevonultatott", használt teherautó, melyek gyakran meghibásod
tak. Sok autó teljesen használhatatlanná vált, s ez még súlyosbította a helyzetet.
Lovas kocsikkal kellett hátra menni az ellátó oszlophoz, némelykor egy napi járóföldnyire, s közben a csapat haladt előre. Bármennyire is tiltva volt a lakosság
fosztogatása, a „zabrálások" napirenden voltak. Kevés baromfi maradt élve azok
ban a falvakban, melyeken áthaladtunk. Ökörsütésre is sor került, amit parancsno
kunk kénytelen volt hallgatólagosan tudomásul venni. Valahogyan ki kellett egészí
teni a sovány adagokat.
Gondot okozott a vízhiány is. J a v u l t a helyzet, amikor az Oszkol völgyébe értünk.
Víz már volt, ha nem is sok és erősen szennyezett. Elrendeltem, hogy csak szűrt
és felforralt vizet szabad fogyasztani. Nehezen lehetett azonban ezt betartatni a
tikkasztó hőségben. Az azbesztszűrős szivattyús víztisztító berendezés igen lassan
működött. Szerencsére j á r v á n y nem tört ki.
Ez az időszak csali néhány napig tartott, mert amint elhagytuk az Oszkol völgyét
és egyenesen a Don felé t a r t o t t u n k , már megfelelő kutakból lehetett vizet nyerni.
A tyimi harcok, a súlyos veszteségek, az erőltetett menet és a rossz tápláltság
miatt hadosztályunk alkalmatlanná vált bármilyen harci feladatra. A németek vet
ték át a gyorsan visszavonuló szovjet csapatok üldözését. Mi csak második lépcső
ben, már lassabb ütemben vonultunk utánuk.
Egyre több katona vált lábfájás, feltörés miatt járóképtelenné. Egy részüket az
egészségügyi oszlophoz irányítottam, másik részük engedélyt kapott, hogy kocsira
ülhessen.
Tíz napi menetelés után értük el a Dont. Az út nagy részét lóháton tettem meg.
A zászlóaljparancsnoknak és segédtisztjének, valamint a századparancsnokoknak
j á r t hátasló. Ez tisztenként két lovat jelentett, mert mindegyiknek lovásza is volt.
Kaltróy úgy intézkedett, hogy ha kocsi helyett lóháton kívánom megtenni az utat,
az ő lovászának a lova rendelkezésemre álljon. Ikonár, Kaltróy lovásza — ugyan
csak román legény — szívesen ült fel a helyemre az egészségügyi kocsira, Todorán
mellé.
A Dont Gremjacsjénál értük el.
A 2. magyar hadsereg, a Don vonalát követve, mintegy 190—200 km-es szakaszon
rendezkedett be védelemre. Zászlóaljunk a front magyar szakaszának legészakibb
részén helyezkedett el, a 2. német hadsereg 323. hadosztályának jobb szárnyához
csatlakozva. Zászlóaljunk feladata egy 6—7 km-es szakasz védelme volt. A terep
viszonyok védelmi szempontból a jobb parton kedvezőbbeknek bizonyultak, m i n t
az orosz oldalon. Természetes akadály volt a 180 méter széles folyó. Előnyt jelentett
továbbá, hogy Gremjacsje a Donhoz közel fekvő dombra épült, így egyrészt a domb
mögötti terület jó fedezéket biztosított, másrészt jó rálátás vált lehetővé a teljesen
sík túlpartra. A folyóparti fás, bokros terep is fedezéket nyújtott és lehetővé tette
a védelmi állások kiépítését. Hasonlóan kedvező körülmények adódtak a jobb szár
nyon, a rutkinói domb környékén is. A zászlóalj védelmi vonalának bal szárnya
azonban a túlparthoz hasonlóan sík vidéken helyezkedett el. Ttt a védelem kiépítését
nehezebben lehetett végrehajtani.
A Don elérésekor az első napokban a szovjet csapatok a folyó túlpartján távo
labbra húzódtak vissza. Akkor még veszélytelenül lehetett ásni a lövészárkokat, sőt
zavartalanul fürödhettünk is a folyó hűs habjaiban. Mindez megszűnt, amint az
oroszok visszatértek a Donhoz.
Mindkét oldalon kiépültek a védelmi állások. Eleinte szórványos, majd mind élén
kebb kölcsönös tűzpárbajok alakultak ki. Mindkét oldalon tüzet nyitottak, ha moz
golódást, főleg védelmi munkálatokat észleltek. Az oroszok a domboldalon fedezet
lenül csellengő katonáinkra is lőttek. A válasz magyar részről csak vaktában leadott
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gépfegyversorozatokból állt. Az oroszok kezdettől fogva sokkal óvatosabban mozog
tak, s főleg éjszaka építették állásaikat. A könnyelmű csellengésnek hamarosan
áldozatai is lettek. Mire Kaltróy szigorúan megtiltotta a fedezék nélküli mozgást a
terepen, m á r eltemettünk két honvédet és több sebesültet kellett kórházba külde
n e m . Egyik katonánk életveszélyes sérülést szenvedett egy repesztől.
Kialakult a front megszokott hangja, ,,lélegzése", ami
aknarobbanások
ból, géppuskasorozatokból, világító r a k é t á k fellövéséből, „sztálingyertyák" meg
jelenéséből állt. Néha felderítő repülőgép — R a t a — húzott el felettünk. Mindez
annyira megszokottá vált, hogy akkor figyeltünk fel, ha csend lett. Egyik júliusi
estén is elhallgattak a fegyverek, majd nagy meglepetésünkre, jó hangosan, H o n t h y
H a n n a hangja szállt a Don felett. A „Száz piros r ó z s a . . . " kezdetű operettdalt éne
kelte. Aztán tökéletes magyarsággal egy hang az oroszok üzenetét közvetítette. Az
üzenet lényege az volt, hogy az orosznak nincs semmi baja a magyarral, nincs
•értelme egymás ellen harcolni. Aki megadja magát, jó bánásmódban részesül mint
fogoly, s a háború végén hazamehet. 9
Azon az éjszakán, majd később is, ilyen és hasonló szövegű röplapokat szórtak a
Ráták.
A zászlóaljtörzs a dombhajlat mögött, a Dontól mintegy 800 méterre, a falu volt
gyógyszertárába települt. A segélyhely a szomszédban, egy bádogtetős házban léte
sült. A három szoba közül a legnagyobból lett a kezelő, egy kisebből beosztottaim
szállása, a harmadikat magamnak rendeztettem be. A mozgó harcok u t á n végre
megfelelő körülmények közé került a segélyhely. A közelben a betegek számára fek
tetőt rendeztünk be.
Naponta 20—30-an jelentkeztek a gyengélkedőn, eleinte főleg lábfeltöréssel, majd
sérülésekkel, egyéb panaszokkal.
Végigjártam az alegységeket, ellenőriztem a konyhákat, a legénységi szállásokat,
Ibunkerokat, latrinákat. A Don menti mocsaras vidéket maláriára veszélyes terület
nek nyilvánította a felettes egészségügyi parancsnokság és elrendelte a malária
elleni prevenciót. Egészen az ősz kezdetéig minden k a t o n á n a k naponta egy tabletta
Atebrint kellett bevennie. Malária nem fordult elő.
Július végén felélénkült a harci tevékenység. Több t á m a d á s , áttörési kísérlet érte
zászlóaljunkat. Voronyezs felől erős ágyúzás hallatszott. ICj szakánként a katyusák
félelmetes „ u g a t á s á t " és rakéták tűzcsóváit észlelhettük. Nem egyszer bevetésre
került a tartalék ezredközvetlen kerékpáros és huszárszakasz is a t á m a d á s kivédé
sére. Magyar részről felderítő, fogolyszerzési akciók indultak. Önként jelentkező
3—4 katonából álló csoportokat szerveztek, melyek azzal a céllal keltek á t a folyón
éjjel, hogy meglepetésszerűen megtámadva egy orosz lőállást, fogollyal, úgynevezett
„nyelvvel" térjenek vissza. Ezek a vállalkozások váltakozó sikerrel jártak. Előfor
dult, hogy senki sem t é r t vissza, máskor hoztak magukkal „nyelvet". H a ilyen
akció indult, orvosi t á s k á m a t vállamra akasztva, rendszerint elkísértem a zászlóalj parancsnokot az első vonalban levő támaszpontra, ahonnét a vállalkozás kiindult,
hogy a visszatérőket szükség esetén elsősegélyben részesíthessem.
A fogolyszerzés sikerélményt jelentett mind a végrehajtóknak, mind az irányító
parancsnokoknak. Örömmel fogadták a megszeppent foglyot. A szakaszparancsnoki,
majd a századparancsnoki harcállásponton barátságosan, vállveregetve fogadták,
itallal kínálták, s amikor a zászlóaljparancsnok elé került, m á r annyira megnyugo
dott és felbátorodott, hogy ő nyújtotta a kezét és veregette az alezredes vállát.
H á t r á b b , a csapatcsendőröknél már nem részesültek a foglyok ilyen barátságos
fogadtatásban.
Az elesettek közül néhány névre emlékszem: Korbuly főhadnagy, Karsay had
nagy, Wink J a k a b , Török I s t v á n honvédek, N a g y Antal szakaszvezető. A nyár
végén már közel 60 kereszt emlékeztetett a Gremjacsjéban elesett honvédekre.
Augusztus 10-én éjszaka kivonták zászlóaljunkat az arcvonalból, s délebbre,
Kosztyenkiba vonultunk, ahol a szovjet csapatok á t t ö r t é k a frontot, s hídfőt képez
tek a jobb parton. Zászlóaljunk 6—7 km-es védelmi vonalán mindössze egy sza9 Somogy Megyei Levéltár, világháborús szórólap.
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kasznyi erő maradt. Azt a feladatot kapták, hogy az egész védelmi sávúnk mentén,
gyakori helyváltoztatással, lövéseket, golyószóró-sorozatokat adjanak le, fenntartva
ezáltal annak látszatát, hogy zászlóaljunk a helyén van.
Három napig tartó heves harcok árán sikerült a hídfőt felszámolni. 10
Kosztyenkinál a sebesültek ellátásában B á n J e n ő , az ezred katolikus tábori lel
késze segített. A sebesültek hátraszállítását sikerült a zászlóaljvonat segítségével
jobban megszervezni, mint a tyimi áttörésnél. 28 halottat és mintegy 130 sebesültet
regisztráltunk. Amint Kaltróy később közölte, a hadtest nem rendelkezett megfelelő
tartalékkal, így a hídfő visszaszerzésére az elsővonalbeli alakulatok egy részét kel
lett összevonni, jelentős hézagokat hagyva a védelemben. A németek nem a d t á k
meg a beígért támogatást, így csak lényegesen nagyobb veszteségek árán sikerült
az oroszokat a Don túlsó partjára visszavetni. Először j u t o t t tudomásomra, hogy
csekély tartalékkal, megfelelő ütőképes harci eszközök nélkül védelmünk gyenge és
könnyen sebezhető.
Kosztyenki után romlott a legénység hangulata. Mind gyakrabban került szóba
a zászlóalj leváltásának az óhaja. Igazságtalannak tartottuk, hogy két hónapja
egyhuzamban, állandó harcokban kell helytállnunk, ugyanakkor állandóan csökken
a létszám, s alig kapunk kiegészítést.
Augusztus 26-án este Kaltróyval és Nyírivel a Rutkinónál levő állásokat keres
tük fel. A holdsütötte domboldalon járva az oroszok észrevettek bennünket és akna
tüzet zúdítottak ránk. Gyorsan fedezéket kerestünk, de Nyíri megsebesült. Szeren
csére nem súlyosan. Bekötöztem, majd az egészségügyi oszlophoz irányítottam.
Amint említettem, a zászlóalj védelmi vonalának bal szárnya sík területen volt.
Természetes fedezék itt nem adódott. A terepet felverte a gaz, de ez nem biztosított
kellő takarást. Nappal csak a lövészárokban lehetett közlekedni. Az étkezést ennek
megfelelően kellett megszervezni. Naponta egyszer, sötétedés u t á n szállították ki a
meleg ételt. Július közepétől, a növekvő holdnál az árokba kényszerültek, s fazekak
ban vitték az ételt, mert a kondér nem fért el az árokban. Amikor már későn kelt
a hold, visszatérhettek az ösvényre és a kondérok használatára. Az augusztusi ú j holdnál még néhány napig nyugodtan vihették a vacsorát a felszínen, de amint
napról napra ismét növekedett a hold, mind veszélyesebbé vált a fedezéken kívüli
közlekedés. Nem szívesen tértek vissza a fazék-rendszerhez. Egyik napról a másikra
halasztották az árok használatát, vállalva a kockázatot. Aztán amikor már a hold
korongjának közel a fele világította meg a tájat, rájöttek, hogy biztosan látják őket
a túlpartról, de nem lőnek. Ugyanakkor fölfedezték az oroszok vacsoravivőit is.
Természetesen a mi oldalunkon is némák m a r a d t a k a fegyverek. Létrejött h á t a
front két oldalán a hallgatólagos megállapodás. Ettől kezdve teliholdnál is nyugod
t a n közlekedtek a vacsora vi vők, egyik oldalról sem lőttek.
Szeptember elején viszonylagos nyugalom honolt az arcvonalon. Sebesültek helyett
egyre több lázas beteg jelentkezett a gyengélkedőn. Erről az előttünk ismeretlen
„frontbetegségről" Daka dr. ezredorvossal közösen közleményben számoltunk be az
Orvosi Hetilapban. 1 1 Akkor a víruskutatás még elég kezdeti stádiumban volt, meg
nem is állt rendelkezésünkre laboratórium, tehát csak megfigyeléseinket, a kór tüne
teit írhattuk le. Utólag visszagondolva, valószínűleg vírusfertőzésről lehetett szó.
A személyi állomány 15%-át kellett kórházba küldenem. Egy hónap alatt lezajlott
a járvány.
Szeptemberben Gremjacsjéba költözött az ezredparancsnokság is, Szakács Zoltán
ezredessel az élén. A járvány miatt, meg a fronton uralkodó viszonylagos nyugalom
n a k „köszönhetően" többet találkoztam orvos elöljáróimmal. Megjelent dr. Bottyán
Imre orvos őrnagy, a hadosztály vezető orvosa. Beszámoltatott munkámról, tapasz
talataimról. Elmondtam neki, hogy most, védelemben, könnyebb a csapatorvosi szol
gálat, mint a támadás alatt volt. Szórványosan előforduló sebesülések esetén az
egészségügyi járőr gyalog, vagy kocsin hozza a sérültet fedett, rejtett útvonalon a
segélyhelyre. Rendszerint távbeszélőn előre jelezték az eseményt úgy, hogy mire
10 Dr. Nyíri Zoltán naplója.
11 Orvosi Hetilap, 1942. 86. évf. 573. o. (Dr. Viczián Antal—dr. Daka Mihály)
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a járőr beérkezett, a szükséges előkészületeket megtehettem. Nehézségeket a nagyobb
távolságok okoztak. 6—7 km-es védőkörletnél, ahol a legtávolabbi támaszpont a
segélyhelytől 3—4 km-re esett, néha hosszú időt vett igénybe, amíg beérkeztek a
sebesülttel. Némelykor nekem kellett a helyszínre sietnem, vagy a legközelebbi
sebesült-gyülekezőhelyen várakoznom. H a volt rá lehetőség, eléje mentem a sebe
sültnek. Ilyen alkalmakkor jól bevált a vállra akasztható orvosi táska. Célszerűnek
l á t t a m mindegyik század védőkörlete mögött sebesült-gyülekezőhelyet létesíteni.
Egy-egy megfelelően berendezett házat, vagy valamelyik bunkert használtuk erre a
célra. A bal szárny kivételével ezeket az egészségügyi támaszpontokat rejtetten,
kocsival is meg lehetett közelíteni. H a fogolyszerzési vállalkozás indult, a kiindulási
harcállásponton vagy a legközelebbi sebesült-gyülekezőhelyen álltam készenlétben
a sebesültek ellátására. Komolyabb t á m a d á s esetén, amikor szélesebb sávon, több
sebesültre lehetett számítani, a segélyhelyen tartózkodtam.
Általában nem lehetett az előírásoknak megfelelően működni. Mindig az adott
helyzethez kellett alkalmazkodni. A cél a sebesült mielőbbi ellátása volt. Sokat segí
t e t t a kiépített híradó szolgálat. H a kimozdultam a segélyhelyről, valamelyik támasz
ponton mindig elérhető voltam telefonon.
B o t t y á n dr. javaslatára csapatorvosi tapasztalataimat megírtam a Magyar K a t o 
nai Szemle számára. 1 2
J ó kapcsolatokat t a r t o t t a m fenn dr. Nagy Károllyal, az egészségügyi oszlop sebé
szével. Felajánlotta, hogy száraz időben, ha gépkocsival is járhatók a földutak,
szükség esetén, tábori műtői felszerelésével kijön a segélyhelyre sürgős m ű t é t e t
elvégezni. Az u t a k jarhatatlansága, vagy Nagy dr. elfoglaltsága miatt többször is
meghiúsult ennek realizálása. Egyszer azonban sor került rá.
Szeptember végén haslövést szenvedett egy katona. Telefonon jelezte a század
parancsnoka, hogy nagyon kivérzett állapotban van a sebesült. Az u t a k szárazak
voltak. Sikerült Nagy dr.-ral telefonösszeköttetést létesíteni, mielőtt még l á t t a m
volna a sebesültet. ígérte, hogy azonnal indul. Miután felérkeztek a sebesülttel,
megállapítottam, hogy valóban sürgős a m ű t é t , nem annyira a bélsérülés, mint
inkább a hasúri vérzés miatt. Hamarosan meg is érkezett Nagy dr. A segélyhely
kezelőjében operáltuk meg a sebesültet. E n asszisztáltam, Nagy dr. egészségügyi
őrmestere altatott. Mintegy két méteres bélszakaszt kellett eltávolítani. Műtét u t á n
néhány napig a gyengélkedőn, illetve a fektetőben maradt az operált, mert a gép
kocsi, amivel kijöttek, nem sebesültszállító autó, hanem „ b e v o n u l t a t o t t " személy
gépkocsi volt, amiben fekvő beteget nem lehetett szállítani. Amikor az operált
szállítható állapotba került, Todorán vitte be lovaskocsin az egészségügyi oszlophoz,
ahonnét aztán a tábori kórházba továbbították.
Október elején Kaltróy alezredest áthelyezték a hadtestparancsnokságra, a had
sereghez kiérkező új alakulatok harci kiképzése céljából. A zászlóalj parancsnoka
Kucsera Antal százados lett.
A hónap vége felé az idő hidegre fordult. Éjszaka erősen fagyott. A bélés nélküli
köpeny nem n y ú j t o t t kellő védelmet. Keszey zászlós gh. főnök segítségével sikerült
egy báránybőr bélést szereznem. K a p t a m egy nagyobb köpenyt, s a szabók bele
varrták a báránybőrt. Akinek módjában állt, ugyanezt tette. Fel kellett készülni
a télre. A báránybőrt nem a honvédség biztosította, hanem a katonák „szerezték".
Elhagyott házakat, vermeket kiforgatva, vagy vassal szurkálva az udvarokat, keres
tek és találtak is nemcsak bélésnek valót, hanem nemezcsizmát, gramofont meg
mindenféle egyebet is. A „zabrált" dolgokat cigarettáért, pálinkáért cserélték. De
pénzért is lehetett venni ilyesmiket. Kaltróy nem engedte ezt a fosztogatást. Kucsera
szemet h u n y t felette, mert a tél közeledtével szükségessé vált, akár ilyen xiton is,
a meleg holmi biztosítása. A kincstár nem gondoskodott rólunk.
Olvastuk a tábori postával kiérkező újságokban, hogy otthon a kormányzóné
segélyakciót hirdetett a honvédek számára. Lehet, hogy ennek keretében sok minden
összegyűlt, de hozzánk ebből semmi sem érkezett. Érkeztek viszont csomagok a
katonák hozzátartozóitól. Pulóvert, sálat, meleg harisnyát küldtek. É n egy p á r
12 Magyar Katonai Szemle, 1943. 13. évf. 152. o.
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bilgeri csizmát k a p t a m otthonról. Kétségkívül ennek köszönhettem, hogy nem
fagytak meg a lábujjaim.
Késő ősszel, majd amikor beköszöntött a tél, s befagyott a Don, a felsőbb parancs
nokság utasítására újból vállalkozások indultak, s az oroszok is többet t á m a d t a k .
A felderítés, a ,,nyelv"-szerzés az álló harc fontos részét képezte.
A front mögött felbukkanó civil személyeket az ezredközvetlen csapatcsendőrök
fogták el. Ezek között lehettek felderítők, partizánok vagy csak családlátogatásra
hazaszökő katonák. H a elfogtak egy gyanúsítható oroszt, nem sokat teketóriáztak
a csendőrök. Kihallgatás után felakasztották. „Példát s t a t u á l u n k " — mondták,
pedig csak szadista hajlamaikat élték ki. Jeszenszky Elek, első világháborús t a r t a 
lékos főhadnagy volt a csapatcsendőrök parancsnoka. Működéséről a Zalai Közlöny
ben jelent meg egy írása. , , . . . Hiába keresem napok óta az orosz nép lelkét — írta —,
üres, szenvtelen, letargiába süllyedt ember-árnyak vesznek k ö r ü l . . . Partizán tevé
kenységük s o r á n . . . elfogatásukkor mindegyik tisztában volt jövendő sorsával, de
egyetlen egynek az arcán sem ült halálfélelem, pedig harcaink során, három hónap
a l a t t sok partizánt küldtem a m á s v i l á g r a . . . egy sem kért kegyelmet. Volt, aki a
hurkot maga tette a nyakára és rúgta el a zsámolyt a lába alól. . . Meghalni nagyon
t u d t a k . . . a partizán nők még c i n i k u s a b b a k . . . fölkacagtak, a vállukat vonogatták,
amikor megtudták a kivégzést. Kérdeztem magamban, hol van ezekben a l é l e k ? . . .
Mi, akik hiszünk az örökkévaló egy igaz isten áldó jóságában, tudjuk jól, hogy az
istentelen világnak vége lesz és egy szép napon a sötét orosz éjszakát fel fogja vál
tani a mennyei világosság.. . " 1 3
Meg kell jegyeznem, hogy Jeszenszkynek, az ájtatos hóhérnak a mentalitása
teljesen idegen volt a tisztekétől és a legénységétől. Egyedi jelenségnek számított.
Valószínűleg nem állt szándékában, mégis a partizánok hősiességét bizonyította.
A sors úgy hozta, hogy egy vállalkozás alkalmával aknára lépett és felrobbant.
A szomorú csak az volt, hogy több magyar katona is vele pusztult.
Havonta végigjártam az alegységeket egészségügyi ellenőrzés céljából. November
ben is megnéztem a konyhákat, szállásokat, de főleg a télre való felkészülést. A fűtést
vaskályhák beállításával mindenütt megoldották. A rendszeresített ruházat távolról
sem volt elegendő az orosz tél átvészelésére. A konyhák működésével kapcsolatban
nem merült fel kifogás. Javasoltam a századparancsnokoknak, hogy a szokásos
rumos tea helyett inkább csak forró teát adjanak a legénységnek, s a hidegben
gyakrabban váltassák a figyelő szolgálatosokat. A legtöbb helyen a latrinák rendbe
hozatalára kellett utasítást adnom. Szúrópróbaszerűen tetűre is megvizsgáltam a
katonák ruházatát. Nem találtam tetűt.
Tapasztalataimról mind a zászlóaljparancsnoknak, mind az ezredorvosnak jelen
tést tettem.
November második felében leesett a hó, s —10 fok alá süllyedt a hőmérséklet.
A Donon vastag jégréteg képződött. Ezzel nőtt a támadás veszélye is. Fokozni kel
lett a figyelőszolgálatot. Gyakran röppentek föl világító rakéták és lebegtek éjszaka
„sztálingyertyák".
A hideg egyre több gondot okozott. Meleg ruházat helyett hírek érkeztek, hogy
hamarosan leváltanak bennünket, s addig valahogy ki kell tartani.
Fokozódott a „forgalom" a Don jegén. December 9-én sikerült az oroszoknak
rajtaütniük egyik támpontunkon. A tűzpárbaj és a közelharc következtében két
honvéd meghalt, h á r m a n megsebesültek. Az egyik sebesült alsó végtagjai olyan
súlyosan roncsolódott, hogy csak a comb leszorításával t u d t a m a vérzést elállítani.
A végtag amputálása elkerülhetetlennek látszott. Több mint egy óra eltelt, mire
ú t b a indíthattam az egészségügyi oszlophoz.
December 17-én a mi oldalunkról indult akció „nyelv"-fogás céljából. Szokás
szerint, egyik katonámmal, Kalmárral lementünk az indító támpontra. Három
önként vállalkozónak sikerült észrevételnül átjutni a jégen. Közvetlenül a part
mentén húzódó futóárokban v á r t u k visszatértüket. Aztán kézigránát-robbanások,
golyószóró-sorozatok hallatszottak a túloldalról. Nálunk is megszólalt a gépfegyver
13 Zalai Közlöny, 1942. dec. 22. (Jeszenszky Elek)
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és az aknavető. Feszültségben eltelt hosszú percek u t á n egy foglyot vonszolva k é t
katonánk ugrott be az árokba. Elmondásuk szerint harmadik társuk megsebesült,
s a folyó közepén összeesett. A századparancsnok azonnal leállíttatta a tüzelést.
Az oroszok sem lőttek, s néma csend borult a tájra. Kezdett pirkadni és láthatóvá
vált, hogy a sebesültünk a jégen fekszik. Próbált felemelkedni, de visszahanyatlott,
aztán kúszni kezdett a p a r t felé, de alig haladt valamennyit. Döbbenten, tehetet
lenül figyeltük kínlódását. Aztán nem birtuk tovább nézni, s megragadva egy hord
ágyat, Kalmárral kiugrottunk az árokból és elindultunk a Don jegén a sebesült felé.
Fölraktuk a hordágyra, s behoztuk. Szerencsére sérülése nem volt életveszélyes. Az
oroszok nem lőttek ránk, pedig már eléggé kivilágosodott, s fegyvereik előtt alig
100 méterre j á r t u n k a nyílt jégen.
A karácsony és az újév nyomott hangulatban telt el. Az ezredparancsnokságon
j ö t t össze az ezred- és zászlóaljtörzs tisztikara. A pezsgő valamelyest javított köz
érzetünkön. Hírek jöttek, hogy Sztálingrádnál heves harcok dúlnak. Zászlóaljunk
a leváltását várta. A gyengélkedőn megjelentek az első fagyási sérültek. Ismételten
jelentettem a zászlóaljparancsnoknak, hogy sürgősen intézkedni kell a legénység
ruházatának téliesítése érdekében. Főleg megfelelő lábbelire, köpenybélésre, meleg
fülvédős sapkára, bélelt kesztyűre volt szükség. Az oroszok által használt nemez
csizmák lettek volna a megfelelők, nem pedig a szabvány bakancsok. Nem történt
intézkedés, nem érkezett meleg holmi. A hőmérséklet pedig nappal sem emelkedett
-—20 fok fölé. A dermesztő szél hordta a havat, ami még csak fokozta, szinte elvisel
hetetlenné t e t t e a hideget.
J a n u á r elején már naponta küldtem k a t o n á k a t ragyással kórházba.
A fehér havon csellengők közül többeket ért távolról jövő golyótalálat. Talán
nem is b á n t á k . . .
Nem t u d t u n k a hadosztály 58/9. k. ho. I. a. 43. I. 9. sz. parancsáról, mely a levál
tásunkról intézkedett. Arról sem, hogy ezredparancsnokunk I. hó 11-én a d t a ki
zászlóaljunk kivonásának részletes tervét. Eszerint január 12., 13. és 14-én a 3.
gyalogezred I. zászlóalja váltott volna fel bennünket. 1 4
Nem került rá sor, mert január 12-én a szovjet csapatok az urivi hídfőből kiin
dulva megindították a támadást, ami a 2. magyar hadsereg megsemmisüléséhez
vezetett.
J a n u á r 13-án megérkezett Kaltróy és átvette a zászlóalj parancsnokságát. De
megérkezett az urivi áttörés híre is. N é h á n y n a p múlva Kaltróytól t u d t a m meg,
hogy tőlünk délre a 20. hadosztályt szétverték a szovjet csapatok. Az ellentámadás
nem hozott sikert, s ezredünket, a mi zászlóaljunk kivételével, visszavonják a
Dontól.
Szakács ezredes január 17-én 19 óra 30 perckor kiadott parancsa szerint Gremjacsje védelmét két csoport látja majd el. , , D " riadó esetén a Rőzsey-csoport a rutkinói dombot, a Kaltróy-csoport, az árkász századdal együtt, Rutkinótól nyugatra,
az árkászkörlettől délre levő kiépített állásokat, az északnyugat irányban húzódó
horhos szegélyét, a Papp-század ennek folytatásaként a meggyest, majd északra
kanyarodva a kolhozt és a páncéltörő ágyús századnál levő futóárkot szállja meg. 1 5
J a n u á r 20-án elrendelték a , , D " riadót, s a zászlóalj nagy részéből álló Kaltróycsoport elfoglalta kijelölt állásait. Ekkor már megjelentek dél felől a szétvert ma
gyar alakulatok menekülő katonái. Nem lehetett őket megállítani, s a védelmi
vonalba besorolni. De fegyvert sem t u d t a k adni a kezükbe, mert a tartalék puská
k a t a gh. emberei, a szabók, cipészek, irodisták, tiszti legények kapták. A segélyhely
maradt a helyén. Az ezredparancsnokság Sztaronyikolszkojéba települt.
24-én Rutkinónál t á m a d á s érte K e m e n d y szakaszát. (A zászlóalj vonat parancs
nokát is frontszolgálatra osztották be.) Visszaverték a támadást, de K e m e n d y t lég
nyomás és idegösszeroppanás miatt az egészségügyi oszlophoz kellett irányítanom.

14 HL 678. sz.
15 HL 266. sz.
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K a l t r ó y közölte, hogy megszűnt minden összeköttetés a hadtestparancsnoksággal.
Nem csoda hát, hogy nem jutott tudomásukra J á n y Gusztáv hírhedt parancsa. 1 6
25-én reggel két megfagyott katonát találak védelmi vonalunk közelében. Nem
a m i embereink közül valók voltak. Este kint voltam Kaltróyval az egyik harcállás
ponton, amely a kopár fennsíkon ásta be magát. Arrább már csak hósáncból képez
tek fedezéket. A —25 fok és a metsző hideg szél miatt képtelenek voltak a katonák
akár csak fél óráig is mozdulatlanul a figyelőben maradni. Kaltróy elrendelte, hogy
mozogjanak, amennyire lehet a fedezékben, a dombhajlat mögött pedig járőr szol
gálatot végezzenek. Az egyik őrszemet, akit a figyelőből váltottak le, s közel egy
óra hosszat volt kint, alig t u d t á k bajtársai magához téríteni. Közel volt a meg
fagyáshoz.
A gyengélkedőn a fagyásos sérülteket kötöztük. A járni tudókat gyalog indítottuk
ú t b a Sztaronyikolszkoje irányába, a járóképteleneket egylovas szánkók vitték hátra.
A zászlóaljvonat segítségével szerveztük meg a szánokon történő betegszállítást.
Féltem az éjszakáktól. Aggasztó volt, hogy nemcsak dél felől voltunk majdnem
teljesen védtelenek, hanem Voronyezs felől is szokatlanul erős ágyútűz és a sorozat
vetők ugatása hallatszott.
Az újonnan elfoglalt reteszállás rendkívül gyengének látszott. Komolyabb gyalog
sági támadásnak nem t u d o t t volna ellenállni. Nem is beszélve páncélos támadásról.
Csak azért t u d o t t a zászlóalj kitartani, mert az oroszok akkor, ott nem támadtak.
N a p o n t a megfagyott katonákra leltünk. Senki sem foglalkozott már temetésükkel.
A keményre fagyott földet csak csákánnyal lehetett volna feltörni.
J a n u á r 27-én jött a hadosztálytól a visszavonulási parancs. Délután, 5 óra körül,
sötétedés u t á n indult el megfogyatkozott létszámú, de teljes fegyverzettel rendel
kező zászlóaljunk. Abban a t u d a t b a n indultunk el, hogy már be vagyunk kerítve.
A mi alakulatunk volt az utolsó, amely elhagyta a Dont.
Biztosított menetben haladtunk Sztaronjákolszkoje irányába. Ereztük a der
mesztő hideget fülünkön, kezünkön, az orrlikak összeragadtak, de legalább nem fújt
a szél. 17
A kocsira felpakoltunk mindent, amire csak szükségünk lehetett. Az egészségügyi
anyagon kívül pokrócokat, élelmet, a lovak számára abrakot, személyes holmit vit
t ü n k magunkkal. Csak Todorán ült a kocsin, mi gyalog mentünk utána. Kellett a
mozgás a hideg miatt, meg a kocsit sem akartuk túlterhelni. U t á n u n k soroltak be
az egylovas orosz szánok, melyeken a mozgásképtelenek, főleg a fagysérültek ültek.
Aztán a zászlóalj vonat következett, majd a tüzérek. A legvégén egy biztosító szakasz
haladt.
Ekkor a 9. hadosztály Oszlányi Kornél ezredes parancsnoksága alatt, létszámban
lecsökkent, testileg és lelkileg legyengült, de viszonylag még ütőképes állapotban
volt. K a l t r ó y indulás előtti eligazítása szerint a cél: az orosz csapatok által végzett
bekerítő hadmozdulatok ellenére a gyűrűből kicsúszni, ha kell, nyugat felé áttörni
és egy hátrább kiépített védelmi vonalat elfoglalni.
K é t órás menetelés u t á n értünk Sztaronyikolszkojéba. Ez a mintegy 15 k m hosszú
falu egyetlen, a völgyben húzódó utcából állt. Védelmi állásaink a falutól délre levő
dombháton helyezkedtek el.
Alighogy elkezdtük a segélyhelyet telepíteni, tüzérségi és aknatűz zúdult az előt
t ü n k levőkre. A mi tüzérségünk még csak a lőállás elfoglalására készült. Aknavetőink
válaszoltak, majd a tüzérség is bekapcsolódott a harcba. Ú g y t ű n t , hogy a két oldal
egyforma tűzerőt képvisel. Lövés, sivítás, becsapódás ismétlődött szünet nélkül.
Közben a gépfegyverek is megszólaltak. Alig telt el fél óra, s több mint egy kilo16 Részletek Jány hadseregparancsnok január 24-én kiadott parancsából: „A 2. magyar hadsereg elvesztette
becsületét... becstelenség az a lelke vesztett, fejnélküli gyáva menekülés, amit látnom kellett, amiért most a szövet
séges német hadsereg és az otthon mélységesen megvet bennünket... Vegye tudomásul mindenki, hogy innét sem
betegség, sem sebesülés, sem fagyással el nem engedek senkit... A rendet és vasfegyelmet a legkeményebb kézzel, ha
kell helyszínen való felkoncolással, de helyre kell állítani... aki parancsomnak nem engedelmeskedik, az nem érdemli
meg, hogy nyomorult életét tengesse és nem engedem, hogy szégyenünket tovább nagyobbítsa..."
17 Komis Pál: A Voronyezsi Fron támadó hadműveletének előkészítése a német „ B " hadseregcsoport déli szár
nyának (2. magyar hadsereg, 8. olasz hadsereg részei) szétzúzására (1943. január) Hadtörténelmi Közlemények, 1982.
29. évf. 445. o. : A szovjet csapatok voronyezsi törzsének jelentése szerint, 1943. január 27-én a felső Don-vidéken
—28 fokot mértek. Január 10. és 31. között csak január 16-án volt ennél hidegebb, —29 fok.
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méteres szakaszon heves tűzharc alakult ki. A szovjet csapatok széles sávban támad
tak. Megszólalt egy „sztálinorgona". Túzcsóvái a dombtetőn ijesztő l á t v á n y t nyúj
t o t t a k az éjszakában. Gránátok robbantak a közelünkben és hozták a sebesülteket.
A ház, amelyben települtünk, egy szobából és konyhából állt. A konyhából kötöző,
a szobából fektető lett. A szánokon magunkkal hozott betegeket tovább küldtem az
egészségügyi oszlophoz azzal, hogy amint á t a d t á k a sérülteket, azonnal forduljanak
vissza.
Ú g y tűnt, hogy az oroszoknak sikerült belőniük állásainkat. Mintha már v á r t a k
volna minket. Egyre több géppuskasorozat hallatszott. Nemcsak az irányból, hanem
a fegyverek hangjából is meg lehetett különböztetni, hogy melyik az orosz és melyik
a magyar. Az orosz gépfegyverek mélyebb hangon szóltak — és gyakrabban. E g y
óra elteltével már a völgyből lőttek az oroszok. Minden jel arra m u t a t o t t , hogy áttör
ték a védelmi vonalat. Egyre többen kerültek lőtt sebbel a segélyhelyre. A heves
akna- és gránáttűz következteben sok volt a légnyomásos, akikkel nem t u d t u n k
mit kezdeni. Nem látszott rajtuk külső sérülés, de eszméletlen állapotban hozták
őket. A fektető szoba zsúfolásig megtelt, nem volt hová továbbítani az ellátottakat.
Az egészségügyi oszlop is a völgyben volt, valahol előttünk, de az oda vezető ú t o n
már harcok folytak. Igénybe vettük a szomszédos házakat is. Az események gyorsan
peregtek, a helyzet kritikus lett. A szovjet t á m a d á s mind hevesebbé vált, s egész
hadosztályunkra kiterjedt. Bent a faluban, a völgyben dúlt a harc.
J ö t t e k értem, hogy menjek, mert egy távolabbi házban sok súlyos sebesült fekszik
és nem tudják őket a segélyhelyre hozni. A t á s k á m a t megtöltöttem kötszerrel, Nagy
Zoltánt magam mellé vettem, s elindultam a hírhozó után. Robbanások, golyózizzenések közepette értünk a házhoz. Jajgatástól, nyögésektől, harci zajtól körülvéve,
erőnket megfeszítve dolgoztunk a pokollá vált környezetben. Osztályoznom kellett
a sebesülteket. Csak azokkal foglalkozhattam, akiken még segíteni t u d t a m . Rend
kívül nehéz körülmények között, zsúfolt szobában, petróleumlámpa mellett kellett
súlyos vérzést csillapítani, nyitott mellkast, hasüreget zárni.
Csorgott rólunk a veríték. Néha megoldhatatlan feladat elé kerültem. Amikor
megtudták, hogy ott vagyok, további sérülteket hoztak. Berendezett műtők, sebészi
team-ek feladatai zsúfolódtak abba a szalmatetős kunyhóba. Időérzékemet elveszí
tettem. Fogalmam sem volt arról, hogy mennyi ideig m ű k ö d t ü n k ott. Csodával
határosán, az épület nem k a p o t t becsapódást.
Az egyik sebesültön egy repesz szabályos hasmetszést ejtett. A belei előbuggyan
tak. Helyi érzéstelenítéssel, aszeptikus körülmények teljes hiányában, szörnyű kínok
között sikerült a beleket visszagyömöszölni és néhány öltéssel zárni a hasfalat. Meg
kellett csinálnom, mert nem t u d t a m tovább küldeni, nem létezett egészségügyi
oszlop, kórház. Volt remény az életben maradásához, mert a belek nem sérültek.
Egy tátongó mellkasi sebet már képtelen voltam megfelelően ellátni. Oda koncent
ráltam, ahol még lehetett segíteni. F o g y t á n volt a kötszer.
Miután tőlem telhetően elláttam a kunyhóban levő sebesülteket, igyekeztem
visszajutni a segélyhelyre. Menekülők jöttek szembe és mondták, hogy a segélyhely
és környéke már az oroszok kezén van. Megpróbáltam, de valóban nem t u d t a m
eljutni odáig. Leparancsoltam egy szánról a járóképeseket, s visszatérve az imént
elhagyott házhoz, felvettük a hasi sérültet és néhány súlyosabb sebesültet. Nem
tehettünk mást, mint mi is elindultunk észak felé, ahonnét nem hallatszottak lövé
sek. Hamarosan fölértünk az északi dombhátra. Föltámadt a szél, az arcunkba
vágta a havat. Nemrég még izzadtam, most a dermesztő hideg járta át tagjaimat.
Leszálltam a szánról, mozognom kellett.
Előttem, mögöttem, kisebb-nagyobb csoportokban katonák mentek. Nem mind
egyiknél volt fegyver. Felhajtott gallérral, zsebredugott kézzel, nekifeszülve a szél
nek taposták a havat. Menekültünk, de hová? — Senki sem tudta. Ösztönösen,
minél távolabb a csatatértől. Megdöbbentő, félelmetes látvány tárult elénk, ha egy
pillanatra megállva visszanéztünk. Házak égtek, torkolattüzek, fénycsóvák lobban
tak, aknák robbantak, gépfegyverek kelepeltek, világító lövedékek suhantak. Lent
még dúlt a harc, de távolabb, nyugat felé is vöröslött az ég. A nehézfegyverek egybe
olvadó dübörgése mint távoli égzengés morajlott.
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E g y órai menetelés u t á n egy kolhoznál álltunk meg. Tüzet raktunk, melegedtünk.
A jólértesültek, akik a harcok sűrűjéből menekültek, mondták, hogy az egész had
osztályt szétverték az oroszok. Odavan a teljes felszerelés, lövegek, nehézfegyverek,
szekerek, minden, m i n d e n . . . Ereztük, hogy számunkra vége van a harcnak. 1 8
Hajnalodott. További csoportok jöttek. A sebesülteket kötöztük, amíg el nem
fogyott a kötszer. Amikor kivilágosodott, tovább indultunk. Majdnem összefüggő
menetoszlop alakult ki. A gyalogosok között n é h á n y egylovas kis orosz szán is
haladt. Aki tudott, felkapaszkodott rájuk. Némelyiken öten-hatan is ültek. Mi a
legényemmel sebesültjeink mellett mentünk. Inni kértek, s mi nem tudtunk nekik
italt adni, mert mindenünk a segélyhetyen maradt. De voltak a menetelők között,
akik odanyújtották kulacsukat.
Az orvosi táskám a vállamon lógott, de már majdnem teljesen üresen. Repülő
gépek húztak el fölöttünk. Bombáikat Voronyezs környékére szórták. Messze mögöt
t ü n k maradt Sztaronyikolszkoje. Nem hallatszott már az ágyúdörgés sem.
Dél felé egy völgyben német menet oszloppal találkoztunk. Nyugat felé vonultak.
A Voronyezsből visszavonuló alakulatok voltak. F á r a d t a n meneteltek, de teljes fel
szereléssel, fegyverzettel. Agyúkat is vontattak. Időnként katonákkal megrakott
teherautók húztak el mellettünk. Bizakodtunk, hogy csatlakozhatunk hozzájuk.
Nem harcolni akartunk, az már senkinek sem állt szándékában, de valahogy rende
ződnünk kellett. K e z d t ü n k éhezni, szomjazni. Elsősorban azonban sebesültjeinket
próbáltuk valamelyik autóra felrakni. De hiába integettünk, egy sem állt meg.
Félre kellett ugranunk, mert majdnem elütöttek. Nagy Zoltán a zsebéből egy vörös
keresztes karszalagot halászott elő, azt eltépte és zászlóként lengette. Nagy sokára
egy sebesültszállító gépkocsi t ű n t fel. Elálltuk az útját, a vöröskeresztes karszalagot
lengetve. A fékezéstől megcsúszva állt meg. A sofőr káromkodott. Szerencsére orvos
is ült a kocsiban. Hosszas alkudozás után hajlandó volt a súlyosabb sebesülteket
átvenni. Megkönnyebbülve intettünk búcsút nekik.
Most már a magyarok is, a németekkel azonos irányba, nyugat felé igyekeztek,
de a kitaposott útról leszorítva, göröngyös, havas terepen botladozva. A zsúfolásig
megtelt szánoknak sem a d t a k helyet. A nehéz járművek által fölszabdalt, egyenetlen
útszélen zötykölődtek, némelyik fel is borult. A németek durván, szitkozódva félre
löktek bennünket.

18 Nem jutott el hozzánk Stomm Marcel vezérőrnagy néhány nappal később kiadott, a hadtestet feloszlató búcsú
parancsa: „Hadtestparancsnoksági parancs, Krasznoje Olim, 1943 I I . 1. A m. kir I I I honv. hdt 1943 jan. 12-tő
a doni állások kézbentartásáért, súlyos, veszteségteljes harcokat vívott. Az urivi áttörés következményeként a magyar
2 hds.-tői elválasztva a Korpsgruppe Siebert alárendeltségébe került. Ebben az alárendeltségben több mint 12 napon
át biztosította a német 2 hds. tervszerű visszavonulásához szükséges időt.
A harcokban a magyar csapatok emberfeletti hősiességről tettek bizonyságot. A mindinkább fellépő élelemhiány,
párosulva a szakadatlan nagy hideggel, megtörte a védők ellenálló erejét. E perctől kezdve a német hadvezetés szá
mára csak tehertételt jelentettünk. Elöljáró parancsnokaimnak ismételten bejelentettem csapataim helyzetét, kérve
azonnali kivonását, egy hátsóbb helyen való pihentetését és újból való szervezését. Sajnos ez nem történt meg, hanem
lőszer, élelem és fedél nélkül a puszta havon szenvedték végig az orosz tél borzalmas éjszakáit. Láttam rajtatok, hogy
napról napra sorvad testi és lelki erőtök és hogy valamennyien a biztos pusztulás elé tekintünk. — A német hadvezető
ség súlyos helyzetében még az élelmet sem tudta biztosítani. A mai napon Siebert tábornok Úrtól azt a parancsot
kaptam, hogy vezesselek benneteket az Olim pataktól nyugatra eső területre, ahol keresztül tudjuk magunkat nyugat
felé törni. Azon az orosz hadseregen keresztül, amelyen a német hds. teljesen felszerelt, teljes harcértékű hadosztályai
sem voltak képesek.
E parancsot én nem tudom nektek tovább adni, mert nincs értelme, hogy az agyon fagyott, kiéhezett magyarok
ezrei, 10 tölténnyel puskánkint, üres gyomorral tehetetlenül pusztuljanak el.
A német hadvezetőség már a múltban kiadta a parancsot, hogy a német hadseregnek szolgálatot teljesíteni akaró
honvédeket átveszi, úgy bánik velük, mint a többi, szolgálatukban álló népek fiaival.
A magyar nép történelmében többször előfordult már hasonló helyzetben, hogy egyes merész parancsnokok vezetése
alatt még hihetetlen távolságra is áttörtek.
Ezek után kénytelen vagyok mindenkinek saját belátására bízni jövendőjét, mivel élelmet, lőszert és végrehajtható
feladatot adni nem tudok.
A magyar haza mindenkor hálás szeretettel fog visszaemlékezni hős fiaira, akikhez hasonló sors csak keveseket ért
a magyar nemzetben.
Isten veletek magyar honvédek.
Gróf Stomm vőrgy, ht. par."
Horváth Miklós: A 2-dik magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. Bp., 1949. 179. o.
A hadtestparancsnok mintegy 25 főnyi kíséretével nyugatnak vette útját. Az éjszakát Bisztrik község határában,
egy szalmakazalban töltötte, mivel a németek kizavarták abból a házból, ahol éjszakázni készült. így esett aztán
fogságba a lefagyott lábú tábornok és kísérete február 2-án reggel. Stomm vőrgy. lábát amputálták. Ľombrády L.—
Tóth S.: i. m. 279—280. o.
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Nem értettük a Adselkedésüket, hiszen szövetségesek voltunk. 1 9
Helyzetünk kezdett t a r t h a t a t l a n n á válni. E g y főhadnagy megpróbálta rendezni
sorainkat. Mintegy 60 embert sikerült összeszednie. Talán tíznek volt fegyvere.
Ezek kerültek az élre, a három szán a végére. A legényemet is a szánra kellett rakni,
m e r t a kimerültségtől és a fagyási sebei m i a t t alig t u d o t t járni. Többszöri próbál
kozás ellenére sem sikerült azonban a németek közé, a letaposott útim besorolni.
Szitkozódás, lökdösődés közben felbomlott az alakulat, s mindenki ment, ahogy
t u d o t t és ahol lehetett.
Mentünk egész nap. A hideg alig mérséklődött. Az arcunkon éreztük, de menet
közben legalább nem fáztunk. Lepihenni azonban veszélyes volt. Az elfáradt kato
n á k a t a megfagyástól kellett óvni. Aki leült a hóba, azt felráztuk, mozgásra kész
tettük, biztatva, hogy ha házakhoz érünk, majd lepihenhetünk. Egyre kínzcbbá
vált a szomjúság. A havat rágtuk.
Alkonyodott, amikor egy falu házai t ű n t e k fel. A megpihenés reménye új erőt
adott. Voronyezs felől sem hallatszott már bombázás. Egy-egy repülő elszállt felet
t ü n k , de csak kis bombákat dobott. Az ťit szélén szétlőtt gépkocsik, felborult löve
gek, döglött lovak, szekérroncsok, meg mindenféle eldobott holmi hevert. A faluban
is a harc nyomai mutatkoztak. N é h á n y ház összeomlott. Volt, amelyik még égett,
a másik füstölgött. A fáradtság, az éhség, a tanácstalanság újból összehozta a m a g y a r
„századot". A főhadnagy vezetésével néhányan elmentek felvenni a kapcsolatot
valamilyen német parancsnoksággal.
Az elfáradt katonák lerogytak a házak tövébe, szalmára vagy csak a puszta
földre, a hóra. Aztán tüzek lobbantak fel, az emberek körülülték, melegedtek. Aki
nek még volt ennivalója, az nekilátott. Mások csajkában havat olvasztottak, hogy
szomjukat oltsák.
Szitkozódva, dühösen t é r t vissza a főhadnagy társaival. A németek minden ellá
tástól, segítségtől elzárkóztak. D u r v á n elzavarták őket. Azzal vádolták a magya
rokat, hogy m i a t t u k omlott össze a doni arcvonal.
N e m maradt más hátra, mindenki megpróbált élelmet szerezni magának. Legegy
szerűbb volt döglött lóból kanyarítani egy darabot, s nyársra tűzve a parázsló tűz
rakás, vagy égő gerendák felett sütni. Aztán próbáltunk valamilyen éjjeli szállást
szerezni, de ahol fűteni lehetett, ott már tele volt németekkel, s minket nem enged
tek be. Kilökték a magyar katonákat. „ H i n a u s " — ordították. H i á b a m o n d t a m ,
hogy orvos vagyok, sebesültekkel, kizavartak. „Verfluchte U n g a r n , h i n a u s " —
mondták. Egyetlen magyar sem j u t h a t o t t meleg szobába. Végül is legényemmel egy
pajtában, pokróc alatt összebújva, egymást melegítve húztuk meg magunkat. 2 0
Másnap verőfényes, hideg reggelre ébredtünk. A fáradtság ellenére sem t u d t u n k
nyugodtan aludni, pihenni. Egyszerre kellett fordulnunk a pokróc alatt, megőrizve
azt a kevés hőt, amit termeltünk. Első dolgunk volt élelmet keresni. Az egyik ház
tövében egy magyar katona feküdt. Közelebbről megnézve döbbentem rá, hogy
halott, megfagyott. Akkor reggel még két megfagyott magyart találtunk. Egyikük
ről valaki már lerángatta a köpenyt. Sapka sem volt a fején. A személyazonossági,
ú n . „dögcédulájuk" is hiányzott.
E g y pincében savanyú káposztát találtunk. Az ettük. Tüzet r a k t u n k , s csajkában
h a v a t olvasztottunk ivóvíznek.
Az országúton vég nélküli oszlopban meneteltek német és magyar katonák.
19 Horváth Miklós: i. m. 213. o. : A I I I . hadtest 1.15-től I. 26-ig védte a Szemigyeszjatszkoje—Kocsatovka—Rutkino vonalat és ezzel biztosította a 2 német hadseregnek azt az időt, amely szükséges volt ahhoz, hogy a Voronyezsben
levő német erőket és az igen nagy számú anyagot kivonhassa. A számszerűleg lecsökkent és harcértékben megfogyott
csapatokat e harcokban kb. 3 orosz hadosztály támadta, melyek kb. 30 páncélossal is meg voltak erősítve.
Jány Gusztáv a helyzetről így vélekedett: ,,...Az a benyomásom, mi már a Don menti harcok alatt kialakult,
beigazolást nyert, hogy a hds, feladata a német egységek biztosítása, ha fegyver nincs, akkor az élő tcmeg szerepeljen
sebesség csökentő ütközőként. Ugyanezt a szerepet töltötte be a I I I . hdt., mely becsülettel állta még akkor is a helyét,
amikor helyzete reménytelen és teljesen kiszolgáltatott volt..." Uo. 193. o.
20 Kovács vezérkari főnök beszélgetése Whöle német altábornaggyal:,,... Ezután igen erélyesen, félre nem érthető
szavakkal bélyegeztem meg azt az elbánást, melyben a magyar hadsereget nemcsak a német csapatok, hanem a ma
gasabb vezetés is részesítette és részesíti. Rámutattam arra, hogy a 2. német hds. naplójelentésének hamis az az
állítása, hogy az utóvédet képviselő I I I . hdt. csapatai Gorsecsojnál kapituláltak... Felháborodásra egyedül nekünk
magyaroknak és a magyar tábornoki karnak van oka... Közöltem, hogy számtalan felháborító tényről van konkrét
tudomásom és soha életemben nem hittem, hogy egy szövetséges hds.-el, amely halottakban és vérben annyit áldozott
és becsülettel megállta a helyét, ilyen lealázó módon lehet bánni..." Horváth Miklós: i. m. 207. o.
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A magyar alakulat, amely az előző napon összeverődött, megint szétoszlott. Min
denki kénytelen volt saját magáról gondoskodni, ami nem volt könnyű dolog.
A motorizált német alakulatok eltűntek, valahol messze előttünk jártak már. A lovas
szánok nagy részének is nyoma veszett. Azon a néhányon pedig, melyek a gyalogo
sok között haladtak, németek ültek. A németek erőszakkal elvették a magyaroktól
a szánokat. Próbáltunk besorolni közéjük. Csak nagy nehezen sikerült a letaposott
ú t o n maradni.
Ahogy elhagytuk a falut, lövöldözés t á m a d t mögöttünk. A menetoszlop fölbom
lott, mindenki futott, fedezéket keresett. É n egy horhosban találtam rejtekhelyet
másodmagammal. V á r t u n k vagy egy óra hosszat, de miután kezdtünk nagyon fázni,
a harci zaj elült és nem történt semmi, előbújtunk és folytattuk u t u n k a t . A többiek
is előjöttek, csak a legényemet nem találtam. Várakoztam egy ideig, de nem került
elő. Talán már előrement, gondoltam, s ott keres engem. K é t sebesült géppuskás
(persze géppuska nélkül) csatlakozott hozzám, akiktől Nagy Zoltán u t á n érdeklőd
tem. Ismertem őket, mindketten zászlóaljunkhoz tartoztak.
Egyfolytában kb. öt órát gyalogoltunk. Néha megpihentünk, majd folytattuk
u t u n k a t . Késő délután repülőgép zúgásra lettünk figyelmesek. Megint szétfutottak
a vándorlók. Néhány bombát dobtak le, de senki sem sérült meg. Sötétedéskor egy
faluba értünk. Társaim egy veremben krumplit találtak. Örömmel raktuk tele zse
beinket, meg akinek volt, a tarisznyáját. É n az orvosi táskámat. Kiváló vacsora
ígérkezett. Csak tüzet kellett rakni, beledobálni a krumplit, majd m i u t á n megsült,
kipiszkálni. Ügy, ahogy volt, héjával ettük. Szájunk, arcunk csupa korom lett. De
ki törődött vele.
Ttt találkoztunk a ,,sós" katonával.
Valahonnét a sötétből b u k k a n t elő, s megállt a tűz mellett. Hosszú köpeny lógott
rajta, mint egy zsák, m e r t nemcsak fegyvere, de még derékszíja sem volt. ,,Kell s ó ? "
— kérdezte. „Már hogyne kellene" — volt a válasz. Mindenkinek adott egy csipet
nyit, aki megosztotta vele ennivalóját. Nem k u t a t o t t a vermekben, nem vesződött
sütéssel, főzéssel, sóért mindent kapott. Azt hiszem, így „ k ü z d ö t t e " végig az egész
visszavonulást.
Aznap is megpróbáltunk meleg szobához jutni, de eredménytelenül. A németek
mindenütt u t u n k a t állták. Egy padláson húztuk meg magunkat kb. tízen. Szalmát
hordtunk fel, s azzal is takaróztunk. A padlásnak az volt az előnye, hogy alulról
fűtötték, s ez valamennyi meleget n y ú j t o t t nekünk is. Ott fönn legalább nem fagyott.
E z t onnét t u d t u k , hogy leolvadt a bakancsról, a csizmáról a hó. Elég jól aludtunk.
Az egyik hálótárs, aki ott volt a reggeli csetepaténál, mesélte, hogy egy szakasznyi
orosz vette körül a falut. Az egyik házból németek tüzet nyitottak rájuk. Tűzpárbaj
alakult ki. A szovjet katonák rövid idő alatt kifüstölték a németelet. Azokat, akik
nél fegyver volt, összeterelték és elvonultak velük. A fegyvertelen magyaroknak azt
m o n d t á k : ,,pasli d a m o j ! " .
A következő két nap is az előzőkhöz hasonlóan, a havat taposva, fázva, éhezve,
a németekkel perlekedve telt el. Naponta 4—5 órát mentünk, ami 15—20 kilo
méternek felelhetett meg. H á r m a n t a r t o t t u n k össze a két géppuskással. Az egyik
zalaegerszegi volt és Tibornak hívták. A másik, J a n i , Reziből származott.
Fegyver már egy magyarnál sem volt, a németek között is kevesebbnél, mint akár
egy nappal korábban. Nekem még megvolt a pisztolyom.
Február első napjaiban, amikor még t a r t o t t a —20 fok körüli hideg, még négy
megfagyott magyar k a t o n á t találtunk, egy-egy dermesztő reggelen. Fagyott lábúak
voltak. Aki kimerülten lefeküdt a hóra és senki sem rázta fel, az biztosan megfa
gyott.
Veszekedések, dulakodások továbbra is napirenden voltak a magyar és német
katonák között. A németek rendezett alakulatokban mentek, a magyarok szétszór
tan. A németek összetartottak és sokuknak volt még fegyvere, s ez döntő volt az
éjszakai szállásokért vívott szóváltásokban. Feladtuk a reményt, hogy meleg szobá
hoz jussunk. Éjszakára főleg padlásokat kerestünk, meg olyan csűröket, ahol szénát,
vagy szalmát találtunk. Fő táplálékunk a lóhús volt. Keményre fagyott dögöket
nem volt nehéz találni.
— 780 —

Az orvosi táskám tartalma megváltozott. Egyetlen sebkötöző csomagom maradt.
A tablettákat már rég szétosztogattam, s mit kezdtem volna egy beragadt fecsken
dővel? Eldobtam. A táskámban kötszeren, kis üveg jódon kívül a naplóm, csajka,
lóhús, krumpli, káposzta, répa volt.
Katonáink az éhségtől, de elsősorban a hidegtől szenvedtek. Alig akadt már
olyan, akinek valamelyik testrésze ne fagyott volna meg. A szerencsésebbeknek csak
a füle vagy orra sebesedett ki. Nekem az orrom fagyott meg. Veszélyes volt a láb
ujjak fagyása, mert az megnehezítette a járást. De az is sokat kínlódott, akinek a
kezén keletkezett fagyás. Nem tudtam rajtuk segíteni. Az egyetlen sebkötöző cso
magomat súlyosabb sebesülésre tartogattam. De ha be is tudtam volna kötözni a
lábukat, szorult volna a bakancs, s az fokozta volna a további fagyás veszélyét.
A másodfokú fagyás épp olyan fertőzési forrást jelent, mint az égés. A fagyásos
sebek elgennyedtek, s rendkívül fájdalmassá váltak. A járóképteleneknek csak azt
tanácsolhattam, hogy igyekezzenek fogságba esni. Bíztam az oroszok emberségében.
Sokkal inkább, mint a németekében, mert azok a nyomorékká vált, jóformán tehe
tetlen embereket is kilökték a fagyba.
Egyik este szálláskeresés közben szóváltásra, majd kiabálásra lettem figyelmes.
Aztán lövések dördültek. Rosszat sejtve siettem a hangok irányába. Gondoltam,
hogy nem partizántámadásról van szó, hanem kitört a „belharc". Valaki kiáltotta:
„meglőttek a kurva németek!". Odaérve láttam, hogy a csoportosulásból néhányan
kiválnak és valakit támogatnak a tűz mellé. Fát dobtak a tűzre és a fellobbanó láng
világánál megvizsgáltam a sebesültet. Az oldala vérzett. Szerencsére csak érintő
lövés érte, a gotyó nem hatolt a mellüregbe. Bejódoztam a sebet, s utolsó kötszere
met felhasználva bekötöztem. A tűz mellé ültettük, s Janira bíztam. Tiborral elin
dultunk, hogy megpróbáljuk tisztázni a helyzetet és utánanézni, hogy nincs-e további
sebesült is. Biztonság kedvéért pisztollyal a kézben közelítettem meg a vitatkozó
csoportosulást. Kiderült, hogy néhány magyar bement egy házba, ahol már németek
tartózkodtak. A németek kezdték őket kifelé lökdösni. Dulakodás támadt. Egy
német állítólag a levegőbe lőtt. A magyarok erre kifelé hátráltak, mások kintről
befelé nyomultak. A tülekedésre újabb lövés dördült, de ez már talált.
Felháborodottan tárgyalták katonáink a történteket. „Ezeknek még mindég van
fegyverük, nekünk miért nincs?" „Mert eldobtad, komám" — volt a válasz. „A
fegyverteleneket elengedik a ruszkik" — érveltek mások.
Lassan lecsitultak a kedélyek. Találtunk egy szalmával telt vermet. Oda kísér
tük le a sebesültet, s mi is néhányan mellé fészkeltük magunkat. Kis helyen egymást
melegítettük.
A következő naptól már négyen tartottunk össze. A sebesült — Vincének hív
ták — is velünk maradt.
Elmúlt egy hét, hogy elhagytuk a Dont. Nem volt lehetőségünk tükörbe nézni,
de egymást látva saját képünkre is következtethettünk. Egyhetes borostás ábráza
tukat, fagytól kisebesedett füleket, orrokat láthattunk, ha egymásra néztünk. Vol
tak, akiknek könnyezett a szeme. Mocskos zsebkendővel, öklükkel vagy a kabát
ujjával dörzsölték. A szennyeződéstől és a mechanikus ingertől még csak fokozódott
a kötőhártya-gyulladás. A könnyek ráfagytak az arcukra, s ettől kisebesedett a
bőrük. Egy hét óta senkiről sem került le a bakancs vagy csizma, a ruha, de a köpeny
sem. Hihetetlenül mocskosak voltunk. A hideg miatt levetkőzésről szó sem lehetett.
De víz sem volt. Akinek nem sebesedett ki cl Z clľCcl, cl Z legfeljebb hóval dörzsölte a
kezét, arcát. Éjszakára szalmába, szénába bújtunk, s annak szálai a ruhánkon
lógtak.
Kezdtünk vakarózni. Tetvesek lettünk.
Február 5—6. körül megenyhült az idő. Nappal fagypont fölé emelkedett a hő
mérséklet. Az éjszakákat is könnyebben vészeltük át, de ezzel nem szűntek meg a
nélkülözések. A rossz táplálkozás és a gennyedő sebek miatt egyre romlott a katonák
állapota. Gyakoribbá váltak a „partizán" támadások is. Nem voltak azok valóban
partizánok, inkább felderítő járőrök. Rendszerint bokros területek, vízmosások köze
lében jelentek meg. A lövöldözésre a menet szétugrott. Aki tüzet nyitott rájuk, azt
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megsemmisítették. Akadtak még ilyen fenegyerek németek. Amilyen hirtelen jöttek,
olyan gyorsan el is tűntek. Az volt az érzésünk, hogy tulajdonképpen foglyok v a 
gyunk, csak nem kísérnek fegyveres őrök. Nem kell minket élelmezniük. Nyilván
nem a k a r t a k foglyot ejteni, hiszen bármikor megtehették volna. Egyszerűbb volt
a fegyverteleneket futni hagyni.
Napról-napra szurtosabbak, rongyosabbak, tetvesebbek lettünk. Gondot okozott
Vince állapota. Gyakrabban á t kellett volna kötni, erősen gennyezett a sebe, d e
nem volt kötszerünk. L e t é p t ü n k egy darabot az inge aljából, volt, aki rongyos zseb
kendőt adott. Ezeket mostuk és rögzítettük a meglevő pólya felhasználása val a
sebre. J a n i n a k a fagyott kezén levő sebeket is kötözni kellett volna. Tibor felaján
lotta az egyik kesztyűjét. Neki egy is elég lesz — mondta. A másikat zsebre dugja.
Mostuk a kesztyűket is. N é h a egész napokat élelemszerzéssel, főzéssel, mosással,.
szárítással töltöttük. Tüzet r a k t u n k , vizet forraltunk, melegedtünk.
Egyik napon is egy pajta mellett ültünk a tűz körül, s káposztalevest főztünk.
Kezdett sötétedni. Voltunk vagy tízen. Valaki megjegyezte, úgy látszik, hálótársak
jönnek. De nem hálótársak, hanem oroszok voltak. Pillanatok alatt körül voltunk
véve, s géppisztolyok meredtek ránk. Önkéntelenül mindenki föltartotta a kezét.
Az egyik észrevette a pisztolyomat. Az oldalamhoz nyomta a fegyvere csövét és
elvette a pisztolyt. A többieket is megtapogatták, de másnál n e m találtak fegyvert.
Vince feljajdult, amikor a sebére tapintottak. ,,Germanszki puff" — magyarázta.
„ N y e t germanszki, ruszki" — legyintett az orosz. „ D a , da germanszki" — mondták
többen is. Valószínűleg nem hitték. Engem oldalba bökött az egyik golyószórós,
„ D a v a j ! " — és intett, hogy induljak előtte. „Mi lesz velünk, doktor úr, ha magát
elviszik?" — kérdezte Vince aggódva.
Az oroszok erre felfigyeltek. „ D o k t o r ? " — kérdezte az eg37ik, aki olyan parancs
nokfélének látszott. „ D a , da doktor" — mondták társaim. „ R á n y e n i " — mutoga
t o t t az is, aki nem volt sebesült.
TJgy látszott, az oroszok megértették a helyzetet: egy orvos sebesültekkel. Néhány
szót .váltottak egymással, aztán az egyik sebkötöző csomagot vett elő a zsebéből és
a kezembe nyomta. E g y másik kenyeret húzott elő a tarsolyából és Vincének adta.
Aztán eltűntek a félhomályban.
Alltunk és bámultunk, mint akikkel csoda történt. Kenyér! — kiáltott fel valaki.
Elosztottuk, mindenkinek j u t o t t egy szelet belőle. Vincére új kötés került.
A következő két napon megtettünk 35—40 km-t. Csoportunk létszáma 9-re emel
kedett. Csatlakozott hozzánk két sebesült honvéd, egy hadnagy, egy szakaszvezető
és nagy örömünkre a „sós" katona. Valamivel több kötszer, rongy gyűlt össze, amit
mosott pólyával, zsineggel rögzítettünk a sebekre. Akinek ép volt a keze, az kötszert
mosott a többiekre.
Múltak a napok, február közepe felé jártunk. Nem t u d t u k , hányadika van, de
nem is volt fontos. Hol az elszánt akarás, hol a fásultság lett úrrá rajtunk. Többször
is szóba került, hogy ne menjünk tovább, várjuk meg a fogságba esést. Akkori
helyzetünknél az csak jobb lehetett volna. D e haza a k a r t u n k menni, és nem is kel
lettünk az oroszoknak.
Bizonyos életritmus alakult ki. Reggel első dolgunk a tűzrakás volt, majd meg
indult az élelemszerzés. Menet közben is, ha faluba értünk, ennivaló után k u t a t t u n k .
Ez volt a legfontosabb, a létfenntartás. Állandóan éhesek voltunk. A tűz volt a
másik éltetőnk. H a nem mozogtunk, gyakran fáztunk. Különösen éjszaka. Csak
annyi pokrócunk volt, hogy kettőnkre j u t o t t egy. Összebújva, egymást melegítve
aludtunk. H a volt szalma, azzal is takaróztunk. Amikor felengedett a fagy, előfor
dult, hogy a kazalba belefúrva magunkat, vagy a tűz mellett a szabad ég alatt töl
t ö t t ü k az éjszakát.
Már közel három hete menetelt a vég nélküli sor. Se eleje, se vége nem volt a
szakállas, rongyos vándorok sokaságának. A németek csak annyiban különböztek
tőlünk, hogy több felszerelést (polrócot, csajkát, kulacsot, kenyérzsákot) vittek
magukkal. Fegj^vert m á r náluk is csak nagyon elvétve lehetett látni, legfeljebb
pisztolyt. Nem volt már zsúfoltság, tülekedés az úton. Lecsökkent a menetelők lét
száma, de fűtött szobába továbbra sem j u t o t t u n k be.
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Az út Voronyezs környékéről indult, s ki tudja, meddig tartott. Csak egy út volt,
elágazás, kereszteződés nélkül. Először valószínűleg járművek vágtak keréknyomot
a hóban, aztán katonák ezrei taposták simára. N e m országút volt az, csak egyes
szakaszokon borította kő, nagyrészt hóval fedett, keményre fagyott földút. Olva
dáskor kásássá vált, s nehezebben volt járható. Csak az úton lehetett kitartóan
menni. Különösen az ú t kezdetén, ha valaki letért róla, nem bírta sokáig emelgetni
a lábát. Vagy visszatért, vagy elveszett a hófúvásos pusztaságban. Falvakon men
tünk keresztül, m e r t csak ott lehetett éjszakára menedéket és élelmet találni. Nem
ismertük a falvakat, nem volt térképünk. Az olvadás u t á n az ú t melletti lódögök
kezdtek oszlásnak indulni. Nem lehetett már lóhúst enni. A táplálékszerzés is mind
nehezebbé ATált. lefogytunk, legyengültünk. Sok idő telt el a hóolvasztással. Hóiét
ittunk, mert k u t a t ritkán találtunk, s annak vize is gj^am'isnak látszott. Megpróbál
t u n k kútvizet forralni, de az rengeteg időt vett igénybe, mert csajkánál nagyobb
edényünk nem volt. Nem csak a kutak szennyezettsége, a forralás nehézségei jelen
tettek gondot, hanem a víznyerés módja is. Láncra, kötélre, vagy zsinegre és vödörre
lett volna szükség, azokat pedig az előttünk járók eltulajdonították, magukkal
vitték.
A leleményesség és a szerencse sok mindent megoldotta Össze t u d t u n k szedni a n n y i
zsineget, gatyamadzagot, drótot, melyeket összekötözve meg lehetett meríteni a
kulacsot, már akinek volt kulacsa. Sokan mindenüket elhagyták a menekülés kez
detén, vagy a holmijuk a kocsikon maradt. Könnyebbé vált a vízszerzés, amikor
a szakaszvezető valahol egy háromliteres fazekat t a l á l t .
A harmadik héten már mindenkinek t á m a d t valamilyen betegsége. A fagyásos,
lábfeltöréses sebek gennyedtek. Többeket hasmenés, láz, alultápláltság gyengített le.
J ö t t e k hozzám a legkülönfélébb panaszokkal, de nem t u d t a m segíteni. P r ó b á l t a m
vigasztalni, lelket önteni beléjük, de pszichoterápiával nem lehetett sebeket gyógyí
tani, lázat csillapítani, s időnkint magam is teljes letargiába süllyedtem.
Aki nem bírta tovább, annak egyetlen lehetősége m a r a d t a túlélésre: mielőbb
fogságba esni. Egyrészt a barátság, az összetartás, másrészt az önzés példáit lehe
t e t t látni. A bajtársiasság példáját m u t a t t a az a katona, aki a társát egy összetákolt
szánkószerűségen húzta. A szánkón ülő mindkét lába rongyokba volt csavarva. Nem
tudott lábra állni, de mindenáron haza akart jutni. A lábujjai kezdtek üszkösödni.
Volt, aki a bajtársa vállára támaszkodva sántikált. De olyan is akadt, aki ha talált
ennivalót, nem adott másnak, titokban fogyasztotta el, letagadta a többlek előtt.
Néha repülőgép szállt el felettünk, de bombát nem dobott. A „partizánok" is
ritkábban jelentek meg. H a jöttek, csak a fegyveres németeket emelték ki. Magyar
n a k már régen nem volt fegyvere. Velünk nem törődtek.
A harmadik hét is letelt már, amikor egy gyárépület mellett nagy halmokban
barna, nyers cukrot találtunk. Kiéhezve nekiestünk és habzsoltuk, faltuk. Végre
jóllakhattunk. A zsebek, tarisznyák, zacskók megteltek cukorral. Aznap n e m is
mentünk tovább. A mértéktelen cukorevés következményei hamarosan jelentkeztek.
Először szomjúság formájában. A katonák itták a kétes tisztaságú vizet. H i á b a
figyelmeztettem őket, hiszen én is ittam, nem volt más választás. Másnap jelentkez
tek a bélgörcsök, s még többeknél lépett fel hasmenés. Kezdtem magam nagyon
rosszul érezni. Előbb csak a hasmenés gyötört, a z t á n kirázott a hideg. Voltak napok,
melyek a magas láz miatt kiestek az emlékezetemből. H a csökkent a lázam, m e n t e m
a többiekkel. H a jött a láz, támogattak, ennivalót hoztak. Másodnaponként jelent
kezett a hidegrázás. H a nem bírtam menni, a többiek is maradtak, nem h a g y t a k el.
Erőltettem a menést, amikor kicsit jobban éreztem magam.
Múltak a napok és éreztem, hogy gyengülök.
Egyik reggel, félig kábultan hallottam, hogy társaim izgatottan tárgyalják, vé
delmi vonal húzódik előttünk. Lövéseket, géppuskasorozatokat, robbanásokat hal
lottak. A menetelők eltűntek az útról. E g y romos, hagyniakupolás templomban
tanyáztunk. A szakaszvezető elment felderíteni a helyzetet, s azzal tért vissza,
orosz aknavetősök vannak a falu szélén. Úgy döntöttünk, hogy egyelőre nem moz
dulunk ki, megvárjuk a fejleményeket. J o b b a n éreztem magam, s erőt a d o t t a
remény is, hogy talán rendezett körülmények közé kerülünk hamarosan.
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Sötétedés után elindultunk a vélt front irányába. Egy órai menetelés után fegyver
ropogás állított meg bennünket. Zizegtek a golyók, világító rakéták röppentek fel.
Vissza kellett húzódnunk, fedezéket keresni. Az egész éjszakát egy bombatölcsér
ben töltöttük. Megismétlődött a fegyverropogás, s többször is rakétákat lőttek fel.
Minden jel arra utalt, hogy valóban védelmi vonal húzódik előttünk. A sötétben
nem volt tanácsos tovább menni. Végtelen hosszúnak tűnő éjszaka után végre kivi
lágosodott. Előttünk egy dombhát húzódott, amely teljesen elhagyatottnak látszott.
Megindultunk a dombnak föl. Valahonnét hozzánk hasonló toprongyos katonák
csatlakoztak. Lehettünk vagy harmincan. Bíztunk abban, hogy akárkik is vannak
előttünk, ha meglátnak bennünket fegyvertelenül, ilyen állapotban, nem lőnek ránk.
Nem tudtuk, hogy a frontnak melyik oldalán vagyunk.
Felérve a dombhátra egy bokros, gazos terület felé közeledtünk. Előbb csak
reméltük, aztán megbizonyosodtunk róla, hogy lőálláshoz értünk. Rohamsisakos
németek dugták ki a fejüket, s intettek, mutatták, hogy merre menjünk. Majd
házakat láttunk a völgyben. Boldogan mentünk lefelé.
Az egyik házból tiszta ruhájú, borotvált képű katonák jöttek elő. Bevezettek egy
iskolaszerű épületbe.
Fűtött szobában szalmazsákra fektettek, a köpenyt, csizmát lehúzták rólam.
Egy magyar egészségügyi katona forró teát, kenyeret, sajtot hozott...
Testi és lelki állapotom, az öröm és az emberi bánásmód következtében kitört
belőlem a zokogás... Percekig nem tudtam abbahagyni...
Február 23. volt és Szudzsába érkeztünk.
280 kilométert tettünk meg gyalog a hómezőkön, súlyos nélkülözések közepette.
Tetvesen, betegen, szörnyen elhanyagolt állapotban kerültem normális körülmények
közé. Másnap teherautókon Szumiba szállítottak bennünket. Itt vonatra rakták a
sebesülteket és betegeket. Először Gomelbe, majd Varsóba kerültem hadikórházba.
Kimosdattak, megborotváltak, újból emberi formám lett. Közben jöttek a lázroha
mok, s azokra a napokra alig emlékszem. Gomelban búcsúztam el társaimtól. Varsó
ból már szabályos, pullmankocsikból álló kórházvonat hozott haza, Bécsen keresztül,
Debrecenbe. Betegségemet itt a belklinikán tisztázták. Kiderült, hogy wolhiniai
lázam volt, amit, a kiütéses tífuszhoz hasonlóan, a ruhatetű terjeszt. A kórokozó a
rickettsials egyik fajtája, melyek a kiütéses tífuszt is okozzák.
Felgyógyulásom után Csáktornyán, Péterfy őrnagytól, a visszamaradó részleg
parancsnokától tudtam meg, hogy Kaltróy meghalt. A visszavonulás alatt tüdő
gyulladást kapott. A szánt, melyen szállították, a németek elvették. Gyalog ván
szorgott tovább. Súlyos betegen került kórházba, de az életét már nem tudták
megmenteni. Hegyi Sándor dr., a 47/11. zászlóalj orvosa még a Donnál halt meg.
Gelencsér zászlóst, a 17/1. zászlóalj vonatparancsnokát a németek lőtték agyon.
A vonat megmaradt járműveit a sebesültek számára akarta biztosítani. A németek
lefoglalták a lovakat. Erre dühében és elkeseredésében elkezdte a lovakat agyonlőni.
Német géppisztolysorozat végzett vele.
A nagykanizsai 17-es gyalogezred személyi állományának mintegy 1.0%-a került
haza. 21
A kétszázezres magyar hadsereg nagyrészt elpusztult. Megfelelő fegyverzet és fel
szerelés nélkül, hibás politika, idegen érdekek áldozatává vált.
Ezek az értelmetlenül meghalt, megfagyott katonák az első világháború doberdói
és isonzói harcosainak fiai voltak. Mentek a háborúba, mert menniük kellett, előbb
az apáknak, aztán a fiaknak. így írta elő a katonai regula. Nem ők döntötték el,
hogy a háború indokolt-e vagy sem.
Áldozatok voltak ők, tisztelet emléküknek.

21 Dombrády L.—Tóth S. i. m. 279—280. o. : Március 3-i jelentés szerint a 2 magyar hadsereg személyi állománya,
a megszálló erők nélkül 2913 tiszt és 61116 katona... A hadsereg összvesztesége halottban, sebesültben,eltűntekben
és foglyokban 147 971 fő. Ebből a foglyok száma 60 000-re tehető...
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SZEMLE

KÁROLY RÓBERT EMLÉKEZETE
A szöveganyagot válogatta, szerkesztette,
a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kristó Gyula és Makk Ferenc.
A képanyagot Marosi Ernő válogatta
(Európa Könyvkiadó,

A sorozat örvendetes változáson ment á t a
Szent Istvánra vonatkozó forrásokat és kép
anyagot közreadó „ I s t v á n emlékezete" című
kötet óta. (Igaz, azóta a Helikon Kiadótól az
Európa Kiadó vette át a gondozást.) Az örven
detes változás annyit jelent, hogy az újabb
kötetek a korra vonatkozó okleveles anyagból
is mind bővebb válogatást igyekszenek adni,
s m á r nem érik be a legismertebb krónikák
szövegének közlésével. Az egyes oklevelek ki
választására a kor egyre bővülő írásbeliségé
ből, a jegyzetelés bőségére persze lehetne meg
jegyzéseket és kiegészítő javaslatokat tenni.
Tekintettel azonban a magyar fordításban ol
vasható oklevelek igen kis számára, ez nem
tűnik méltányosnak. Minden egyes oklevél le
fordításával csak nyer a latinul egyre kevésbé
tudó olvasóközönség és diákság. Ez egyúttal
nagy felelősséget is ró a kötetek szerkesztőire,
hiszen egy-egy pontatlanul közreadott — to
v á b b a d o t t fordítás még a tudományos k u t a t á s t
is évtizedekre félrevezetheti. Ismertetésünk
második részében ezért is adunk közre ezekből
egy csokorra valót.
A kötet a következő fejezetekre tagolódik:
ú t a királyi hatalomhoz, harcban a tartományurakkal, az országépítő uralkodó. Az örven
detesen nagyszámú szemelvények közé talán
megfontolandó lett volna beiktatni egy részle
t e t a pápai adószedők számadáskönyvéből,
mint a korszak legfontosabb történeti—föld
rajzi forrásából. Hasonlóképpen, de talán a
műfaji változatosság m i a t t is, bekerülhetett
volna az ún. „Planctus clerieorum" (ezt még
a Magyarország kronológiája is megemlíti!).
A verssel és jelentőségével — kevés vágáns
emlékünk közé tartozik — Mezey László már
behatóan foglalkozott Deákság és Európa c.
könyvében. Még ennél is érdekesebb a „Planc
t u s clerieorum" kódexének egy másik verse,

Budapest, 1988. 259 o.)

amely éppen magáról Károly Róbertről szól
(már formai játéka m i a t t sem érdektelen) :
„Princeps v i r t u t u m rex Ungarie florida vitis
v i r t u t u m speculi Karoli flos virtus honoris
rex Karoli nati genitor formula legis
Ungarie flos genitor formula iuris imago
florida virtus formula iuris regula pacis
Vitis honoris legis imago pacis amatőr."
A vers a MIÖG 10. évfolyamában, 1889-ben
már megjelent egyszer. (A kódexről a M a g y a r
Könyvszemlében a közeljövőben megjelenik
egy tanulmányunk.)
Közismert, hogy a kor művészeti—tudomá
nyos életére igen gyérek a forrásaink. E z é r t is
lehetett volna az udvari orvosokra vonatkozó
híradásokból többet közreadni, v. ö. Hints
Elek: A középkori orvostudomány. Bp., 1939.
273. o. Az egyik orvosi t r a k t á t u s b a n m é g a ki
rály neve is előfordul: Johannes
Bononiensis:
Regimen sanitatis pro rege Hungáriáé. A ki
rály neve „Carregi Hungarie" alakban szere
pel, 1. Schuba, Ludwig: Die medizinischen
Handschriften der Codices Palatini L a tini in
der Vatikanischen Bibliothek. Wiesbaden,
1981. Pal. Lat. 1213.
További megjegyzéseink a már k o r á b b a n
publikált fordítások átvételére vonatko znak.
Sajnos, történeti — és részben filológiai —
szempontból egyetlen krónikafordítás s e m al
kalmas a változatlan közlésre. Mivel a z o n b a n
a szöveg a fordító iránti tisztelet okán szent
és sérthetetlen, a jegyzetekben lehetne helyes
bíteni a fordítás esetleges pontatlanságát,
vagy megemlíteni az eredeti latin szöveg értel
mezési nehézségeit. (E probléma k o r á n t s e m
csak a krónikákra vonatkozik, hanem Pais
Anonymusára vagy a Kurcz-féle fordítá
sokra is!)
Ennek klasszikus esetét találjuk a 83. s zámú
szemelvényben (195. o.). Az á t v e t t fordítás
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szerint Károly Róbert halottas menetében
„Az első lovon ülő vitéz a királyi méltósághoz
illő lövő fegyverzetbe volt öltözve, a másik a
dárdaökleléshez volt felszerelve, a harmadik
— legpompásabb — lovon ülő pedig a királyi
méltóságot megillető harci fegyverzetben, a
hadba vonulásra felvértezetten." Problémánk
a „lövő fegyver"-rel kapcsolatos. E megfogal
mazásban mindenekelőtt képzavart találunk,
az „ornatus"-t szerencsésebben is lehet ma
gyarítani „az öltözött"-nél. Rögtön felvetődik,
hogy miféle lövőfegyverzete lehetett a király
nak : számszeríja, de a kronológia alapján akár
egy igen korai tűzfegyvere ? A temetési szim
bolikában azonban hangsúlyozottan lovagi
fegyvereket használtak, mint az Szabó Péter
egy tanulmányából kiderül (A fegyverzet sze
repe a főúri gyászszertartásokon, Ars Hungarica, 14, 1986. 1. sz.). A lövőfegyverek azonban
sohasem t a r t o z t a k ebbe a kategóriába. A for
dítót talán (az ősforrás H o r v á t h János?) a
Bartal-szótár tormentarius — p a t t a n t y ú s , tü
zér címszava vezethette félre. Mindenesetre a
Thuróczy-krónika kritikai kiadásában (1985)
m á r egy romlott szövegalakot találunk, s ere
detileg az „armis tormentalibus" helyett „armis tornamentalibus" állhatott. E z t már Geréb
László tornafegyverek értelemben fordította
— helyesen. E z t az értelmezést nem zárja ki a
következő vitéznél a dárdaöklelés „ad hastilud i u m " emlegetése sem. A szövegromlás okát
egy nazális rövidítés alkalmazásában jelölhet
jük meg. A szakasz végén ugyanakkor félre
vezető a „felvértezett" kifejezés, hiszen az
eredetiben ez egyáltalán nem fordul elő.
A továbbiak már sokkal kisebb jelentősé
gűek. A Bazaráb elleni hadjárat leírásában is
— 68. szemelvény, 167. o. — néhányuk ször
n y ű végének a taglalása kissé pontatlan: „ki
i t t á k a halál átkos poharát, mert koponyájuk
ba irgalmatlanul farudakat vertek". Latinul
azonban ez áll: „in cerebra capitum eorum
ligneos clavos miserabiliter affixerunt", t e h á t
hiányzik az agyvelő fordítása, a clavus „szög"
jelentése pedig elsikkad. Bollók János azonban

pontosan fordítja: „mert agyvelejükbe kegyet
lenül faszegeket ü t ö t t e k " , de az idézettnél
még H o r v á t h János fordítása is szerencsésebb.
Ugyanezen szemelvény bevezetőjében is talá
lunk egy furcsa, m o n d a t o t : Bazaráb földje ti.
„lakhatatlan az olyan nép számára, amely
nem ismeri". Ehelyett vehetjük a Geréb-fordí
t á s t : „Oda nem való népnek lakhatatlan föld
ez", vagy a Bollók-féle fordítást: „helyisme
rettel nem rendelkező nép számára lakhatatlan
föld". (További apróság a 196. oldalon: sum
m u m monastorium — dicső monostor és nem
főmonostor, röviddel később a supremus-szót
is használja.)
Végezetül még talán Gazotto Boldog Ágos
ton, zágrábi püspök érdemelt volna a jegy
zetben nagyobb méltatást, nem utolsósorban
irodalmi működése m i a t t . [V. ö. Békés Emil:
Magyar írók az Anjouk és utódaik korában
(1301—1458), Katolikus Szemle, 1899. 576—
678. o. és Ciampi, Alfredo: Il beato Agostino
Kozotič O. P. vescovo di Zagabra e poi di
Lucera. Roma, 1956.]
A válogatásnak azonban áldozata is lett,
mégpedig a magyar krónika. A Képes Krónika
képei a képszerkesztő szándéka ellenére nem
kerültek be a kötetbe és a krónikaszöveg dara
bokra tördelésével még a látszata is szerte
foszlott az amúgy is kisebb-nagyobb mozaikok
ból összeálló középkori magyar krónika folya
matosságának, így annak számos részlete el is
sikkadt, a lippai alapítás, vagy a Sambucuskódex Telegdi Csanád-betéte.
A szerkesztők és fordítók munkájával ellen
tétben a kiadóról nem sok jó mondható el,
a képmellékletek zavarai, a borítókép sikerü
letlen megválasztása egyként a lelkét terheli.
(Erről részletesebben 1. Marosi Ernő felsorolá
sát Élet és irodalom, 1988. július 8.) Mégis, a
rendkívül terjedelmes hely- és személynév
m u t a t ó , a gazdag forrásanyag értő közreadása
a mérleg pozitív serpenyőjébe kerül már.
Veszprémy

László

SIMON P E P P E R — N I C H O L S ADAMS

FIREARMS AND FORTIFICATIONS. MILITARY ARCHITECTURE
AND STAGE WARFARE IN 16TH CENTURY SIENA
(University

of Chicago Press, Chicago—London,

A szerzők, a reneszánsz haditechnika és hadi
gépészettel foglalkozó amerikai iskola tagjai
ként, túllépnek még az 1960-as években is
tapasztalható szemléleten, miszerint a hadi
építészet a „low arts"-hoz tartozik. A téma
mindenekelőtt alkalmas az esztétikum és cél
szerűség szoros egységének a bemutatására,
ami a tűzfegyverek fejlődésével még inkább
megragadhatóvá vált. Az interdiszciplináris

1986. 245 o.)

megközelítés a szerzők számára nemcsak di
vatos irányzat, hiszen valóban megszívlelték
a Sir John Hale által megteremtett iskola ta
nulságait a hadiépítészet, katonapolitika, stra
tégia és a politika-társadalom, gazdaságtörté
net összefüggéseiről.
A mára omladozó sineai erődítésrendszer
— amit kitűnő fényképek és ábrák m u t a t n a k
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be -4- X V I . század közepi állapota ma is meg
tekinthető a firenzei Palazzo Vecchio menynýezetén (Giorgio Vasari festette) vagy a sienai
Biccherna festett könyvtábláin. Siena erődítési
politikájának sikerére igen kedvezően h a t o t t ,
hogy a város szülöttei, illetve polgárai között
t ö b b neves építész is volt, az építészeti hagyo
mányok régóta gyökeret vertek, gondoljunk
csak a város XV. század elejei nagy szülött
jére, Mariano di Jacopo Taccolára. A X V I .
században olyan nevekkel dolgoztathatott a
város m i n t Francesco di Giorgio, Peruzzi Baldassare, Giovanni B a t t i s t a Peloro. Peruzzi
munkáját még a X V I . század húszas, harmin
cas éveiben kezdi meg. 1552-ben V. Károly
spanyol helyőrségének távozása u t á n a város
francia, majd 1556-tól firenzei fennhatóság alá
került. E t t ő l a dátumtól kezdve Cosimo Medici
építtetői tevékenységét dicsérik az erődítmé
nyek. (Az érdekesség kedvéért 1555 júliusában
még egy török t á m a d á s t is ki kellett állni a
városnak, amiben a közeli birodalmi seregek is
segítségére voltak.)
Nagyon tanulságosak a hadiépítészet és
ostromtechnika változó formái c. fejezetben
leírtak, a X V I . század közepi háborúkról.
Az itáliai fejlett írásbeliségnek köszönhetően
aprólékos feljegyzéseket olvashatunk a külön
böző kaliberű ágyúk szállítási sebességéről, a
lőszerellátás biztosításáról és az utánpótlás
megszervezéséről. Az egyes tüzérségi bravú
rokról, egymérföldes célzott lövések emlékeze
tes eredményeiről, az ágyúkat kezelők („bombardarius") féltékenyen őrzött lőszer-előállítási
és célzási-matematikai ismereteiről éppúgy,
mint a tüzérség összességében még mindig
igen alacsony hatásfokának következményei
ről a hadjáratokban.

A kötet főszereplői azonban a hadmérnökök
és alkotásaik. Amíg a XV. századról elmond
ható, hogy az ilyen irányú tevékenység még
belefért az „uomo universale" ideáljába, addig
a X V I . század ezen a területen is a szakszerűsödés folyamatát segítette elő. Kiemelkedő
szerepük volt a Sangallo-család tagjainak, de
újdonság a veterán, tapasztalt katonák meg
jelenése a mérnökök korábban rendkívül zárt
körében (Gabriele Tadino de Martinengo
[1480—1543] Francesco de Martini [1504—
1577], Jacopo Fusto Castriotto [1560—1563]).
Legtöbbjük nem patrióta volt, hanem tehet
séges mesterember, így Francesco is megfor
dult Medici, pápai, angol vagy Habsburg szol
gálatban egyaránt. Terveiket sokszor nem
egyszerűen csak papírra vetették, hanem mo
dellt is készítettek, mint azt Vasarinak éppen
Siena Cosimo általi meghódítását bemutató
festményén láthatjuk.
Az építtetések következményeit vizsgálva
a szerzők megállapítják, hogy ezek nagyon jó
befektetésnek tekinthetők, mivel kevés em
ber igen hatékony védelmet biztosított. Ugyan
akkor mérhetetlenül megdrágította a háborút,
amit a spanyoloknak Oran megerősítésére 30
év alatt elköltött fantasztikus kiadásai is iga
zolnak. A folyamat politikai következményei
közül legfontosabb az lett, hogy ezt a költe
kezést (Braudel: „A háború pénzpocséklás")
a kisállamok nem bírták, ami függetlenségük
feladásához vezetett. Siena helyzete kivételes
nek tekinthető, s ideig-óráig való fennmaradá
sát csak kiemelkedő tudású hadmérnökeinek
köszönhette.
Biztosra vesszük, hogy a kötet eredményei
hasznosíthatók az itáliai várépítészet hatásá
nak a magyarországi hatásának a k u t a t á s á b a n .
(V.

L.)

GENERÁL TIBOR

ALLAH SEREGE
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó,

Hézagpótló m ű jelent meg az elmúlt évi
karácsonyi könyvvásárra, „Allah serege" cím
mel, a Zrínyi Könyvkiadó gondozásában.
Generál Tibor könyve a népszerű, ismeret
terjesztő kategóriába és a hadművészet tör
ténete műfajhoz sorolható.
Három feje
zetből áll, de — sajnálatosan — hiányzik belőle
az ilyen könyveknél szokásos időrendi táblá
zat, a név- és t á r g y m u t a t ó és egy glosszárium.
Mivel a török katonai terminológia magyará
zata szövegközben jobbára
megtalálható
benne, hiányérzetet inkább az időrend össze
foglalása okoz.

Budapest,

1987.)

A szerző az első fejezetben az oszmán-török
haderő és hadművészet előzményeit és forrá
sait, továbbá a X V I . századi fénykoráig tör
ténő fejlődését írja le; a második fejezetben a
haderő szervezetének és fenntartásának, ki
egészítésének sajátos módjaival foglalkozik;
harmadik fejezetben a katonai felsővezetés
szerveit ós eszközeit, továbbá az oszmán had
művészetet jellemzi.
A könyvet forgatva szemünk elé tárulkozik
egy apró, alig négyszáz sátoraljból (patriar
chális nagycsalád) álló turkomán bégség, me-
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lyet a X I I I . század első évtizedeiben a mongol
vihar és a török törzsi villongások űztek egyre
nyugatabbra, míg a mai Kisázsia északnyuga
t i részén, határőrizet fejében, elszállásolta
őket hűbéruruk, a rumszeldzsuk szultán.
A magukat „kaji jürüköknek" nevező nomád
iszlám hitharcosok nem érkeztek egyedül, ha
nem számos — náluk jóval nagyobb létszámú
— emirátussal együtt. Mivel a jövevények kis
területen zsúfolódtak össze, egy fél évszázadig
t a r t ó , senki által nem koordinált hadjáratot
indítottak az egykori hatalmas bizánci biro
dalom még meglevő területei elfoglalásáért,
amíg a Fekete-, Égéi- és Földközi-tenger útju
k a t nem állta. A kaji jürükök élére 1280 körül
egy ravasz és harcias vezér került, aki felvette
a Mohamed prófétát követő harmadik „igaz"
kalifa : Oszmán nevét, és rövid idő alatt — meg
nagyobbítva népe szálláshelyét — a szultántól
bégnek járó hadijelvényeket k a p o t t . A szom
szédos bizánci határterület és a Márvány-ten
ger ősi átkelőhelyének, Gallipolinak a szállá
saikhoz való közelsége eleinte zsákmánypor
tyákra, majd területfoglalásokra csábította
őket. Amikor néhány sikeres „ h i t h a r c u k " le
gendás hírét a vándordervisek megvitték a
többi emirátusok harcosainak, ezek tömegestől
sereglettek Oszmán zászlói alá. Oszmán utód
jának, Orhánnak már némileg rendezett hadi
népe átkelt Európába és ott megvetette a lá
bát, majd I . Murád leigázta a Balkán nagy
részét és sorra bekebelezte a kisázsiai bégségeket is. A sorsdöntő rigómezei csatában (1389)
leverte az ellene szövetkezett keresztény sere
geket és fiára már egy jól szabályozott államot
— benne korszerű haderőt — hagyott. I . Bajezid megszilárdította uralmát és a kor leg
jobb lovagi serege felett Nikápolynál a r a t o t t
győzelméért a kalifától szultáni jelvényeket
kapott.
A Közép-Ázsiából kiáradó mongol—török
haderő, Timur Lenk a „nagy farkas" vezeté
sével, Ankaránál megsemmisítő vereséget mért
az oszmán haderőre (1402). Tizenegy évi véres
interregnum után I. Mehmed ugyan újra egye
sítette az „oszmánli" erőket, de fiának, I I . Mu
rádnak, azért, hogy az oszmán birodalom
összekovácsolásának feltételeit megteremtse,
három világtörténelmi jelentőségű csatában
(Izlad, Várna, Rigómező) kellett legyőzni
Hunyadi János nemzetközi seregeit. „ H ó d í t ó "
Mehmed 1453-ban elfoglalta Konstantiná
polyt, a Dunától az Eufráteszig terjedő biro
dalmat teremtett, Baskentnél legyőzte nagy
keleti riválisát: Uzun Haszánt és turkomán
seregét, Nándorfehérvárnál és Rodosznál azon
ban megállásra kényszerült. Ezután — véres
testvérharc közepette — egy csendesebb idő
szakban, I I . Bajezid kifejlesztette a tűzfegy
verek gyártását és kalózflottát t e r e m t e t t ,
mellyel meghódította a Fekete-tenger part
vidékét és úrrá lett a Földközi-tenger keleti
medencéjében. Legkisebb fia, I. Szelim, rém
regénybe illő módon hatalomra kerülve, nyolc
évi uralkodása alatt, ágyúival elsöpörte az

iráni szafavida és az egyiptomi mameluk had
erőt, leigázta Mezopotámiát, s „védnöke" lett
Mekkának és Medinának, miközben kalóz
flottája előkészítette Észak-Afrika berber tar
tományainak behódoltatását. Fia, Nagy Szulejmán 13 hadjárattal birodalmát kitágította
a haderő hatósugarának határáig és megkezdte
az iszlám országainak egyesítését. Az utolsó
árnyék-kalifa neki küldte meg Bagdadba, az
arabok egykori székhelyére, saját főpapi mél
tóságának jelvényeit. E t t ő l kezdve az oszmán
haderő az „iszlám seregé"-nek nevezhette
magát.
A második fejezet feltárja a „delelőjén"
álló oszmán haderő struktúráját. Előbb a szul
tán közvetlen csapatait veszi szemügyre, akiket
„portai rabszolgáknak" neveztek. Részletesen
áttekinti ezek kiegészítésének forrásait: a
hadifoglyok kényszersorozását, a gyermekadót, a rabszolgapiacokat, s a későbbi „szol
gai!" és „szolgatestvér" rendszert, miközben
törökké és muzulmánná való nevelésükről is
szól. Feltárja a janicsárhadtest páratlan szer
vezetét és rendtartását, majd a kísérő lovas
ságot, a tüzérséget, a gránátos, aknász és
táborverő szakcsapatokat. Újabb alfejezetben
foglalkozik a harmincegy szárazföldi és tengeri
t a r t o m á n y javadalombirtokos és egyéb had
erőivel, továbbá a pasa-katonasággal. A honi
védelmi, hátországi és várvédelmi szolgálato
kon belül a fél- és irreguláris zsoldos és paraszt
katonákról (telkes) ír, majd a flotta legény
ségét, hajóparkját és bázisait részletezi. Ter
mészetesen ez a fejezet nem merül ki az állo
mányfajták felsorolásában, hanem keletkezé
sük, fejlődésük és harceljárásuk számos ismérve
is feltárulkozik.
A harmadik fejezet az oszmán—török had
erő legfelsőbb vezetésével, a hadvezetés hadá
szati alapelveivel, a hódító török háborúk ha
dászati rendszerbe foglalásával, a mozgósítás,
összpontosítás rendjével, a menetekkel, csa
tákkal, várvívásokkal és az ellátással foglal
kozik.
A könyv első és harmadik fejezetei között
némi ellentmondás van. E z abban fedezhető
fel, ahogy a szerző — egyfajta módon — fel
veti a X I V — X V I . századi oszmán hódító
háborúk hadászati periodizálását (igaz, hogy
nem mozog járatlan úton, mert — legalábbis
európai viszonylatban — Rázsó Gyula, Hegyi
Klára, Szakály Ferenc, Perjés Géza és mások
már készítettek periodizációt), az első fejezet
ben mégis főleg szultánokhoz és tér—idő jel
lemzőkhöz igazodva ír le hódító háborúkat.
Mivel a harmadik fejezet — letisztulatlansága
ellenére is — leginkább előremutató és leg
jobban közelíti meg a hadtörténelmi elemzé
sektől elvártakat, ezt kell a könyv értékesebb
részének ítélnünk.
Az oszmán hadművészet története magyar
nyelven először Generál Tibor művében került
kifejtésre. Olvasás közben érzékelhető, hogy a
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szerző — több-kevesebb sikerrel — miképpen
birkózik az átfedésekkel, az egymásnak ellent
mondó hatalmas nemzetközi irodalmi adat
halmazzal, az idegen katonai zsargonnal és a
téma célszerűnek ítélt szerkezeti kereteivel.
Törekszik arra, hogy tisztán a hadművészet
talaján maradjon, de ez az oszmán katona
állam esetében, melyet „...szablyával terem
tettek, tehát csak szablyával lehetett fenn
t a r t a n i , " csaknem lehetetlen. E valódi katona
állam a maga rendszabályaival a társadalom
valamennyi szerkezeti elemét behálózta, s így
— mai kifejezéssel — „totális militarizm u s t " teremtett meg. A hadviselés szinte ter
melési móddá vált, a zsákmány nélkül sem a
hadinép, sem az államháztartás nem létez
hetett.
A könyv burkoltan egy másik problémát is
hordoz. A 150 éves török hódoltság hazánkban
és népünkben olyan kultúrgyökereket eresz
t e t t , melyeknek maradványait az azt követő
k é t és fél százados katolikus Habsburg uralom
látszólag kiirtotta. Valójában a kultúrnyomok
tovább élnek, de csak a szakemberek ismerik
őket. Utoljára Fekete Lajos foglalta e kultu
rális hagyományokat össze „Budapest a török
k o r b a n " című munkájában. A mindennapi élet
számos fogalmáról, tárgyáról, tevékenységéről
nem is sejtjük, hogy azok iszlám—török kultúrhagyományok. így a recenzált m ű anyagá
ban is a katonai szakemberek a hadművészet
számos olyan elemét ismerhetik fel, melyek a
kontinuitás jegyében maradtak fenn. Általá
nos történetszemléletünk — a török—magyar
kapcsolatokat illetően — tele van előítéletek
kel. Ennek egyik oka — a múlt- és e századi
szépírókon kívül — a keresztény krónikák,
legendák, hagyományok szellemi öröksége.
A keresztény — különösen a katolikus — kul
túra, benne a társadalombölcselet, gyűlölködve
vetette el az iszlámot, mert annak funkciója
nem felelt meg annak az ideológiai elvárásnak,
melynek jegyében „isten áldását" hirdették
vagy adták a kizsákmányolásra, továbbá a
felebaráti szeretet jegyében megáldották a
fegyvereket. Történelmileg az iszlámnak sincs
más funkciója, csupán azok a térségek és for
mák mások, amelyek keretei között „Allah
áldását" adták az erőszakos kizsákmányolásra
és a hódító háborúkra. A mítoszok és illúziók
ma is nemzedékről-nemzedékre élnek tovább
népünk hétköznapi t u d a t á b a n . A magyar urak
számára érthetetlen volt, hogy az oszmán biro
dalomban — a szultáni trón kivételével — nem
volt olyan állami, udvari, vagy katonai tiszt
ség, amit a gyermekadóban (devsirme) össze
szedett, majd törökké és muzulmánná nevelt

„senkiháziak" — főleg hadiérdemek fejében —
el ne érhettek volna. Az is igaz viszont, hogy
aki közülük „arcát vesztette", vagyis a koráb
ban szerzett babérokon megnyugodva katonai
kudarcot vallott, lett légyen akár nagyvezír,.
akár egyszerű aga, annak a padisah legalantasabb szolgái vitték el a halált. Felülről nézve
ugyanis a kapuőr, kertész vagy favágó pribék
ugyanolyan rabszolga volt, mint az az előkelő
ség, akinek a nyakán meghúzták a selyemzsi
nórt. A keresztény hatalmasságok sem haboztak
ugyanakkor, ha útban levő, áruló, vagy eret
nek főurat kellett bakó kezére adni (pl. az
angol történelem „Rózsák háborúja" t ú l t e t t
I I . Bajezid és Dzsem herceg trónvillongásain;
a franciák Szent Bertalan éjjelén t ö b b huge
n o t t á t gyilkoltak le, mint ahány síitát I. Szelim
1513-ban kardélre h á n y a t o t t stb.). Az ősiségük e t az oszmán—török rendszertől féltő magyar
főurak t e h á t elvárták a krónikásaiktól, hogy
az „ősellenséget" a legsötétebb színekben
ábrázolják. Generál Tibor nem akart, mert
nem is a k a r h a t o t t „szerecsenmosdatást" vé
gezni, azonban észre kellett vennie azt a tör
ténetírói elfogultságot, mely a balkáni vér
fürdőket rendező magyar hadvezetésről a leg
nagyobb elragadtatás hangján ír akkor, amikor
az akindzsi portyákról szent borzadállyal szól.
H a a török hódított, ez az „Antikrisztus"'
műve volt, h a V. Károly v a d zsoldosai el
pusztították a legszebb itáliai városokat és
amerikai népeket i r t o t t a k ki, azt istennek tet
sző cselekedetként kommentálták. Benedek
I s t v á n Gábor a történelemszemléletünk török
ellenes rudimentumait annak a körülménynek
tartja, hogy a Habsburg uralom idején köte
lező volt igazodni az Ausztriai H á z hivatalos
mintáihoz. „Az az egyértelműen fekete kép
— írja a szerző — ...melyet eredendően Bécs
ben rajzoltak, majd rajzoltattak e korszakról
(t. i. a török hódoltságról) ...célzatos volt és
egy másik, másfajta elnyomás érdekeit szol
gálta".
Mai, tárgyilagosabb történetszemléletünk
feladata, hogy kimutassa annak a nézetnek a
t a r t h a t a t l a n s á g á t , mely egyértelműen csak a
török n y a k á b a varrja a máig t a r t ó közép- és
délkelet-európai bajok forrását. Generál köny
ve — amellett, hogy bevezet bennünket egy
olyan hadügy rejtelmeibe, melyről azt gon
doltuk, hogy sokat t u d u n k róla — egy lépés
annak k i m u t a t á s a felé is: az oszmán—török
haderő — sajátos módszerei ellenére — sem
rosszabb, sem jobb nem volt a korabeli, vele
szemben álló hadseregeknél.
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Kőszegvári

Tibor

R U D O L F K R O P F — W O L F G A N G M E Y E R (SZERK.)

TÜRKENKRIEGE UND KLEINLANDSCHAFT I.
Das südliche Burgenland zur Zeit der Bedrohung durch die Türken
im 16. und 17. Jahrhundert
Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 68. k.
(Eisenstadt,

Az ausztriai Burgenländisches
Landesmuseum
(Várvidéki Tartományi Múzeum) kiadásában
jelentek meg a Szalónaki Beszélgetések (Schlaininger Gespräche) elnevezésű évenkénti oszt
rák—magyar—délszláv történészrendezvényen
1983. szeptember 22—25. között elhangzott
tudományos előadások. Ezek Bécs ostromának
és európai összefogással való felmentésének
300. évében természetszerűleg fordultak a tö
rök háborúk korához. A helyszín által meg
határozottan az egyes előadásokban a kisvidéki
aspektusok kerültek előtérbe, főleg a helytörté
neti vonatkozások. A kötetben közölt tanul
mányok azonban korántsem csupán helytörté
nészek figyelmére méltóak.
A történelmi hátteret Szakoly Ferenc „Nyu
gat-Magyarország a török háborúk k o r á b a n "
című tanulmánya vázolja fel. R á m u t a t , hogy a
mohácsi csatavesztés, a középkori Magyar
Királyság bukása u t á n az egymással szemben
álló Oszmán és Habsburg Birodalom, amelyek
egyike sem volt képes egész Magyarországot
birtokba venni és a másik felett döntő győzel
met aratni, ütközőzónának tekintette a fegy
verrel birtokba v e t t magyar területeket és
ezeket igyekezett a másik k á r á r a mindegyre
növelni, hogy saját birodalmának törzsterüle
teit o t t tudja megvédeni. E z u t á n részletesen
ismerteti az egyes védvonalaknak a dunántúli
területeken való kialakulását. Majd bemutatja,
hogy az osztrák határterületek megvédése ér
dekében a császári-királyi hadvezetés akár
más magyar területek feláldozására is hajlandó
volt. A továbbiakban ismerteti az udvar által
zsoldon t a r t o t t és magánföldesúri nyugatmagyarországi hadak erejét, területi megoszlá
sát és a magyaroknak e hadakbeli súlyát, sze
repét. Befejezésül a török—magyar kondominium sajátosságait ismerteti, és ehhez viszo
nyítva elemzi a Habsburg-fennhatóságú ma
gyar területek rendjeinek helyzetét és a Habs
burg-hatalomhoz fűződő viszonyát.
Borús József „A X V I . és X V I I . századi
fegyverzetfejlődés fő tendenciái" címmel fog
lal össze egy mindeddig h á t t é r b e szorult kér
déskört. Bevezetőként hangsúlyozza, hogy e
két századot tekintve nincs szó önálló, még
kevéssé lezárt szakaszról, az akkor bekövetke
zett fejlődés azonban figyelemre és vizsgálatra

1983. 268 o.)

méltó. E z u t á n sorra veszi a lovas és gyalogos
fegyvernem tovább élő és tovább fejlődő fegy
vereit. Vizsgálódásában jelentős helyet foglal
el a kézi lőfegyver technikai fejlesztésének a
bemutatása. Befejezésül kitekint a tüzérségi
eszközök fejlődésére is.
Wolfgang Meyer tanulmánya „A törökvész
korának burgenlandi vódművei" címmel az
erődépítési tevékenységet vizsgálja az egykori
nyugat-magyarországi vármegyék
nyugati
sávjában. R á m u t a t , hogy tizenkét itteni vár
ból csak négynél, Fraknónál, Kaboldnál, Bo
rostyánkőnél és Németújvárnál került sor
megerősítési munkálatokra, mégpedig vala
mennyinél itáliai építőmesterek alkalmazásá
val. E z t követően részletes képet ad a kastólyés templomerődítési, valamint védműépítési
tevékenységről a tárgyalt korszakban.
„Az 1532-es török háború határvédelmi kér
dései" címen tárgyalja Bariska István a nyu
gat-magyarországi, osztrák örökös tartományokbeli és horvátországi-szlavóniai erők öszszefogásának kísérletét. Tanulmányában rész
letezi a Habsburgok családi birtokain, vala
mint a térség arisztokratáinak birtokain fegy
verben t a r t o t t hadak összetételét. Elemzése
középpontjában Kőszeg védelme áll, ennek
példáján m u t a t j a be az erőösszefogás lehető
ségeit és korlátait.
Franz Otto Roth „A stájerek álláspontja és
magatartásmódja a X V I . századi török fenye
getettség k o r á b a n " című tanulmányában, pél
dák gazdag tárházát felvonultatva, bebizo
nyítja, hogy a kálvinista vallású magyar mág
nások, akik a határvidéken erős magánhad
seregeket t a r t o t t a k fenn a török ellen, m á r
puszta jelenlétükkel potenciális veszélyt jelen
t e t t e k a stájer rendek számára, ezért nem nyúj
t o t t a k nekik segítséget az oszmánellenes harc
hoz, hanem megmaradtak a gyanakvó éber
figyelmezés önös álláspontján.
Franc Šebjanič „A Vas vármegyei Battyányuradalmak ós a X V I . század végétől a X V I I .
század közepéig t a r t ó török betörések" címmel
a gyakran változó helyzetben mutatkozott
gazdaságfejlődési kérdéseket vizsgálja. Be
mutatja, hogy a jól működő gazdasági mecha
nizmus lehetővé t e t t e a megfelelő védelmi in-
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-tézkedéseket, viszont a török nyomás ellenére
sikerült diplomáciai eszközökkel biztosítani a
továbbfejlődéshez szükséges nyugodt körül
ményeket.
Ivan Zelko „ A Vas és Zala vármegyei török
u r a l o m " címmel e tájegység közel száz eszten
dőn á t t a r t ó oszmán sanyargattatását mutatja
be ; az oszmán hatalmi bázis megteremtését, a
rendszeres adószedést, az ismétlődő rablótáma
dásokat, falu-felperzseléseket, rabszolgaságba
hurcolásokat, váltságdíj-behajtásokat. Hang
súlyozza, hogy mindezt Nagykanizsa tartós
oszmán birtoklása t e t t e lehetővé.
Josef Breu tanulmányának a témája „A burgenl andi horvátok letelepítése a török háborúk
következtében". Bevezetőben felidézi az osz
m á n hadjáratok következtében fellépő jelentős
népességmozgásokat, amelyek vagy az Osz
m á n Birodalmon, illetve befolyási övezetén
belüliek, vagy más területekre irányulóak vol
t a k . U t ó b b i a k közül még Mohácsot megelőzően
a gyenge Bosznián keresztül Stájerországba,
K a r i n t h i á b a és Friaulba irányult a délszlávok
távozása, e területekről csak szórványosan
kerültek tovább a nyugat-magyarországi ha
tárterületekre. A X V I . századi erős létszám
gyarapodás mögött az rejlik, hogy a NyugatMagyarországon birtokos Batthyány- és Er
dőd y-családnak Horvátországban és Szlavóniá
ban is voltak birtoktestei és az ezekről való at
telé pülést határozottan segítették. E z t követő
e n azt a kérdést elemzi a szerző, hogy eleve
határőröknek szánták-e a letelepített horváto
k a t . Álláspontja szerint egyáltalán nem ez volt
a helyzet, nem határvédelmi, hanem gazdasági
szempontok érvényesültek.
Rudolf Kropf „Az uradalom török há
borúk korabeli felépítése és fejlődése" című
t a n u l m á n y a a X V . század végétől a X V I I I .
század elejéig tekinti át az egykori határ menti

Batthyány-uradalmak példáján a területre
jellemző tendenciákat. Ezek alapján leszögezi,
hogy az eddigi szakirodalom túlhangsúlyozza
a török háborúk jelentőségét a terület gazda
ságfejlődésében. Nézete szerint meghatározóak
a X V I . és X V I I . századi mezőgazdasági kon
junktúra hullámai voltak, a mezőgazdasági
termékeknek a tartósan hadszíntérré vált terü
leten való fokozott kereslete befolyásolta dön
tően az uradalmak gazdálkodását.
Ehhez a témához csatlakozik Zimányi Vera
„A török háborúk és a parasztok helyzete"
című tanulmánya. Ugyancsak a B a t t h y á n y uradalmak helyzetét elemezve
kimutatja,
hogy a majorságok számának csökkenése nem
jelent feltétlenül lakosságcsökkenést, a pusztásodás pedig m á r a nagy török hadjáratokat
megelőzően indult meg, és mindkettő mögött
gazdasági indíttatású területi átrendeződés
húzódott meg. Ezeknek a török háborúkkal
való korábbi közvetlen összefüggésbe hozását
tévesnek tartja.
Gerhard Seebach tanulmánya „ A török há
borúknak a kelet-ausztriai művészetekre gya
korolt h a t á s a " címmel a keleti hatásnak a
X V I — X V I I . században való ausztriai jelent
kezését vizsgálja a legkeletebbre fekvő örökös
tartományok példáján.
Már a 11 tanulmány tartalmának rövid fel
villantásából is nyilvánvaló, hogy hadtörténelmileg rendkívül fontos területre hívjuk fel a
figyelmet. A számos új megközelítés és követ
keztetés mellett külön növeli ezek megismeré
sének jelentőségét, hogy minden t a n u l m á n y t
követően jegyzőkönyvszerűen következnek a
vitákban elhangzott nézetek, támogató és
ellenvélemények, valamint az ezekre a d o t t
szerzői válaszok.
Zachar József

R U D O L F K R O P F (SZERK.)

TÜRKENKRIEGE UND KLEINLANDSCHAFT II.
Sozialer und kultureller Wandel einer Region zur Zeit der Türkenkriege
Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 73. k.
(Eisenstadt,

Az 1984. szeptember 26—30. között meg
rendezett Szalónalci Beszélgetéseié (Schlaininger
Gespräche) nevet viselő szokásos évi osztrák—
magyar—délszláv történésztanácskozáson a
résztvevők folytatták az egy esztendővel ko
rábban megkezdett eszmecserét a török há

1986. 386 o.)

borúknak az egykori Nyugat-Magyarország
nyugati sávjára, a mai ausztriai Burgenlandra
(Várvidékre) gyakorolt hatásáról. A Burgenländisches Landesmuseum dicséretes módon
az e tanácskozáson elhangzottakat is sietett
kötetté formálva kiadni. Az egyes közlemé-
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nyék hadtörténelmi vonatkozásaik m i a t t is
feltétlenül figyelemre méltóak.

szottak a területen állomásozó katonák gyó
gyászati ellátásában is.

Hunyadi István demográfiai elemzést nyújt
„Nyugat-Magyarország fejlődése a X V I . szá
zadban, kitekintéssel a X V I I . századra" című
tanulmányában Sopron, Győr, Mosón és Vas
vármegyei források alapján. Következtetés
ként a szerző megállapítja, hogy ezek a vár
megyék viszonylag kevesebbet szenvedtek a
török háborúktól, és nem teljesen szakadtak
el a nyugat-európai befolyástól. A fejlődés fő
jellemzőjének azt tartja, hogy, mintegy gyar
m a t i területként, nyersanyagszállítóvá vált ez
a térség, miközben egyúttal az ipari áruk fel
vevője lett. A továbbiakban eljut ahhoz a
megállapításhoz, hogy a szőlőművelés és az
állattenyésztés súlya m i a t t az életforma mégis
viszonylag szabadabb volt. További következ
tetése szerint a városfejlődés viszont korláto
zott maradt, és a polgárság nem erősödhetett
meg. Befejezésül a szerző azt vizsgálja, hogy a
lélekszám a kezdeti háborús következményű
csökkenés után a természetes regenerálódás és
a bevándorlás következtében miként n ő t t .

Zimányi Vera „Az alsóparaszti réteg" című
tanulmányában a rohonc—szalónaki Batthyány-uradalom jobbágyságában a X V I . — X V I I .
században bekövetkezett társadalmi mobilitást
elemzi.

„ B a t t h y á n y Ferenc és E r h a r d von Polhaim
határviszálya" címmel Milan Kruhek az 1524ben Németújvár urává t e t t magyar arisztok
ratának a birtoktest nyugati határvonala kér
désében a szomszédos stájer földesúrral való
összeütközését dolgozza fel. Elemzésében a
szerző kimutatja, B a t t h y á n y helyzetét erősí
t e t t e , hogy I . Ferdinánd megerősítette német
újvári birtokában, sőt Rohonc és Szalónak
urává is megtette. A viszály tényleges tárgya
egy máig ismeretlen, horvátok lakta falu bir
toklása volt „a német hegyekben", ennek diszlokását is megkísérli Milan Kruhek.
Varga J. János „A földesúri magánhadsereg
társadalmi átrétegződése a X V I . — X V I I . szá
zadban" című tanulmánya a nyugat-dunántúli
családok példáján mutatja be a szervitor
jelenséget: a kisnemesi törekvést, hogy egyes
arisztokraták familiárisává válhassanak és az ő
képükben rendelkezhessenek a katonáskodni
törekvő más nemesek, továbbá nemtelenek
fegyveres erejével, akik hozzájuk hasonlóan
ugyancsak a katonáskodásban keresték a tár
sadalmi felemelkedés lehetőségét.
Hadtörténeti szempontból is fontos, de ed
dig kevéssé figyelembe v e t t kérdéssel foglal
kozik Szigetváry Ferenc „Kastély-gyógyszer
t á r a k Nyugat-Magyarországon a török hábo
rúk idején" című közleménye. Bemutatja a
monyorókeréki, németújvári és sárvári gyógy
szertárat, és ezekkel állítja szembe a Vas vár
megyei Batthyány-uradalmakon a gyógyszer
ellátást lehetővé tevő törekvéseket az általa
feltárt gyógyszertári leltárak alapján. További
elemzésével eljut ahhoz a fontos következte
téshez, hogy az uradalmi gyógyszertárak nem
csupán a kastélylakó arisztokrácia házipatiká
jaként működtek, hanem jelentős szerepet ját

„A horvátországi és délnyugat-magyarorszá
gi vlachok a X V I . ós X V I I . században" cím
mel Fedor Moačanin először azt tisztázza,
hogy vlachok (oláhok) alatt „a Balkán romanizált őshonos népességeit" érti, „amelyek a szláv
honfoglalás u t á n visszahúzódtak a hegyekbe
és o t t többé-kevésbé szabad állattenyésztő- és
pásztoréletet folytattak". E z t követően ismer
teti középkori területi elhelyezkedésüket, majd
elemzi a tárgyalt területen való privilegizált
helyzetüket. Befejezésül azzal a kérdéssel
foglalkozik, miként vált a X V I . század végén
Szlavóniában a vlach a határőr szinonimájává.
Rudolf Kropf tanulmánya „Uradalom és
lakosság a török kor végén a szalónaki ura
dalom példáján" címmel helyi források alap
ján gazdasági-társadalmi elemzést nyújt a
Batthyány-birtokon élőkre vonatkozóan.
„Művelődés és iskolaügy a három részre
szakított Magyarországon" című dolgozatában
Borús József az újabb magyar szakirodalom
alapján áttekintést nyújt a délnyugat-magyar
országi területtel ; kapcsolatosan a XVI—•
X V I I . század vonatkozásában.
Ehhez csatlakozik Tóth István György köz
leménye „Társadalmi rétegek — művelődési
rétegek. írástudatlanság és könyvkultúra a
délnyugat-magyarországi térségben a X V I —
X V I I . században" címmel, önálló forrásfel
tárás alapján bizonyítja, hogy a kétféle réteg
egybeesett, míg a lakosság nagy része nem
ismerte a betűvetést, egy kis hányada könyv
olvasó volt, ám a műveltség nem csupán szü
letéstől, hanem érdeklődéstől, tehetségtől és
szorgalomtól is meghatározott volt.
Ingeborg Schemper-Sparholz „Udvari díszítő
művészet a nyugat-magyarországi térségben
a X V I I . században" című dolgozata az egyes
arisztokraták anyagi műveltségét elemzi.
E z t követi „ A nyugat-magyarországi városi
műveltség a X V I — X V I I . században" cím
mel Bariska István közleménye, amelyben
Kőszeg és Sopron példáját vizsgálva jut el kö
vetkeztetéseihez.
H a az eddigi művelődéstörténeti írásokból
nagy sajnálatunkra hiányzott a hadtörténelmi
aspektus, annál nagyobb örömmel hívjuk fel
a figyelmet Wolfgang Meyer közleményére.
„A török háborúk és térképek" címmel irá
nyítja az érdeklődést a térképre, mint infor
mációhordozóra. Bemutatja, hogy kortárs tér
képeken miként jelentek meg a hadszíntér ese
ményei. Ehhez a Burgenländisches Landes
museum térképgyűjteményében levő ritkasá-
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gokat használja szemléltetésként, így egyúttal
ösztönzi az olvasót tanulmányozásukra is.
Ennek megkönnyítésére számos fontos infor
mációt közöl közleménye végén.
Befejezésül Franz Otto Eoťh „A X V I I . szá
zadi történelmi Stájerország" címmel a kuta
tási kérdésekre, megközelítési módokra hívja
fel a figyelmet, miközben a kis térségek kuta
tás-módszertanába vezeti be az olvasót.

tó a magyar hadtörténészek figyelmére. Szá
mos új megközelítéssel, sok új gondolattá];
találkozhatunk, és ezek bizonyára ösztönzően
h a t h a t n a k , továbbgondolkodásra ösztönöz
hetnek, esetleg új kutatásokra indíttathatnak.
Mindezt elősegíti még az is, hogy ezúttal is
csatlakozik valamennyi publikációhoz az ere
detileg elhangzott variáns teljes vitaanyaga.

Xïgy véljük, a 12 közlemény feltétlenül mél-

Z.J.

F . KISS ERZSÉBET

AZ 1848—1849-ES MAGYAR MINISZTÉRIUMOK
A Magyar Országos Levéltár kiadványai, III.
Hatóság és hivataltörténet, 7.
(Akadémiai

Kiadó, Budapest, 1987. 650 o.)

— Már megint egy könyv negyvennyolcról
— fanyaloghat az olvasó. — Mit lehet még
k u t a t n i ezen a k é t éven ?
É s mi újat lehet még róla leírni ?
E korszak kutatói, kimondva vagy kimondatlanul, bizonyára többször szembekerültek
m á r e kérdéssel az olvasók egy részétől. E mo
nográfia l á t t á n (nem olvastán) az olvasók ezen
része ismét fel fogja tenni e kérdést. Holott ez
a mű is azt bizonyítja, hogy 1848—1849 kuta
tásában még mindig rengeteg a megoldatlan
kérdés, az ismeretlen, félig, vagy rosszul ismert
terület (a „fehér folt" kifejezést hagyjuk meg
az újabb korok kutatóinak).
P . Kiss Erzsébet, az Országos Levéltár mun"
k a t á r s a ugyanis e kötetben nem kevesebbre
vállalkozott, mint az 1848—1849-es magyar
államszervezet csúcsszerveinek bemutatására,
a minisztériumok működésének leírására.
Ezen belül a kötet szinte részletekig menően
pontos és aprólékos képet rajzol az egyes mi
nisztériumok ügyviteléről, feladataik köréről,
a hatásköri átfedések okozta problémákról és
az ezek kiküszöbölésére t e t t kísérletekről. Az
egyes minisztériumok és az egész kormányzati
rendszer esetében felvázolja azok X V I I I —
X I X . századi előzményeit, az örökség okozta
funkcionális zavarokat is beleértve. A kötet
közel egynegyede pedig az 1848—1849-es ma
gyar minisztériumok legfontosabb hivatalno
kainak névsorát, életrajzi adatait és 1848—
1849-es működésük és hivatali előrehaladásuk
legfontosabb tudnivalóit tartalmazza, betű
rendes sorrendben. A t ö b b mint 300 tételből
álló bibliográfia és forrásismertetés pedig
1848—1849 hivataltörténetének eleddig leg
teljesebb könyvészeti és levéltári „katalógu
s á t " foglalja magában.

A hivatal- és kormányzattörténet valószínű
leg egyike a legszélesebb körű történeti tájé
kozottságot igénylő ágaknak. A szerzőnek
tisztában kell lennie a politikai történet fő
vonalaival, értenie kell a közjoghoz, pénz
ügyi és közigazgatási kérdésekhez, hadtörténe
lemhez, kulturális és egyházi kérdésekhez.
Természetes tehát, hogy a szerző nem mélyed
h e t e t t el minden egyes kérdéskörben a részle
tek teljes feltárásáig, de a kötet így is igen
egyenletes színvonalat képvisel, nagyobb el
vetésekre ritkán találni, bizonyos fejezetek ki
dolgozása pedig a legjobb történetírói kvalitá
sokról árulkodik. E szempontból különösen a
belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium
működéséről szóló fejezeteket kell kiemelnünk.
Az első fejezet a felelős kormányról szóló
1848-as törvény előzményeit, létrejöttét és tar
t a l m á t elemzi. Ezen belül az első alfejezet az
1848 előtti kormányzati rendszer szerkezetét
és működését ismerteti. A második, eszme
történeti jellegű alfejezet a felelős kormányzás
törvénybe iktatásának előzményeiről szól, be
m u t a t v a azt a szívós és némi jogi csűrés-csa
varástól sem mentes küzdelmet, amelyet a ma
gyar reformellenzék tagjai azért folytattak,
hogy Magyarország polgári átalakulása törvé
nyes úton, a jogfolytonosság fenntartásával
menjen végbe. Ismerteti a reformellenzék leg
fontosabb célkitűzéseit, s röviden ugyan, de
kitér a centralisták és a Kossuth vezette szárny
közötti nézetkülönbségekre is. A harmadik,
eseménytörténeti jellegű alfejezet a felelős
kormány törvénybe iktatását ismerteti, Kos
suth 1848. március 3-i felirati beszédétől az
1848:111. törvénycikk elfogadásáig. A szerző
utal arra is, hogy i t t nem csak a magyar re
formellenzék és a bécsi udvar közötti nézetel-
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térésekről volt szó, hanem a létrejött, felemá
san polgári jellegű osztrák kormányzat is fenn
t a r t o t t a a Magyarország alárendelt helyzetére
vonatkozó nézeteit és igényeit. Az alfejezet
főleg Károlyi Árpád és Spira György kutatási
eredményeire épül, s a szerző már nem hasz
nosította Urbán Aladár újabb tanulmányait és
Batthyány-monográfiáját, Gergely András Ist
ván nádor pályafutását elemző esszéjét és az
1848-as magyar polgári államrendszerről szóló
t a n u l m á n y á t . A bibliográfiából azonban ki
tűnik, hogy a szerző csak az 1980-ig megjelent
m u n k á k a t használta ; valószínűleg ekkor került
nyomdába a kézirat. A szemrehányás t e h á t
nem a szerzőt, hanem a kiadót illeti, amely a
tőle (sajnos) megszokott boszorkányos lassú
sággal adta ki ezt a kéziratot (is).
Külön alfejezet elemzi magát az 1848:111.
törvénycikket. Az alfejezet meglehetősen kri
tikus álláspontot fogalmaz meg a törvénycikkel
kapcsolatban, s mintha a szerző itt azon nézet
felé hajlana, hogy ez a törvénycikk rögtönzés
eredményeként j ö t t létre. í g y pl. a 3. §-sal
kapcsolatban megállapítja, hogy az v é t e t t a
felelősség eszméje ellen, hiszen ha bármelyik
Pesten székelő miniszter ellenjegyezhet egy
királyi intézkedést, s nem csak az illetékes mi
niszter, elvész a felelősség. Holott éppen ez a
rugalmas fogalmazás t e t t e lehetővé 1848
augusztus-szeptemberében azt, hogy Mészá
rossal együtt ne kelljen az egész hadügyi ad
minisztrációt leköltöztetni a verbászi táborba,
hanem Szemere és B a t t h y á n y intézkedhesse
nek hadügyi kérdésekben is. A felelősség pedig
egyáltalán nem veszett el, hiszen a 4. § ki
mondta, hogy a minisztérium minden tagja
„mindennemű hivatalos eljárásáért felelős".
(30—31. o.) A szerző azonban az általa kiemelt
hiányosságok és pontatlanságok ellenére is úgy
véli, hogy az 1848:111. törvénycikk jobban
megfelelt a polgári parlamentáris kormányzat
követelményeinek, mint pl. az osztrák minisz
térium létrejöttét lehetővé tevő 1848. már
ciusi-áprilisi osztrák alkotmány.
A második fejezet a Batthyány-kormány
működésót tárgyalja 1848. április 11-től szep
tember 11-ig, valójában október 3-ig, Batthyá
n y második, immár végleges lemondásáig. Az
első alfejezet a Batthyány-kormány megalaku
lását elemzi, ismertetve a különböző személyek
bekerülése körüli csatározásokat. Kissé pon
tatlannak h a t az a megfogalmazás, hogy „nem
volt túlságosan népszerű a kormány tagjainak
névsorában a két arisztokrata: Széchenyi és
Esterházy P á l " ; hiszen B a t t h y á n y és Eötvös
is arisztokraták voltak. Ez az alfejezet ismer
teti a miniszterek eskütótelét (a minisztérium
ugyanis nem egyszerre t e t t e le az esküt) és a
miniszteri fizetések összegét is. A második al
fejezet a minisztérium működésének kezdeti
időszakát tárgyalja, azon néhány hét törté
netét, amíg a minisztérium megkezdte műkö
dését, a régi kormányszervek pedig beszüntet
ték azt. Kissé túlzónak tűnik viszont az a meg

állapítás, hogy „a régi kormányszervek és a
nemesi országgyűlés szülötte, az új miniszté
rium egy oldalon álltak a pesti forradalmi tö
meggel szemben". Igaz, maga a szerző is ki
emeli, hogy nem teljesen ugyanazt értették a
közcsend megóvásán (50. o.).
A harmadik alfejezet a nádori méltóság és a
minisztérium viszonyát taglalja. Ismerteti a
nádori méltóságra vonatkozó törvénycikkeket
és a nádor alárendeltségébe tartozó hivatalo
kat. A negyedik alfejezet B a t t h y á n y miniszter
elnöki hivatalának összetételét ós működését
vázolja, kiemelve, hogy az jelentős mértékben
összefonódott a hadügyi igazgatással. Az ötö
dik alfejezet az osztrák kormány augusztus
31-i emlékiratát és ennek következményeit is
merteti. Kiemeli, hogy az osztrák kormány ós
az udvar politikai törekvései között nem volt
teljes az összhang, s az osztrák minisztérium
komolyan aggódott Jellačié támadása és az
ezáltal okozott bonyodalmak m i a t t . Az utolsó
alfejezet a kormány lemondásának körülmé
nyeivel foglalkozik. Kitér a nádor külön törek
véseire ós Szemere, majd Kossuth le nem mon
dására is. Nem egészen pontos viszont az a
megfogalmazása, hogy Mészáros egészen 1849.
április 15-ig nem mondott le, hiszen 1848 októ
bere u t á n Mészáros legalább féltucatszor be
nyújtotta lemondását, különböző vélt és valós
sérelmeire való hivatkozással, de Kossuthnak
mindig sikerült őt megtartania a hadügy
minisztérium élén.
A harmadik fejezet az Országos Honvédelmi
Bizottmány működését ismerteti 1848. szep
tember 21-től, megalakulásától, ill. október 8tól, tényleges hatalomátvételétől 1849. április
19-ig, megszűnéséig. Az első alfejezet Batthyán
y ügyvezető miniszterelnökségének, ill. a
Bizottmány létrejöttének és hatalomátvételé
nek közel egy hónapját tárgyalja, jórészt K á 
rolyi Árpád műve alapján. Ismerteti Batthyá
n y második kormányalakítási kísérletét ós
ennek akadályait, Récsey Ádám és Vay Miklós
miniszterelnökségének tervét, az október 3-i
királyi leirat létrejöttét és hatását. Az ezáltal
keltett felháborodás és a felelős kormányzat
szüksége vezetett végül oda, hogy 1848. októ
ber 8-án az országgyűlés az OHB-ra ruházta
az ország további kormányzatát. Az alfejezet
be két apróbb tévedés csúszott. F . Kiss Erzsé
bet hivatkozik B a t t h y á n y október 15-i levelé
re, mint Szemeréhez írottra, holott az exminiszterelnök ezt Bezerédj Istvánhoz írta, s
Szemere könyvecskéjében is csak úgy szerepel,
mint amit B a t t h y á n y egy barátjához írt. (79.
o. 22. jegyzet.) A 84. o. 45. jegyzetében pedig
azt olvashatjuk, hogy Récsey bűnvádi eljárás
alá helyezésével az országgyűlés mintegy el
ismerte, hogy az miniszterként ellenjegyezte a
királyi rendeletet. Holott az országgyűlési ha
tározat szerint Récsey t mint a miniszteri ha
talom bitorlóját vonták felelősségre, s csupán
hozzátette azt, hogy az 1848: I I I . törvénycikk
32. §-a még miniszter felelősségrevonását is le-
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hetővé teszi, h a az a fennálló törvényeket, az
ország függetlenségét, az alkotmányt, vagy az
egyéni szabadságokat sértő rendeletet írt alá,
vagy ilyet t e t t . A második alfejezet ismerteti a
Bizottmány tényleges működésót, felelősségé
nek kérdését, hatáskörét, illetékességét és szer
vezetét. Az O H B ugyanis lényegében testületi
felelősséggel bíró kormány volt, amely azonban
csak magukat a minisztereket és a miniszter
elnöki irodát helyettesítette, hiszen a folyó
ügyeket továbbra is főleg az egyes miniszté
riumok intézték, általában az O H B intenciói
nak megfelelően. A felelősség t e h á t könnyen
eltűnhetett, s ezért is lett volna szükség a
Bizottmányban a miniszteri tárcák kiosztására,
akár a miniszteri cím használata nélkül is.
Egyfajta feladatfelosztásra sor is került no
vember végén, de ez nem jelentette a minisz
tériummá való átszervezést. Bizonyos minisz
tériumok feladatait ugyanis többen is intézték
(had- és belügy), némelyik minisztérium ügyeit
pedig továbbra is államtitkárok irányították
(kultusz- és vallásügy). Kossuth, mint elnök,
ellátott nemcsak miniszterelnöki, hanem bel
ügyi éš hadügyi „elnöki" funkciókat is, amit a
belügyminisztérium tudomásul v e t t , a had
ügyminiszter, Mészáros Lázár viszont nem.
Az átszervezés bizonyos hadügyi célzatosság
gal történt, teljes joggal, hiszen az ország fő
gondja a forradalom vívmányainak fegyveres
védelme volt. Az ország külpolitikai elszigete
lődését m u t a t t a , hogy a külügyminiszteri szin
t ű feladatok önálló ellátását nem t a r t o t t á k
szükségesnek; a külügyminisztérium lényegé
ben a diplomáciai levelezést lebonyolító Kossuthból, és az ország külföldi megbízottaiból
(Szalay, Teleki, Pulszky stb.) állt. Fontos meg
állapítás, hogy 1848. december 7-ig a törvé
nyesség látszatának fenntartása érdekében
ragaszkodtak a dinasztikus legitimációhoz („a
király és a haza nevében"). E formula elhagyá
sa a kinevezésekből a szerző szellemes meg
állapítása szerint „felért egy függetlenségi
nyilatkozattal". (93—94. o.) E dinasztikus le
gitimációra viszont nem csak „az országgyűlés
és a politizáló réteg túlnyomóan köznemesi,
politikailag óvatos egyénei" m i a t t volt szük
ség ; legalább ekkora súllyal esett latba a tiszti
k a r egy részének dinasztikus-monarchikus
hangulata is. Az utolsó alfejezet az OHB Deb
recenbe távozásának körülményeit vázolja s
röviden szól a Windisch-Grätz alatt létrejött
polgári közigazgatásról is.
A negyedik fejezet Kossuth kormányzóel
nökségének és a Szemere-kormány működésé
nek történetét tárgyalja. Az első alfejezet
három esemény kapcsán ismerteti a kormány
alakításhoz vezető folyamatot, ezek: az olmützi (egyébként be nem vezetett) alkotmány
kiadása, a Függetlenségi Nyilatkozat kibocsá
t á s a és az O H B megszűnése. F . Kiss Erzsébet
úgy értékeli, hogy a törvényhozó hatalom a
függetlenség kimondása u t á n nagyobb hatás
körhöz j u t o t t , hiszen felségjogokat is gyakorolt,

s maga dönthetett az ország kormányzati for
májáról. A szerző „köztársasági jellegű dekla
rációnak" minősíti a függetlenség kimondását;
ez azonban véleményünk szerint nem állja
meg a helyét. Hiszen Kossuth és a kormány
1849 július végén többször is hangsúlyozták,
hogy az országgyűlés április 14-én nem d ö n t ö t t
az államformáról, hanem nyitva hagyta ezt a
kérdést. S hogy a kortársak sem így fogták fel
a dolgot, azt jól mutatja, hogy Szemere május
2-i republikánus hangvételű programbeszéde
milyen óriási megrökönyödést keltett. H a köz
társasági jellegű deklarációnak t a r t o t t á k volna
a függetlenség kimondását, Szemere beszédét
csak értelmező jellegű, s nem merőben új be
jelentésként értékelték volna.
A detronizáció és a függetlenség kimondása
körüli viták ma sem érték el nyugvópontjukat.
A Szerző úgy értékeli, hogy a függetlenség ki
mondásának kül- és belpolitikai feltételei még
nem értek meg, és végül is a Függetlenségi
Nyilatkozat elvette mind a békepárt, mind
a hadsereg ingadozó vezetőinek kedvét az alku
dozástól. Emellett viszont furcsán h a t arról
olvasni, hogy a békepárt és egyes katonai veze
tők „megkísérelték az együttműködést Kos
suth tervei ellenében, de végül is nem t u d t á k
összehangolni elképzeléseiket".
A következő alfejezet a kormányformával,,
a kormányzó és a minisztérium viszonyával, a
minisztérium hatáskörével és illetékességével
foglalkozik. Jóllehet, a Szemere-kormány a ma
gyar történelem egyik legjobban dokumentált
minisztériuma (a miniszterek közül a kivégzett
Csány és Aulich kivételével mindegyik hagyott
hátra emlékiratokat vagy részletes haditör
vényszéki vallomást), máig is rengeteg a vitás
kérdés a kormány megalakulásával, Szemere
respublikái irányú programbeszédével, a mi
nisztérium és Kossuth viszonyával kapcsolat
ban. F . Kiss Erzsébet részletesen tárgyalja
ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor nem u t a l
arra, hogy Kossuth először csak a belügy
miniszteri tárcát szánta Szemerének, a mi
niszterelnöki méltóságról előzetesen szó sem
volt közöttük. Kossuth és Szemere nézetel
térésére a kormányzói és a minisztériumi hatás
köröket illetően Kemény Zsigmond emlékiratai
alapján utal, holott az Országos Levéltárban
(H 11. Szemere Bertalan miniszteri iratai)
megtalálható Szemere eredeti tervezete „Az or
szággyűlésről, a kormányzóról, a miniszterek
ről". Ujabb alfejezet tárgyalja a második mi
nisztérium megalakulását, a debreceni hetek
történetét és a hivatalnokok igazolási eljárását.
Ugyancsak önálló alfejezetek foglalkoznak a
kormány fővárosi, szegedi és aradi működésé
vel, Görgei diktatúrájával. Ezekben az alfeje
zetekben a legerősebb az eseménytörténeti
jelleg, s viszonylag sok a téves, vagy v i t a t h a t ó
megállapítás. í g y pl. Görgei nem május 28-án,
hanem június l-jén vagy 2-án érkezett csak
Debrecenbe (június l-jén még Buda alatt írt
alá egy litografált rendeletet, K e m é n y Zsig-
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mond és Hunfalvy Pál emlékirata, ill. naplója
a június 1-jei időpontot valószínűsíti, a Köz
löny június 7-i számában megjelent körrendelet
szerint Görgei június 2-án v e t t e át a miniszté
rium irányítását). (119. o.) Szemere május
16-án nem hozott olyan intézkedéseket, ame
lyek a miniszteri felelősséggel összhangban
állanak, csupán javasolt Kossuthnak ilyen
intézkedéseket. Görgei és Kossuth viszonyáról,
véleményem szerint, nem érdemes Jósika ós
Szemere erősen elfogult emlékezéseire hagyat
kozni, hiszen 1849 áprilisában egyikük sem
volt o t t a t á b o r b a n ; Ludvigh János és Vukovics szemtanúi emlékezései szerint Görgei és
tisztikara nagy tisztelettel nyilatkozott Kos
suthról. Görgei igenis elismerte a Független
ségi Nyilatkozatot, hiszen mi mással lehetne
magyarázni április 29-i komáromi kiáltványát,
vagy a Pest bombázása u t á n Kossuth-hoz
írott levelét? Klapka július 4-én nem küldte,
hanem személyesen vitte Pestre Görgei azon
üzenetét, hogy leteszi a hadügyminiszterséget
és megtartja a fősereg vezérletét. F . Kiss Er
zsébet szerint Görgei ugyan engedelmességet
fogadott ekkor a kormánynak, „de ez nem
bizonyult tartósnak". A kitétel nem állja meg
a helyét, hiszen Görgei ezután a július 6-i mi
nisztertanács határozatainak megfelelően mű
k ö d ö t t . Bayer ezredest pedig nem „szakszerű
intézkedés céljából" rendelte maga mellé Kos
suth, hanem egyszerűen el a k a r t a őt távolítani
Görgei közeléből, mivel határozottan ellenezte
a szegedi koncentrációt. (126—127. o.) Csány
július 9-i levelét Vukovics emlékiratai alapján
ismerteti a szerző, holott az eredetit már B a r t a
I s t v á n közölte a Kossuth Lajos kormányzó
elnöki iratai c. kötetben. (128. o.)
Erősen v i t a t h a t ó a végnapok tárgyalása,
hiszen F . Kiss Erzsébet i t t jórészt Szemere
Görgei- és Kossuth-jellemraj zára támaszkodik.
Talán hasznosabb lett volna ez esetben arra a
vitára támaszkodni, amelyet Szemere, Bat
t h y á n y Kázmér, Vukovics és H o r v á t h Mihály
folytatott 1850-ben a Kölnische Zeitung hasáb
jain, s amelyet magyar fordításban Görgey
I s t v á n t e t t közzé 1848 és 1849-ből c. munkájá
nak I I I . kötetében.
Nem tekinthető bizonyítottnak az, hogy
Kossuth augusztus 10-én sikertelenül próbálta
meg eltéríteni Görgeit a fegyverletétel szán
dékától; a tábornok ezt csak lehetőségként
említette arra az esetre, ha a temesvári csata
osztrák győzelemmel végződne. Szintén téves
az a megállapítás, hogy Aulich hadügyminisz
ter nem t u d o t t a kormány lemondásáról, hi
szen Csányval és Vukoviccsal együtt levélben
jelentette be Kossuthnak, hogy leteszik minisz
teri hivatalukat. Igencsak kétes hitelű Szemere
azon állítása, hogy nem volt jelen Csánynál a
lemondás megbeszélésén; Vukovics, H o r v á t h
Mihály és Jókai visszaemlékezései ennek az
ellenkezőjét valószínűsítik. Szintén kétes hitelű
az az adat, hogy Kossuth augusztus 12-én tu
d o t t volna arról, hogy előző este a haditaná
_

cson Görgei a feltétel nélküli fegyverletételt
javasolta. F . Kiss Erzsébet i t t a Kossuth
Lajos összes munkái XV. kötetére hivatkozik,
B a r t a I s t v á n magyarázó szövege pedig Hajnal
I s t v á n munkáján (A Kossuth-emigráció Török
országban I.) alapul. Hajnal csupán egy NagySándor József által láttamozott útlevél alapján
valószínűsítette ezt a t é n y t . Beniczky Lajos
emlékirataiból azonban tudjuk, hogy az orosz
táborból visszafelé jövet találkoztak az Aradról
távozó Kossuthtal, s közölték vele Rüdiger
válaszát arról, hogy az orosz hadsereg csak
feltétel nélküli fegyverletételt hajlandó elfogad
ni. Kossuth t e h á t ezért u t a l t augusztus 12-i
levelében a fegyverletételre. (135—136. o.)
Az alfejezettel kapcsolatban némi hiány
érzetet kelt az, hogy a szerző nem foglalkozik
Szemere és B a t t h y á n y Kázmér „kormány
szintű" működésével; a miniszterelnök és a
külügyminiszter ugyanis nem mondtak le, s
továbbra is miniszterként intézkedtek, egészen
augusztus 24-ig.
Az V. fejezet a minisztérium alkalmazottai
val és ügyvitelével foglalkozik. Tárgyalja a
volt kormányszéki hivatalnokok átvételét, a
nyugdíjrendszert, az álláshalmozás és az össze
férhetetlenség problémáját, a fizetések nagy
ságát és az alkalmazottak számát. A fizetések
nél jegyzet igazít el a korabeli megélhetési
költségekkel kapcsolatban. F . Kiss Erzsébet
szerint a kormány magas fizetéssel honorálta
a kiemelkedő szakmai képességű hivatalnoko
k a t , ill. azokat, akik politikai hűségükről tanú
bizonyságot tettek. Méltányolták a hosszú
szolgálati időt is. Az alkalmazásnál kitűzött,
de nem eléggé figyelembe v e t t szempont volt
a nemzetiségek bevonása az államigazgatásba,
így pl. nem került sor az egyes minisztériu
mokban a tervezett nemzetiségi szekciók fel
állítására.
Ujabb fejezet tárgyalja az erdélyi állam
igazgatási és igazságszolgáltatási szervek
1848—1849-es működését, a magyar kormány
területi illetékességét. A fejezetből kitűnik,
hogy az erdélyi közigazgatási rendszer meg-,
ill. újjászervezése mindvégig nem valósult meg,
s Erdélyt nem sikerült kellő mértékben bele
illeszteni az új államigazgatási rendbe. Ez egy
részt a politikai és hadi eseményekkel, másrészt
a volt kormányszékek szívós ellenállásával ma
gyarázható. Ebben a fejezetben foglalkozik a
szerző a horvát, szlavón és dalmát részek hely
zetével is.
A V I I — X I V . fejezetek tárgyalják az egyes
minisztériumok működését. A fejezetek fel
építése hasonló. Az első fejezet általában a
minisztérium hatáskörét, illetékességi körét,
személyzetét és költségvetését tárgyalja. Kü
lön alfejezetek tárgyalják az egyes miniszté
riumok működésével összefüggő szervezeteket,
így a belügyminisztériumnál az Országos Rend
őri és Postaosztályt, a pénzügyminisztérium
nál a Királyi Jogügy igazgatóságot. Ugyanígy
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külön alfejezetek foglalkoznak az egyes mi
nisztériumok illetékességi körébe tartozó rész
területekkel. Az igazságügyminisztériumnál
t e h á t külön szól a szerző a felsőbíróságok 1849
május-júniusi felszámolásáról és újjászervezé
séről; a földművelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi minisztérium kapcsán pedig igen jó öszszefoglalást ad az 1848—1849-es kereskedelmi
es vámügyekről, a postaügyről és az egészség
ügyről. Szerkesztési és célszerűségi okok m i a t t
ez utóbbi helyen foglalkozik a katonai egész
ségügy problémáival is. Az időrendiség köve
telményének eleget téve a szerző elkülönítve
tárgyalja a különböző minisztériumok külön
böző korszakait, általában a miniszterek sze
mélyéhez kötve egy-egy időszakot, kitérve a
legfontosabb átszervezésekre, a minisztérium
személyzetének mozgására is.
E folyóirat olvasóit talán leginkább a had
ügyminisztérium működéséről írottak érdekel
hetik, bár a többi fejezet is igen gazdag had
történeti vonatkozásokban. A 48-as minisz
tériumok anyagából talán a hadügyé a leg
gazdagabb és a legnagyobb; feldolgozása t e h á t
óriási erőfeszítést igényel. F . Kiss Erzsébet
munkája jó kiindulás lehet a hadügyminisz
térium működésének feldolgozására. A szerző
k i t é r t a hadügy legfontosabb problémáira, no
ha érdeklődése elsősorban hivataltörténeti, s
nem hadtörténeti jellegű. Ebből következik
talán a viszonylag nagy számú elvetés. í g y pl.
az a megállapítás, hogy az állandó hadsereg
felállításának éve 1715, noha állandó hadsereg
m á r addig is létezett; a V I I I . te. csupán azt
a célt szolgálta, hogy Magyarország hivatalosan
is részt vállaljon annak költségeiből (312. o.).
Nem elég szabatos az a megállapítás, hogy
1848 előtt „nálunk olasz, osztrák egységek
táboroztak, a magyar csapatok pedig a biro
dalom más részeiben őrködtek a Habsburguralom épsége felett". Magyarországon is állo
másoztak magyarországi sorozású és magyar
legénységű ezredek, ül. zászlóaljak, de a több
séget valóban az idegen ajkúak (köztük cse
hek, lengyelek is) alkották (314. o.). Túlzottan
kritikusnak tűnik a szerző megállapítása az
1848. június 15-i királyi rendelet után előállt
helyzettel kapcsolatban. A bécsi hadügymi
nisztérium beleszólási jogát ugyanis erősen
korlátozta az a tény, hogy az ország fegyveres
erejének nagyobb része, a nemzetőrség, ill. a
nemzetőrségnek álcázott honvédség tisztikará
nak kinevezésébe gyakorlatilag nem szólhatott
bele. Erős túlzás az is, hogy Mészáros meg
b ü n t e t t e a „parancs ellenére hazatért magyar
k a t o n á k a t " . A hadügyminiszter csupán meg
r ó t t a a Lenkey János vezette huszárszázadot,
s aztán gyors ütemben leküldte őket a déli
hadszíntérre. Lenkeyék engedély nélküli haza
térése csak akadályozhatta a magyar katona
ság hazavezénylésének éppen hogy megkezdő
d ö t t folyamatát; Mészáros mást akkor sem na
gyon t e h e t e t t volna velük, ha szívből örül ha
zatérésüknek. (323—324. o.)

Téves az a — Jósika Miklós emlékirata alap
ján t e t t — megállapítás is, hogy B a t t h y á n y n
kívül senki sem ismerte Mészárost. Széchenyi
nek ismernie kellett, hiszen Mészáros az MTA
tagja volt. (326. o.) A 343. oldalon említett
„hadi műmozgalmak" jelentése nem hadgya
korlatok, hanem hadmozdulatok. Csermelyi
Lajos táborkari százados azért nem jelent meg
Debrecenben, mert december közepén Mészá
rossal együtt a felső-tiszai táborba ment, s o t t
is m a r a d t mint táborkari tiszt (355. o.). Nem
egészen szabatos az a megfogalmazás, hogy
„Kossuthnak a hadügyminiszter feje felett
a parancsnokokhoz intézett rendeletei csor
bították a magyar hadügyminiszter tekinté
l y é t " (362. o.). Kossuth ilyen jellegű utasításo
k a t 1848 december végéig küldözgetett (egy
ilyen utasítás következménye volt Perczel móri
veresége is), utána azonban, nem utolsósorban
Mészáros fellépése következtében, tartózko
dott a taktikai részletességű utasítások kiadá
sától; jóllehet, stratégiai ötleteivel a későbbiek
ben is szívesen bombázta a hadvezéreket. Nem
tekinthető bizonyítottnak Szemere azon állí
tása, hogy azt a feltételt t e t t e volna a minisz
terelnöki szék elfoglalásában, hogy Görgei
vagy fővezér, vagy hadügyminiszter legyen.
Erre a szabadságharc alatt keletkezett irat
anyagban egyetlen jel sem m u t a t (363. o.).
Kossuth május 4-én még valóban nem k a p t a
meg Görgei válaszát arról, hogy elfogadjá-e a
hadügyminiszteri posztot, de másnap m á r
megérkezett Görgei május 1-i levele, amelyben
késznek m u t a t k o z o t t a hadügyminiszterség
elvállalására. Görgeit egyébként nem tábor
nokai helyettesítették, hiszen a júniusban he
lyettesítését ellátó Szabó Imre csak ezredes
volt (364. o.). A katonai kinevezések jogával
kapcsolatban a szerző úgy véli, hogy 1849
májusától a hadügyminisztérium egyre szé
lesebb hatáskörhöz j u t o t t a kormányzóval
szemben. Holott a törzstiszti és tábornoki ki
nevezések körüli jogkör mindvégig érintetlen
m a r a d t ; a hadügyminisztérium jogkörét a fő
tiszti kinevezésekben a május 2-i és a június
2-i rendeletek egyformán szabályozták, csupán
a Görgei távollétében hozott május 20-i hatá
rozatokban adott a minisztertanács némi en
gedményt az egyes seregparancsnokoknak
(366—367. o.). Nem bizonyítható az az állítás
sem, hogy Kossuth június 18-án úgy állapodott
volna meg Bemmel, miszerint az csak neki
tartozik engedelmességgel, a hadügyminiszté
riumnak nem. Annál is inkább, mivel Bem
addig is, azután is legfeljebb tanácsokat volt
hajlandó elfogadni mind Kossuthtól, mind a
hadügyminisztériumtól (366. o., 223. jegyzet).
A szerző igen jól igazodott el a hadügy
minisztérium különböző átszervezéseinek út
vesztőjében. Feladata korántsem volt egy
szerű, hiszen a nemzetőrség ós a honvédség
irányítását előbb, tárcaszintű feladatként, ma
ga B a t t h y á n y Lajos, majd az általa létrehozott
Országos Nemzetőri Haditanács l á t t a el. En-
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nek beolvadása és a főhadparancsnokságok fel
számolása növelte a hadügyminisztérium ha
táskörét, de feladatait is. Kár, hogy a szerző
nem utalt az Országos Főhadparancsnokság
működésének 1849-es felújítására, Kiss Ernő
vezetésével. Az iratokkal kapcsolatban pedig
elkerülte figyelmét az a tény, hogy a hadügy
minisztérium tényleges elnöki osztályának, a
táborkari osztálynak iratai nincsenek a közös
sorozatban; fogalmazványaik többsége való
színűleg megsemmisült, ha egyáltalán voltak
ilyenek. A jelenleg rendelkezésünkre álló ere
deti tisztázatok alapján úgy tűnik, hogy ennek
az osztálynak az iratanyaga k b . 3—4000 ikta
tószámot tartalmazott. Ez az osztály intézte
a hadműveletek tényleges irányítását, ez az
osztály nyilvánított véleményt különböző ka
tonapolitikai ügyekben, ide futottak be a hadi
jelentések. Iratanyagának feltárása azért is
nehéz, mert nemcsak B betűvel, hanem néha
E-vel is jelölték kiadványait.
Az ismertetés elején m á r szóltam a felhasz
nált irodalom és levéltári forrásanyag gazdag
ságáról. A szerző figyelmét azonban elkerülte
néhány, főleg hadtörténeti jellegű feldolgozás,
forráskiadvány, ill. levéltári forrásanyag. így
érdemes lett volna felhasználni az Országos
Levéltár 1520 utáni gyűjteményéből Klapka
György, Henryk Dembiňski, Józef Wysocki,
Vetter Antal iratait, a Katonai iratokat, a
családi levéltárak közül pedig a Görgey-család
iratait. Az OSZK anyagából kétségkívül jól
hasznosíthatta volna Dudás Ödön gyűjtemé
nyét a magyar hadsereg tisztikaráról (Fol.
Hung. 1368.); i t t található pl. Waldberg Ká
roly emlékezése. A forrásközlések közül figyel
met érdemelt volna Görgey István három
kötetes munkája (1848 és 1849-ből), különösen
a I I — I I I . kötet, amelyekben Görgei hadügyminisztériumi működéséről, ill. a végnapokról
találhatók jól hasznosítható adatok. Hunfalvy
Pál naplója csak a közelmúltban jelent ugyan
meg, de már a múlt században közlésre kerül
tek belőle részletek a Budapesti Szemle 1883.
és 1888. évfolyamában. Steier Lajos okmány
közlései közül figyelmet érdemeltek volna a
Beniczky Lajos emlékezéseit és a tót kérdés
irományait közzétevő kötetek. Érthetetlen,
hogy Steier négykötetes munkájából (A sza
badságharc revideált története), csupán az el
sőt és a III—IV.-et használta; a I I . kötet,
,,Az 1849-iki trónfosztás előzményei és követ
kezményei" kimaradt a felhasznált irodalom
ból. Nem használta a helyettes hadügyminisz
ter, Klapka emlékezéseit sem, az újabb forrás
közlések közül pedig Katona Tamás kötetét az
aradi vértanúkról (Aulich és Kiss Ernő val
lomása), ill. Böhm J a k a b iratközlését (Kiadat
lan Kossuth iratok 1848—1849-ből, Hadtörté
nelmi Közlemények, 1962). Ezek az anyagok
persze nem változtatták volna meg érdemben
a kötet t a r t a l m á t , de t ö b b pontatlanságot el
kerülhetővé t e t t e k volna.
A kötet jegyzetanyaga szintén imponálóan

gazdag. Néhány irat mellől azonban elmaradt
a megjelenés helye. í g y pl. V. Waldapfel Esz
ter levelestárában megjelentek a következő
oldal- és jegyzetszám alatt található iratok:
43/3., 44/8., 172/25. A Kossuth Lajos összes
munkáira történő utalás hiányzik a követke
zők mellől: 117/55—57., 119/67., 131/116.,
155/47., 179/52., 287/96., 307/154., 362/200.,
413/51., 430/125., 475/58. A 325/38. és a
339/106. jegyzetben hivatkozott Görgei-leveek megjelentek Steier Lajos „Görgey és Kos
s u t h " c. munkájában. A 292/30. jegyzetben
hivatkozott Kossuth levelet BŐhm J a k a b tette
közzé említett forrásközlésében.
A 120/74. jegyzetben hivatkozott levelet
Szemere nem a nemzetgyűléshez, hanem Kos
suthhoz intézte. A 132/125. jegyzetben hivat
kozott, Bónis Samutól származó július 25-ei
jelentés Görgei és az oroszok tárgyalásairól a
KLÖM XV. kötetében német fordításban jelent
meg. A magyar eredeti az OL-ban található
(Kossuth Miscellaneii 117.). A 224/57. jegyzet
ben említett levélben Szemere nem azt írta
Kossuthnak, hogy Freiheitsbothe-t küldött
Görgei táborába, hanem kérte Kossuthot, hogy
a Közlöny mellett azt is küldjön Görgeihez.
A 239. oldalon bosszantó nyomdahiba folytán
négy sor kimaradt, négy pedig kétszer szere
pel. A 363/203. jegyzetben említett levéltári
hivatkozás (Kossuth Miscellanen 13.) alatt nem
Görgei—Mészáros levélváltás található, csu
pán Mészáros Görgeihez intézett 9307/A iktató
számú levele. A 368/232. jegyzetben Szemere
alapján idézett, Aulichtól származó haditör
vényszéki
vallomásrészlet
kétes
hitelű.
A 424/100. jegyzetben hivatkozott levelet
Szemere nem ismeretlen személynek írta, ha
nem Csengery Antalnak.
A kötet másik nagyobb egységét az a névtár
alkotja, amely az 1848—1849-es magyar mi
nisztériumok ügyintéző hivatalnokainak rövid
életrajzait közli, csaknem 140 oldalon. Ennek
az adattárnak az értéke felbecsülhetetlen egy
majdani, hihetőleg teljes 1848—1849-es élet
rajzi lexikon elkészítése szempontjából. Bona
Gábor két kötetén kívül az eddig megjelent
ilyen jellegű életrajzi adattárak közül ez öleli
fel a legnagyobb számot a nagy óv szereplői
közül. A honvédtiszti életrajzokban előforduló
hiányosságokat és hibákat Bona Gábor két
könyve alapján könnyen korrigálni lehet; a
többiekre vonatkozó, levéltári adatokon ala
puló rövid pályaképek pedig a korszak minden
kutatója számára komoly segítséget jelente
nek. H a az így rendelkezésre álló anyag ki
egészül a kormánybiztosok, képviselők, írók,
publicisták, megyei politikusok és tisztviselők
életrajzi adataival, az említett lexikon adat
bázisa együtt lesz. Ehhez komoly segítséget
jelentenek olyan munkák, mint Kozma György
kéziratban m a r a d t 48-as lexikona, Szinnyei
lexikona, Szőcs Sebestyén kismonográfiája a
kormánybiztosi intézmény kialakulásáról, a
Lukács Lajos által nemrég publikált névtár az

— 798 —

olaszországi magyar légióról vagy Bölöny Jó
zsefkészülő anyaggyűjtése a magyar parlamen
ti képviselőkről.
Ugyanakkor csak sajnálni lehet, hogy a név
t á r nem tölti be a névmutató szerepét, ez
ugyanis csökkenti a kötet használhatóságát.
Sajnálatos módon kimaradtak olyan szemé
lyek, mint a k é t helyettes hadügyminiszter,
Klapka György ós Kiss Ernő, vagy az O H B
második embere, N y á r y Pál, ill. a szintén OHBtag Jósika Miklós és Sembery (Zsembery) Im
re. Az adatok néhol hiányosak. í g y pl. Athanackovié Platóról határozottan tudjuk, hogy
átállt a szerb felkelőkhöz. Bérczy Károly 1849
július elején vidékre távozott, s nem t é r t vissza
többé a kormány éppen aktuális székhelyére.
Bikkesy (Heinbrucher) Alajos 1849 elején dip
lomáciai küldetéssel külföldre utazott. Bónis
Samu 1848 őszén kormánybiztosként a dunán
túli, ill. feldunai táborban tartózkodott. Csuha
Antalnál érdemes megjegyezni, hogy tábornok
lett. Fogarassy János nyelvész és az MTA tagja
volt. Gál Sándor a szabadságharc végén szintén
tábornok volt. A Garay János életrajzában em
lített Klapka-tábor és az I. hadtest ugyanazt
jelöli. Gelich Rikhárd valóban honvédtábornok
lett, de csak az 1867 utáni honvédségben.
1849-ben csak őrnagy volt. Görgei nem július
14-ig, hanem csak 5-ig volt hadügyminiszter.
Nem volt ,,több ízben" a honvédség fővezére,

csak 1849 áprilisától június végéig. Nemeskéri
Kiss Miklós 1849-ben szintén diplomáciai meg
bízást kapott. Mednyánszky Cézár nem Windiseh-Grätz betörésétől (dec 14—16.), hanem
csak 1849. január S-től volt a feldunai hadtest
törzslelkésze. A szerző i t t cáfolja a Magyar
életrajzi lexikon azon adatát, hogy Mednyánsz
k y Cézár Mednyánszky László öccse volt.
A MÉL adata azonban nem a festő Mednyánszkyra, hanem H a y n a u első áldozatára, az 1849.
június 5-én Pozsonyban kivégzett Mednyánsz
k y László honvédőrnagyra vonatkozik. Mészá
ros Lázár életrajzából kimaradt az, hogy 1849.
július 1-től 29-ig ő a magyar hadsereg fővezére.
Ottinger Ferencnél hiányzik 1848. szeptemberi
ideiglenes fővezérsége, ill. átállása Jellačič ol
dalára. Szatmáry-Király Barnabásnál szintén
hiáayzik az utalás arra, hogy 1849. február
elején átállt Windisch-Grätzhez.
A névmutató helyett t á r g y m u t a t ó segíti a
kötetben való eligazodást.
F . Kiss Erzsébet monográfiája olyan munka,
amely évtizedekig hasznos segítője lesz a kor
szak minden egyes kutatójának. A politika-, a
had- és az intézménytörténet egyetlen kutatója
sem mellőzheti ezentúl ezt a kötetet, ha 1848—
1849 jobb megismerésére törekszik.
Hermann

Róbert

SZABÓ LÁSZLÓ

PÍAVE 1918
(Kossuth Könyvkiadó,

Budapest, 1986. 239 o.)

Hetven esztendővel a történtek után is ak
tuálisnak kell t a r t a n u n k annak az esemény
sorozatnak a felidézését, amelyet a szerző így
jellemzett: „kései riport egy tömeggyilkosság
ról", mivel „az Osztrák—Magyar Monarchia
hadserege a győzelem minden reménye nélkül
indította meg a hadműveleteket" és „a tábor
noki kar sem h i t t a győzelemben". Nemcsak
ez a mű, a levéltári forrásokra és a résztvevők
beszámolóira építő, ezeket szembesítő had
történelmi elemzés érkezett későn. Elkésett a
műről szóló ismertetés is. Szabó László, a szer
ző, immár egy éve halott. A mondanivaló rövid
bemutatása mellett így ez a kis írás egyúttal
emlékezés és tisztelgés a körünkből korán vég
leg eltávozott, ám műveiben tovább élő tudós
előtt, miként könyvét ő maga is emlékezésnek
és tisztelgésnek szánta „azok előtt, akik szen
vedtek vagy meghaltak egy gyilkos, emberte
len és igazságtalan háború áldozataiként".
A bevezető fejezetben Szabó László nagyívű
áttekintésben a gazdasági-társadalmi helyzet
tükrében színes képet ad a háború negyedik
évében érvényesülő kül- és belpolitikai tenden-

ciákról. Különös hangsúllyal ábrázolja azokat
a folyamatokat, amelyek I. Károly osztrák
császárt (IV. Károly néven magyar királyt)
arra ösztönözték, hogy meghozza a szövetséges
I I . Vilmos német császár által szorgalmazott
döntést, vagyis legalább a délnyugati hadszín
térre vonatkozóan újabb támadó hadművelet
tervét dolgoztassa ki, ha már nem vállalkozik
a nyugati arcvonalon tervezett, döntőnek te
k i n t e t t német támadás előkészítéséhez való
csatlakozásra.
E z t követően az olvasó eleven képet nyerhet
az olasz hadsereg ellen tervezett hadművelet
helyszínéről, a Stilfsi hágótól az Adriai ten
gerig húzódó osztrák—olasz határvidék áttörhetetlen terepszakaszai közül kiválasztott
Piave-könyök vidékéről. Ismerteti a szerző ez
u t á n a legfelsőbb hadvezetésben az e terep
szakaszon végrehajtandó hadművelettel kap
csolatos, egymásnak ellentmondó előzetes né
zeteket, majd a végül elrendelt intézkedéseket.
Elemzése alapján eljut a megrázó végkövet
keztetéshez: „A vezetés t u d t a , hogy ez a had
művelet nem lehet sikeres. Semmit sem oldott
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meg, pusztán alibi volt a németek, illetve erő
fitogtatás az a n t a n t felé. (...) Mindaz, ami a
hadművelet előkészítése körül t ö r t é n t , nem
nevezhető másnak, mint politikai és katonai
hazárdjátéknak. De talán annak sem, mert
még abban is van lehetőség a nyerésre. I t t vi
szont nem volt, ós ezt csakhamar megtudta
mindenki, az uralkodótól a tábornokokon át a
lövészárokban kuporgó, vagy a Piave szenynves zöld hullámai között küszködő katona-

Írig."

Ezután a szerző feleleveníti a jobbszárnyon
álcázásként kikülönített erőkkel és főcsapással
a Tonale-hágón átvezető ú t két oldalán június
13-án megindított Lavina-, majd a főerőkkel
az Astico-völgy és a Piave-könyök között jú
nius 15—20. között végrehajtott Radetzkyhadmúveletet. Bemutatja az anyagi és erő
viszonyokat, a terepadottságokat, az időjáráskörülményeket, az elhatározásokat és intéz
kedéseket. Elemzése alapján levonja a határo
zott következtetést, miszerint teljesen elhibá
zott támadást indított a hadvezetés, a kedvező
körülmények között mélyen tagolt védelmi
állásrendszerben levő ellenséggel szemben a
szükséges jelentős túlerő hiányában nem követ
kezhetett be más, mint a súlyos vereség. Ezzel
összefüggésben részletesen vizsgálja az állító
lagos „cseh árulás" kérdését, és bebizonyítja
annak teljes valószerűtlenségét.
A következőkben a főerőkkel egyidőben a
Monte Pello és az Adria között a Piavén át
kelve megindított Albrecht-hadműveletet rész
letezi a szerző az előzőekhez hasonló módon, és
újólag kimutatja, mennyire elhibázott táma
dásindítás következett be. Sőt ezúttal kimond
ja az egész támadó hadműveletsorozatra érvé
nyes sommás ítéletét: „az ilyen módon elő
készített támadás nem hadmťívelet, hanem
tömeggyilkosság".
Befejezésül a balszárnyon a Montello-térségben levő erők által ugyancsak június 15-—20.
között melléktámadásként végrehajtott előre-

nyomulást ós kisegítő csapást, majd az Alb
recht-hadművelet kudarca utáni itteni vissza
vonulást villantja fel a szerző.
A teljes arcvonalon bekövetkezett osztrák—
magyar támadási kudarc bemutatását köve
tően Szabó László a június 21-én kezdődött
olasz ellentámadással foglalkozik, amelynek
eredményeként már június 25-re visszaállt az
eredeti helyzet, július 7-re pedig teljessé vált
az osztrák-—magyar vereség. A szerző az ennek
következtében a hadvezetésben bekövetkezett
személycserékkel és a vereség belpolitikai kö
vetkezményeivel, majd az arcvonal teljes öszszeomlását eredményező sorozatos további ki
sebb operációkkal folytatja elemzését.
A nyugat-keleti irányban arcvonalszaka
szonként
elemzett
hadászati-hadműveleti
komplexummal kapcsolatosan befejezésül a
szerző a történelem ítélőszéke előtti felelősséget
veti fel. Egyenként mérlegre teszi a legfelsőbb
hadvezetésbe!i döntéshozók nézeteit és tetteit,
majd az uralkodó bizonytalanságának hatásá
ról szól. Kitér a titokvédelemmel kapcsolatos
súlyos mulasztásokra is. Leszögezi azonban,
hogy a sorsdöntőnek bizonyult hadászati
hadműveleti vereség végső oka mégis az oszt
rák—magyar haderő anyagi-technikai ellátott
ságában és erkölcsi-politikai állapotában mu
tatkozott súlyos zavar volt.
A szerző egész művén végighúzódó mély
antimilitarista humánum emberközelbe hozza
a szembenálló hadakban bevetett harcosok
mérhetetlen, az osztrák—magyar oldalon eleve
hiábavaló szenvedését, amelyet „kétségbe
ejtő hiányok, nemtörődöm felső vezetés" sú
lyosbított. Az osztrák—magyar haderőből
Piavénél elesett 150 000 harcosra emlékezve,
elsőként mondja ki Szabó László a végkövet
keztetést : „a semmiért folyt el annyi vér, mert
ezt a hadműveletet az emberi életet semmibe
vevő módon készítették elő".

(Z. J.)

ADAM W A N D R U S Z K A — P E T E R URBANITSCH (SZERK.)

DIE HABSBURGEÍIMONARCHIE 1848—1918. V. K.
Die bewaffnete Macht
(Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
Wien, 1987. 864 o., 9 táblázat, 5 vázlat, 4 térkép)

Az Osztrák Tudományos Akadémia nagy
szabású vállalkozásaként készülő „A Habs
burg Monarchia" című sorozat ötödik kötete
ként a gazdasági fejlődést, a közigazgatást és

jogügyet, a népességet és a vallási összetételt
tárgyaló alkotások után immár a hadügyi szin
tézist is kézbe veheti minden érdeklődő. Mivel
t e r v szerint az első világháború korszakát tel-
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jes komplexitásában önálló kötet fogja tár
gyalni, ezúttal az 1848 és 1914 közötti idő
szakot dolgozták fel a szerzők.
A bevezető t a n u l m á n y t Johann
Cristoph
Allmayer-BecJc ,,A fegyveres erők az államban
és a társadalomban" címmel írta meg. Az
egyes, szokásosan megkülönböztetett köztör
téneti periódusokat külön tárgyalva, elsődle
gesen a haderő államhatalmi szerepváltozásait
és a fegyverben állóknak a kor szellemi áram
lataival és politikai irányzataival szembeni ma
gatartását elemzi. Közben folyamatosan kitér
a felső hadvezetés, a hivatásos és tartalékos
tiszti és altiszti réteg, valamint a katonatöme
gek társadalmi helyére és szerepére is.
A kötet döntő hányadát kitevő rendkívül
alapos szintézist a császári-királyi, illetve csá
szári ós királyi hadseregről Walter Wagner ké
szítette el. Először a vezető szervekről: a had
ügyminisztériumról és a hadseregfőparancs
nokságról, valamint a főszállásmesteri törzs
ről, illetve a hadügyminisztériumról és a leg
felsőbb hadvezetésről, valamint a vezérkarról
ír. Ezt követően a hadsereg harcászati és terü
leti tagolódását, majd az erődítményrendszert
mutatja be. A korábbi időszakkal kapcsolato
san azután a katonai határőrvidék tárgyalása
következik, míg a későbbi időszaknál ennek
felszámolásáról, majd a birodalom nyugati
felében a magyar királyi honvédségnek meg
felelően létrehozott császári-királyi Landwehrről, valamint az ottani népfölkelésről van
szó. Rövid kitérővel mindkét szövegrészben a
testőrségekkel foglalkozik ezután a szerző.
E z t követően veszi sorra az egyes fegyver- és
csapatnemeket, szakszolgálatokat. A továb
biakban a hadkiegészítési rendszert mutatja
be, a második időszakkal kapcsolatosan rész
letesen felidézi a vederőtörvény módosításait
is. Ezután tér rá sorban a katonai oktatásügy
re, egészségügyre, lelkipásztori gondozásra,
igazságügyre, ellátó szolgálatra, pénzügyi szol
gálatra, a hadiköltségvetésre, a fegyverzet és
felszerelés biztosítására. Befejezésül a harcá
szati kiképzés fejlődését részletezi, majd az
adott korszakban elrendelt egyes mozgósításo
k a t és végrehajtott hadjáratokat írja le.
A magyar királyi honvédség 1868—1914
közötti történetével a Papp Tibor által írt
következő nagy fejezet foglalkozik. A szerző
először a létrehozást lehetővé tevő 1868-as
vederőtörvény létrejöttének
körülményeit
idézi fel. E z t követően ábrázolja a központi és
helyi vezető szervek létrehozásának a folya
m a t á t , valamint a csapatszervezés kezdeti idő
szakának eseménytörténetét. A továbbiakban
a magyarországi hadkötelezettségi és hadki
egészítési rendszer működését részletezi, és be
mutatja az egyes fegyver- és csapatnemeket,
szakcsapatokat. Ehhez csatlakozva ismerteti a
fegyverzet- és felszerelésellátást, a kiképzést,
az egészségügyi, jogi és lelkipásztori szolgála

tot. Befejezésül a magyar királyi népfölkelést
mutatja be.
A befejező negyedik nagy fejezetben Lothar
Hobelt az osztrák, illetve osztrák—magyar
hadiflotta történetét ismerteti. Nyolc fejlődési
szakaszra tagoltan általában szól a haditenge
részet jellemzőiről, majd külön ismerteti a
Habsburg, illetve Osztrák—Magyar Monar
chia hadikikötőit és flottabázisait, a haditen
gerészet szervezését és igazgatását, a személy
ügyi m u n k á t ós a kiképzést, a költségvetést és
a fejlesztést, végül pedig a külföldre való ki
futásokat és hadialkalmazásokat.
A kötet tartalmaz gazdag irodalomjegyzé
ket, rövidítés-, személy- és helynév-, valamint
t á r g y m u t a t ó t , továbbá alapvető táblázatokat,
térképeket, vázlatokat, a szövegrészben a leg
fontosabbnak t ű n ő hivatkozásokat. Mindez lé
nyegesen megkönnyíti a használatot az olvasó
számára.
Amikor őszinte elismeréssel köszöntjük en
nek az alapvető összefoglalónak a megjelente
tését, nem tudunk elhallgatni néhány felmerülő
gondolatot. Dicséretes dolog az, hogy a magyar
királyi honvédség önálló nagyfejezetet és 52
oldalnyi terjedelmet k a p o t t . Indokolatlannak
látjuk viszont éppen ezért, hogy az azonos sú
lyú és szerepű ciszlajtániai császári-királyi
Landwehrről csupán a császári és királyi had
seregről szóló nagyfejezet egyik alfejezetként
ős alig 13 oldalon esik szó. Ugyanilyen arány
talanságot látunk a népfölkeléssel kapcsolato
san is, míg magyar vonatkozásban erről egy
alfejezet szól, a birodalom másik felét tár
gyalva csupán egyetlen mondat. Tulajdon
képpen ugyancsak szerkesztési kérdés, hogy
véleményünk szerint a császári-királyi, illetve
császári és királyi hadseregről szóló fejezet
u t á n kellene következnie az ugyancsak közös
haditengerészetről szóló nagyobb egységnek.
Nézetünk szerint azután kellett volna követ
keznie egy nagyobb egység két részeként a
honvédséget, illetve a Landwehrt, valamint a
két népfölkelést bemutató szövegegyüttesnek.
A kötet jelenlegi tagolása tehát az arány
talanság érzetét kelti, egyúttal a témában ke
véssé járatos olvasó számára, különösen ha
nem elég alaposan tanulmányozza a kötetet,
ínég félrevezető is lehet. Az általunk célsze
rűbbnek tűnő szerkezettel elkerülhető lett
volna bizonyos eseménytörténeti ismétlés is.
Jelenleg ugyanis az 1866-os vesztes háború
utáni birodalmon belüli átalakulásról szólva
és a ciszlajtán császári-királyi Landwehr meg
alakítását elrendelő törvényt ismertetve is
szükségszerűen szó esik a magyar kiegyezési
törvényekről és a magyar királyi honvédségre
irányuló magyar követelés érvényesítéséről.
Továbbá a jelen szerkezeti tagolásban felérté
kelődik a honvédség és leértékelődik a Land
wehr szerepe. Sőt teljesen elsikkad az a tény,
hogy azonos második vonalbeli fegyveres erőről
volt szó, amely az első vonalat jelentős közös
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haderővel (hadsereggel és hadiflottával) szem
ben fegyveres konfliktus esetén csupán korlá
tozott szerepet játszhatott, míg békebeli kar
hatalmi lehetőségei nagyjából azonosak voltak.
Ugyancsak még a szerkesztési területen ma
radva, de m á r a t a r t a l m a t is érintve, egyáltalán
nem tartjuk helyesnek, mivel egyfajta öntör
vényű fejlődést sugall, hogy a haditengerészet
történeti fejezetben az egyes fejlődési szaka
szok a haderőnem főparancsnokának szolgálati
idejéhez kötötten jelentkeznek, és teljesen el
sikkadnak a többi fejezetben jól érvényesített
köztörténeti időhatárok, valamint az állam
jogi ós politikai fejlődésből fakadó változások.
Tartalmilag jelentős hiányérzetet kelt vala
mennyi fejezet olvasásakor, hogy a haderővel
kapcsolatos reform, valamint a költségvetés
kérdésének tárgyalásánál sehol sem tükröződ
nek a különböző hatalmi és politikai tényezők
eltérő és egymással ütköző nézetei, csupán az
ütközések után végkifejletként bekövetkezett
döntés és ezt követő végrehajtás részletezése
szerepel. Ugyanígy sehol sincs a nemzetközi
hatalmi erőviszonyokba, törekvésekbe és lehe
tőségekbe ágyazva a haderő bevetése, hanem

csupán az egyes hadjáratok lefolyásának tény
szerű ismertetése történik. Különös figyelmet
érdemel magyar szempontból, hogy az elsőkónt
szóba kerülő 1848/49-es birodalmon belüli had
járatokat, így „a magyar háborút" teljesen az
egykori központi hatalom szemszögéből nézi
és értékeli az osztrák szerző. De a többi had
járattal kapcsolatosan sem jár sokkal jobban
az olvasó. Az ezekhez vezető hatalmi-politikai
diplomáciai lépésekről szinte semmit sem t u d
meg, hiszen legfeljebb ilyen fogalmazás utal az
előzményekre: „Boszniának ós Hercegoviná
nak 1878-ban a Berlini Kongresszus határoza
tával bekövetkezett birtokbavétele".
Bíráló megjegyzéseink ellenére befejezésül
meg kell ismételnünk, hogy évtizedes előkészí
tés után rendkívül fontos, hasznos és régóta
hiányolt szintézist vehetünk kezünkbe, amely
ben roppant nagy ismeretanyag halmozódott
fel, és amelyben jól tükröződnek az osztrák
hadtörténettudományban ma érvényesülő ten
denciák. Mindezek megismerése elkerülhetet
len szükségszerűség a kor magyar hadtörté
nész kutatója számára.
Z. J.

ZSIGA T I B O R

SZOVJET KATONAI EMLÉKMÜVEK ÉS SÍROK VAS MEGYÉBEN
(Szombathely,

A magyarországi felszabadító hadműveletek
befejeződése óta több mint négy évtized telt
el, és t ö b b mint 30 éve már annak is, hogy a ha
zánk felszabadítását eredményezett harcok
első nagyobb terjedelmű ismertetése megjelent.
A hadtörténészek és történészek azóta a for
rások és dokumentumok széles körének fel
használásával egyre pontosabban dolgozták fel
és m u t a t t á k be a felszabadító harcok 203 nap
ját.
A háború, természeténél fogva — álcár tá
madó, akár védelmi küzdelemről van szó —,
mindig több-kevesebb emberi életet követel.
A felszabadító harcok történetét bemutató
munkák eddig csak azt fogalmazták meg, hogy
„több mint 140 000 szovjet katona áldozta életét
a magyar nép szabadságáért, és alussza örök ál
mát magyar földön.
Eddig kevés kísérlet t ö r t é n t annak feldol
gozására, hogy a felszabadító harcok során
egy-egy térségben, vagy megyében hányan
vesztették életüket, holott ezek az adatok a
harcok és csaták nagyságának érzékeltetésére is
szolgálhatnak! A Zrínyi Kiadó az 1981-ben
megjelent Hősök. A Szovjetunió Hősei a
magyarországi felszabadító harcokban 1944—
1945. c. munkájában közel 400 katonának
harci tetteinek feldolgozására vállalkozott; ők

1987.)

a magyarországi harcokban tanúsított hősi
helytállásukért a legmagasabb kitüntetésre, a
Szovjetunió Hőse megtisztelő címre váltak ér
demessé.
A téma k u t a t á s á t megnehezíti a forrásoknak
még ma is „ t a b u k é n t " való kezelése. A Ber
zsenyi Dániel Tanárképző Főiskola részéről
t ö r t é n t már próbálkozás legalább Dunántúlra
vonatkozó adatok bemutatására. Csak a poli
tikai beosztásban dolgozó történelem szakos
levelező hallgatók előtt nyíltak ki a „titkos
k é n t " kezelt források szekrényei.
Az előzőekben leírtak m i a t t csak a leg
nagyobb dicséret hangján szólhatunk a Zsiga
Tibor kandidátus által szerkesztett és a más
irányú kutatásokhoz is forrásként számításba
jöhető munkáról, mely a felszabadító harcok
során életüket áldozó szovjet emberek iránti
tiszteleten és megemlékezésen kívül egy BM
Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola KlSZ-szervezete hagyományt teremtő kezdeményezé
se is.
A magyar és orosz nyelven megjelent doku
mentumkötet a munka céljáról szóló néhány
soros „Elősző" után vázlatosan bemutatja
„Vas megye felszabaditása"
rövid történetét.
A 3. Ukrán F r o n t alárendeltségébe tartozó had
seregek támadási irányait bemutató alapos ós
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precíz térképvázlat a jobb megértést szolgálja.
E g y csekély vonatkozásban a térképvázlat
pontosításra szorul, mivel a „Birodalmi Védő
állás" nagyobb részben húzódott magyar terü
leten, mint az feltüntetést nyert. Legjobb is
mereteink szerint az ausztriai Kloster-Marienberg kelet térségétől
Kőszeg—Gák—Kőszeg
szerdahely—Bozsok—Búcsú—Narda—Felsőcsa
tár— Vaskeresztes—Vashegy
vonalában húzó
dott e védőállás. E t t ő l a vonaltól nyugatra
— t e h á t a védőállásban — feküdt Kőszeg,
Cák, Velem, Kőszegszerdahely, Bozsok, illetve
az akkoriban még önálló kisközség Kisnarda
is. Igaz viszont az is, hogy Szombathelytől
nyugatra és északra a „Birodalmi Védőállás"
rohonci szakasza nem jelentett különösebb
akadályt, mert 1945. március 29-én a szovjet
csapatok Szombathely és Kőszeg felszabadítása
titán már a délelőtti órákban osztrák területen
üldözték az ellenséget.
E t t ő l a vonaltól délre, a Szentpéterfa—
Pinkamindszent, majd Nemesmedves—Rába
füzes Hegyvidék vonaltól az országhatárig ter
jedő részen a „Birodalmi Védőállás" magyar
területen húzódott és a szovjet csapatok csak

az 1945. április 11-én indított támadás során
lépték át ezt a vonalat.
„Az adatok feltárása és feldolgozása" c.
rész jól szolgálja a névjegyzékben való eligazo
dást. Részletes adatok szerint Vas megyében
a felszabadító harcok során 1945. március 26tól 1393 szovjet katona vesztette életét. A ka
tonai sírok és emlékművek elhelyezését doku
mentáló térképvázlat a korábban m á r említett
következtetések (a harcok súlyossága és az el
esettek száma közötti összefüggés) megállapí
tását is lehetővé teszi.
Az emlékművekről, illetve a sírokról készült
fényképek igényességről tanúskodnak. A 300
példányban készült ízléses kötet a Sylvester
János Nyomda kollektívájának szakmai hoz
záértését mutatja. A szép külső mellett az
aprólékoskutatói-szerkesztői-írói munka együt
tesen eredményezi, hogy a kötet is méltó em
léket állít a magyar nép szabadságáért elesett
és hősi halott valamennyi szovjet ember áldo
zatos küzdelmének. A kötet remélhetőleg más
megyei, esetleg országos feldolgozás példa
m u t a t ó kezdete lehet.
Zielbauer György

KRONIKA

ZACHAR J Ó Z S E F

XIII. NEMZETKÖZI HADTÖRTÉNELMI KOLLOKVIUM
Helsinki, 1988. május 31—június 6.

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság 28
nemzeti tagszervezetéből érkezett 125 részt
vevő ez évben a Finn Hadtörténészek Nemzeti
Bizottsága meghívására gyűlt össze Helsinki
ben. Dr. Mauno Koivisto, a Finn Köztársaság
elnökének védnöksége alatt t a r t o t t á k immár
hagyományos nemzetközi tanácskozásukat,
amelyen ezúttal két téma szerepelt: 1. a har
cászat fejlődésének kilátásai és érvényesülése
a szárazföldi hadseregekben a X V I I I . század
közepétől a X I X . század elejéig (1750—
1830); 2. a legfelsőbb hadvezetés politikai és
katonai hírszerzési eredményeinek a stratégiai
és hadműveleti döntéshozatallal kapcsolatos
jelentősége Európában a második világháború
idején.
A két szekció együttes megnyitó ülésére
május 31-én reggel a Hotel Hesperia báltermé
ben gyűltek össze a kollokvium résztvevői,
valamint a finn tudományos, társadalmi, poli
tikai és közélet számos képviselője.
Érmei Kanninen altábornagy, a Finn Had
történészek Nemzeti Bizottságának elnöke
köszöntötte elsőként a megjelenteket, és egy
úttal köszönetet mondott a honvédelmi és az
oktatási minisztériumnak, hogy a rendezvény
sorozat házigazdája lehet az általa vezetett
bizottság. A következőkben a hadtörténelem
iránti megnövekedett érdeklődésről szólt, ós
kifejtette, hogy a politikatörténet eredményei
nek hatására ez az érdeklődés egyrészt az ese
ménytörténetre, másrészt azonban a hadmű
vészettörténetre irányul. A legújabb kutatási
programokról szólva ezután azt emelte ki, hogy
mindinkább teret nyer az objektívabb meg
közelítési mód, ez pedig rendkívül jelentős, mi
vel segíti a népek egymás közti közeledését.
Még inkább ebben az irányban hat, folytatta
az előadó, ha a kutatók nemzetközi tanácsko
zásain érvényesül az a törekvés, hogy a helyi
eseményeket
egyetemes
összefüggéseikben
vizsgálják. Miután a rendező szerv részéről

biztosítottnak látja ennek lehetőségét, kérte,
hogy a résztvevők éljenek ezzel. Befejezésül
indítványára a résztvevők közfelkiáltással úgy
döntöttek, hogy a hivatali elfoglaltsága m i a t t
távolmaradni kényszerülő védnöknek, Koivis
to államfőnek üdvözlő táviratot küldenek.
E z t követően Christof/er Taxell finn oktatás
ügyi miniszter emelkedett szólásra. Bevezető
ként azt hangsúlyozta, hogy gyorsan változó
világunkban mennyire fontos az összefüggések
ismerete. Hadtörténelmi téren is így van, hi
szen a k é t szuperhatalom közeledésének ten
denciája mellett még mindig érvényesül egy
ezzel ellentétes is : továbbra is napirenden van
nak helyi háborúk. Még ha él is a remény,
folytatta a szónok, hogy a megértés, békés
rendezés egyre inkább teret nyer, nem lehet
lemondani a hadtörténelem tanulmányozásá
ról, mert ez nemzeti és nemzetközi szinten
egyaránt az általános történelmi t u d a t elma
radhatatlan része, ugyanakkor a köztudatfor
málás fontos alkotóeleme. A finn államfő és
kormány üdvözletét átadva reményét fejezte
ki, hogy a semleges fővárosban ülésező jelen
rendezvény egyértelműen a békét szolgálja, a
népek közti barátságot erősíti. Ezzel a X I I I .
Nemzetközi Hadtörténelmi Kollokviumot megnyitottnak nyilvánította.
André Corvisier tanszékvezető egyetemi ta
nár (Franciaország), a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság elnöke, válaszbeszédében első
nek is köszönetet mondott a finn rendező
szerveknek az újabb tudományos eszmecsere
lehetőségéért, majd méltatta a Finn Hadtör
ténészek Nemzeti Bizottságának a munkássá
gát. A résztvevőket a maga részéről is és a
nemzetközi testület nevében is üdvözölve kü
lön kiemelte annak jelentőségét, hogy a Kínai
Népköztársaság Hadtörténészeinek Nemzeti
Bizottsága képviselői immár nemcsak jelen
vannak, hanem ezúttal először aktívan is be-
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kapcsolódnak a nemzetközi tudományos esz
mecserébe. A továbbiakban méltatta a 70.
születésnapját e napokban ünneplő Finn Had
erőt, amely az államiság újraelnyerése és létre
jötte óta csak védelmi háborút vívott. Befeje
zésül a megvitatásra kerülő k é t téma tudomá
nyos jelentőségét hangsúlyozta.
A betegsége m i a t t ezúttal távolmaradni
kényszerülő Fernand Gambiez hadseregtábor
noknak, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizott
ság tiszteletbeli elnökének a rendezvényhez
intézett üdvözletét Yves Salkin dandártábor
nok olvasta fel. Ebben az agg tudós az újabb
nemzetközi tanácskozás létrejöttének és a finn
fővárosban való megrendezésének jelentőségét
méltatta.
Szünet után a résztvevők kettéváltak, mivel
a két szekció ülésezéseire párhuzamosan, egyjdőben került sor. Jelen sorok szerzője az I .
szekció munkájában v e t t részt, erről t u d bő
vebben beszámolni.
A X V I I I . századi szekció első ülésén Érmei
Kanninen altábornagy elnökölt.
Elnökletével Ilmari Hakala őrnagy, tudo
mányos főmunkatárs, a Finn Hadtörténészek
Nemzeti Bizottságának titkára t a r t o t t a meg
„G. M. Sprengtporten -— a t a k t i k u s " című elő
adását. Az 1740—1819 között élt neves kato
nának a finn területek svéd uralom alóli
kiválására irányuló államférfiúi tevékenysége
jól ismert. Az előadó ezért ezúttal arra hívta
fel a figyelmet, hogy katonaként is jeles tevé
kenységet végzett. Magasabb parancsnoki be
osztásban ő készítette el a svéd király hadsere
gében szolgáló könnyűcsapatok harcászati uta
sítását. Katonai gondolkodóként a továbbiak
ban főleg a nehéz, fedett terepen megvívandó
harc kérdéseivel foglalkozott. Ezzel kapcsola
tosan felismerte, hogy szakítani kell a vonal
harcászat elveivel —• fejezte be elemzését az
előadó.
E z t követően André Corvisier vette át az
elnöki tisztet, és Francois Bonnefoy ezredes
nek, kutatóintézeti osztályvezetőnek (Francia
ország) adta meg a szót, aki „A gyalogsági
tűzfegyverek fejlődése Franciaországban X I V .
Lajos korától a forradalomig (1660—1789)"
címmel adta elő referátumát. A királyi utasí
tások és rendelkezések elemzésével k i m u t a t t a ,
hogy a nehéz és nagy kaliberi'í muskétát mind
inkább felváltotta a flinta. A továbbiakban
részletezte a gyújtószerkezet fejlődését, a cső
és a tusa módosításait és a szurony rendszere
sítésének folyamatát, és k i m u t a t t a , miként
kerülhetett kifejlesztésre végül a tartósnak bi
zonyult 1777. mintájú szuronyos puska.
Ebédszünet után dr. David O. Chandler tan
székvezető katonai akadémiai tanár, a Brit
Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának tiszte
letbeli elnöke, a Nemzetközi Hadtörténelmi

Bizottság alelnöke üléselnökletével folytatta
munkáját az I . szekció. Dr. Cornelius
M.
Schulten levéltárigazgató, Hollandia Hadtörté
nészei Nemzeti Bizottságának elnöke, a Nem
zetközi Hadtörténelmi Bizottság főtitkára
„A dobtól a kürtig. A németalföldi gyalogsági
harcászat története az 1750—1880 közti idő
szakban" című előadása következett. Ebben a
hangsúlyt a sorgyalogság és a könnyűgyalog
ság párhuzamos létének bemutatására és az
eltérő felfegyverzés m i a t t eltérő alkalmazá
sának elemzésére helyezte.
Ezután az elnöki tisztet
Louis-Edouard
Roulet dandártábornok, egyetemi tanár, a
Svájci Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának
elnöke vette át, referátumot pedig Jean-Paul
Charnay egyetemi kutatóintézeti igazgató
(Franciaország) t a r t o t t „A terror romantikája
és a harcászat Lazare Carnot-nál" címmel. Az
előadó érzékletes képet adott arról, hogy a
Jóléti Bizottság által megszervezett rémuralom
idején a nagy forradalmi nyomás magával
ragadta a konventet is, és nagy terveket ková
csolt: általános népfölkelést, a forradalom ki
terjesztését más országokra, a behatolók elleni
háború megítélésének a jogát. Mivel e tervek
megvalósításához a lehető legnagyobb inertek
ben harcászati megújulásra is szükség lett vol
na, folytatta az előadó, ám a forradalom által
Carnot-nak rendelkezésére bocsátott eszközök
korlátozottak voltak: a szűkös fegyverzet és
felszerelés nem volt elegendő a férfilakosság
általános hadbaszólítására, ugyanakkor minő
ségileg sem volt alkalmas a fegyverzet a szem
ben állók legyőzésére, arról nem is szólva, hogy
a kevés harci tapasztalattal nyílt terepen harc
ba indulókkal szemben mindenütt erődítményrendszerek és azok mögött jól kiképzett, fel
szerelt hadak álltak. Ebben a helyzetben ki
u t a t a forradalmi hadvezetés a hadszíntéri
terrorban látott, hogy lelkileg rendítse meg a
szemben állókat, ha már fizikailag nem képes
megsemmisíteni. Carnot ténykedésének és el
méleti következtetéseinek elemzésével az elő
adó befejezésül azt bizonyította, hogy a for
radalmi romantika stratégiája ellenére a klaszszikus harcászati elveket volt kénytelen el
fogadni.
Szünet u t á n Zachar József alezredes, a tör
ténelemtudományok kandidátusa, az MN Had
történeti Intézet és Múzeum Bécsi Kirendelt
ségének vezetője, a Magyar Hadtörténészek
Nemzeti Bizottsága titkárának elnökletével
Fernando Redondo ezredes, kutatóintézeti osz
tályvezető (Spanyolország) ,,A gyalogsági ki
képzési szabályzatok fejlődése a spanyol had
seregben 1749—1847" című előadására került
sor. Ebben hangsúlyozta, a spanyol Bourbon
királyra tekintettel a X V I I I . század első felé
ben a tárgyalt területen is erős francia befolyás
érvényesült. Az 1749-től kimunkálás a l a t t le
vő, de csak 1761-ben bevezetett szabályzat
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v á l t o t t a fel azután az 1728-tól addig érvényben
levőt, a franciáktól adaptál t a t . Ebben az új
szabályzatban, ahogyan az előadó részletesen
elemezte, jól érvényesültek a kor háborúinak,
továbbá más hadseregeknek a tapasztalatai.
Ám 1798-ban újra csak az 1791-es francia sza
bályzat átvételére került sor, és 1847-ig az
alapján folyt a kiképzés — fejezte be fejtege
tését az előadó.
E z t követően Dr. Jürg
Stüssi-Lauterburg
kutatóintézeti igazgató, a Svájci Hadtörté
nészek Nemzeti Bizottságának titkára elnök
letével következett Dmitri j A. Volkogonov ve
zérezredes, a történelemtudományok doktora,
a Szovjetunió Hadtörténeti Intézetének pa
rancsnoka, a Szovjet Hadtörténészek Nem
zeti Bizottságának elnöke „Az orosz csapatok
taktikája a borogyinói csatában" című elő
adása. Hangsúlyozta, hogy Kutuzov stratégiai
célja határozta meg azt a harcászati tényke
dést, amely végül is Napoleon „általános csata"-elképzelósét kudarcra ítélte. A csata egyes
fázisainak elemzésével folytatta az előadó, mi
közben a harcászatban érvényesült alapelvek
közül az aktivitást, a mozgékonyságot ós ha
tározott döntéshozatalt emelte ki. A győzelem
hez vezető döntések közül kiemelte az egy
szárnyra való erőösszpontosítást, a négyszög
alakzat és az oszlopformáció kombinált alkal
mazását, az időben elrendelt mozgást, a tar
talékok helyes időben és helyen való bevetését,
a koncentrált tűzcsapás és a szuronyroham
megfelelő időben való alkalmazását. Befejezé
sül azt hangsúlyozta, hogy mindehhez elen
gedhetetlen volt az előzőleg mesterien végre
hajtott terep- és ellenségfelderítés, valamint a
terep megfelelő berendezése.
Június l-jén reggel az I. szekció Dr. Matti
Lapjjalainen vezérkari ezredesnek, a Finn Had
sereg Hadtörténeti Kutatóközpontja parancs
nokának, a Finn Hadtörténészek Nemzeti Bi
zottsága alelnökének üléselnökletével folytatta
munkáját. Yves Salkin dandártábornok, kuta
tóintézeti igazgató (Franciaország) t a r t o t t a
meg ,,A spanyol háború 1808—1813. Spanyol,
francia és angol harcászat" című referátumát.
Ebben hangsúlyozta, hogy átmeneti időszak
háborújáról van szó, korábbi és újabb elemek
egyidejű harcászati jelentkezésével. Az egyes
hadseregeket jellemezve, a spanyol reguláris
hadaknál a lakott helyek körüli harcokat, míg
a spanyol gerilláknál a közlekedési u t a k bir
tokbavételét emelte ki. A francia reguláris
hadak fő jellemzőjeként a mélyen tagolt harc
rendben végrehajtott támadást, míg a francia
ellengerillák fő ténykedési módjaként a meg
előző csapást és a lakosság pacifikálását jelle
mezte. Az angol harcászatból kiemelte a
klasszikus vonást: a terep kihasználta védelmi
állásból tűzcsapás utáni támadásindítást, vala
mint az újdonságot: kisebb kombinált csapat
egységek kiküldését váratlan rajtaütések vég
rehajtására.

Ezután Dr. Mihail E. Ionescu őrnagy, tudo
mányos főmunkatárs, a Román Hadtörténé
szek Nemzeti Bizottságának titkára, a Nem
zetközi Hadtörténelmi Bizottság alelnöke v e t t e
át az üléselnöki tisztet, és Dr. Zbigniew Wawer
tudományos főmunkatárs (Lengyelország) ol
v a s t a fel Dr. Krzysztof Filipov tudományos
főmunkatárssal (ugyancsak Lengyelország) kö
zösen készített „Lengyel csapategységek az
1808/12-es spanyol háborúban. A lengyel har
cászat jellemzői" című előadást. Bevezetőben
hangsúlyozta a kutatási nehézséget, mivel a
lengyel lovas, gyalogos, tüzérségi és műszaki
kötelékek francia egységekbe tagolva kerültek
bevetésre. Ezután azt elemezte, mennyire a
forradalmi hadviselés hagyományai határoz
t á k meg a lengyel harcászati alapelveket,
mennyire a terep adta lehetőségek kihasználá
sával, a szemben álló erők figyelembe vételével
és teljes erőbedobással, a lovasságnál fergeteges
rohammal, a gyalogságnál és a tüzérségnél
félelmetes tűzcsapással, de mindenképpen
váratlan csapásméróssel és visszahúzódással
igyekeztek megrendíteni az ellenséget. A ha
gyományos elvek érvényesítését lehetővé t e t t e ,
fejezte be az előadást Zbigniew Wawer, hogy
a lengyel kötelékek saját szabályzatuk alapján,
saját fegyverzetükkel kerültek bevetésre.
Szünet után Dr. Cornelius M. Schulten elnök
letével került sor a rendezvénysorozatról távolmaradni kényszerült Borús József, a törté
nelemtudományok kandidátusa, az MTA Tör
ténet tudomány i Intézete tudományos fő
munkatársa „A kelet-európai hadseregek
fegyverzete és harcászata a X V I I . század má
sodik felében" című előadásának a felolvasá
sára. Az tlőadás hangsúlyozta, hogy átmeneti
időszakról van szó, amelynek a fő fegyvere az
állandó hadiesemények számára egyre töme
gesebb mennyiségben előállított kovászáras,
simacsövű, elöltöltős puska. Ezt követően
ennek különböző típusait elemezte a jellemző
adatok alapján, majd b e m u t a t t a az egyéb hasz
nált fegyvereket is. A harcászattal kapcsola
tosan az állandó hadsereg jellemzése alapján
a nyílt terepen,, a meghatározó fegyvernemnek
tekintett gyalogság tömegeivel vonalban, a lo
vasság és a tüzérség támogatásával végrehaj
t o t t támadást elemezte.
E z t követően Igor A. Amozov sorhajókapi
tány, a történelemtudományok kandidátusa,
tudományos főmunkatárs (Szovjetunió) elnök
letével Dr. David E. Chandler t a r t o t t a meg
„A sor a vonallal szemben és Sir Charles Omán
a modern történészekkel szemben — az 1806.
július 6-i majdai csata esete" című referátu
m á t . Ebben a századelő neves brit hadtörté
nészének azt az alapvető állítását elemezte a
konkrét példa alapján, miszerint a kettős ta
golódású brit vonal tűzereje a francia sor lökőerejével szembeni nyilvánvaló fölényét meg
felelően bizonyította volna. Az előadó kimu
t a t t a , hogy a megismételt csataelemzés egy-
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értelművé teszi, Oman nem helyesen értette
meg az eseményeket és ezért téves következ
tetéseket vont le. Valójában a kalabriai had
színtér fő csatájában is vonalak álltak szemben
egymással és a brit diadalt nem a tűzerő, ha
nem a lökés ereje eredményezte. Befejezésül
az előadó állítása igazolására további példákat
sorolt fel a spanyol háborúból.
Ebédszünet után Jean-Paul Charnay elnök
letével került sor Zachar József „A kisháború
magyar klasszikusa, Jeney 1759-ben Hágában
megjelent »Le partisan« című m ű v e " című elő
adására. Ebben az erdélyi születésű, császárikirályi, majd francia és porosz, végül újra csá
szári-királyi szolgálatban állt Jeney Lajos
Mihály (1723?—1797), a jól ismert térképész
tiszt, pályája csúcsán vezérőrnagy, ifjúkorában
francia nyelven Németalföldön közreadott és
máig ható, ám nevéhez korábban nem kapcsolt
művét (amelyet az előadó 1986-ban a Magvető
Könyvkiadónál ,,A portyázó" címmel magyar
nyelven először adott közre), az előadó által
mindeddig ismeretlen hungaricaként felfede
zett, a felvilágosodás jegyeit felmutató, had
elméleti jellegű kisháborús alapmunkát (lásd
erre vonatkozóan: H K , 1984/2. sz. 332. skk. o.)
ismertette. Ezzel kapcsolatosan fontos kiemel
ni, hogy a csatlakozó vitában az előadó alap
vető megállapításait sem nem utasította viszsza, sem nem kérdőjelezte meg senki, hanem
azok alapján folyt tárgyszerű kollegiális eszme
csere.
Ezután Xu Xiao-cun, a Kínai Néphadsereg
Hadtudományi Akadémiája Egyetemes Had
történeti Intézetének igazgatója, a Kínai Had
történészek Nemzeti Bizottságának elnöke
vette át az üléselnöki tisztet, és Dr. Mihail E.
Ionescu t a r t o t t a meg „Állandó hadsereg vagy
felfegyverzett nemzet. A román önkéntes egy
ségek esete 1768—1821" című referátumát.
Ebben a mai román történetfelfogás álláspont
jának megfelelően kifejtette, hogy „a kor ak
kori három szuperhatalma: az Oszmán, a
Habsburg és a Cári Birodalom hódító, a román
területet fenyegető törekvései elleni román vá
laszt" elemzi, amely szerinte „a fegyverben
levő nemzet magjaként létrehozott korszerű
állandó hadsereg" lett volna. Megdöbbentő
módon ebben az összefüggésben szólt az 1762ben alapított erdélyi határőrezredekről, mi
közben annak az állításnak az igazolására,
mintha „Erdély régi román terület" lett volna,
Mária Terézia állítólagos szavait „unser Fürs
tentum Walachei" idézte forráshivatkozás nél
kül, és nem z a v a r t a t t a magát attól, hogy
Walachei alatt a kortársak Oláhországot, értsd :
Havaselvét, vagy más néven a Havasalföldet, az
oszmán fennhatóság alatt állt valóban román
vajdaságot értették és sohasem a Magyar Ki
rályság részének tekintett, ám a tárgyalt kor
szakban arról leválasztottan, Bécsből külön
fejedelemségként, majd nagyfejedelemségként
közvetlenül kormányzott Erdélyt, s így az erdé

lyi székely és oláh határőrezredek nem lehettek
semmiféle „román haderő" elemei! A törté
nelmi tényekkel való eme szembesítésre jelen
sorok szerzőjének módja nyílt a vitában.
Szünet után Prof. Dr. Reinhard Brühl vezér
őrnagy, az N D K Hadtörténeti Intézetének pa
rancsnoka, az N D K Hadtörténészei Nemzeti
Bizottságának elnöke, a Nemzetközi H a d t ö r t é 
nelmi Bizottság alelnöke üléselnökletével Xu
Xiao-cun „Engels a hadsereg és a nép által
viselt X V I I I . és X I X . századi háborúk harcá
szatáról" című előadása következett. Az elő
adó r á m u t a t o t t , hogy Engels objektív anyagi
alapon megvalósult szükségszerű terméknek és
nem zseniális hadvezérek gondolati termékének
tekintette a harcászatot. Az objektív anyagi
alaphoz sorolta a gazdasági erőt, a társadalmi
rendszert, a tudomány és technika, valamint a
műveltség színvonalát, az emberanyagot, a ter
mészeti és földrajzi adottságot, a fegyverzet
szintjét stb. Ezek közül azonban, folytatta az
előadó, az embert és a fegyverzetet t a r t o t t a
döntő befolyásúnak a proletár hadelmélet meg
alapozója. Ezért az antikapitalista, antikolonialista népi háborúk sikere szempontjából
döntőnek vélte az ország sajátosságainak meg
felelő, az adottságokkal számot vető, a teljesítő
képesség maximumát megkövetelő tömeges és
szervezett fegyverfogást — fejezte be előadá
sát X u Xiao-cun.
E z t követően Dr. Klaus-Rikhard Böhme ka
tonai akadémiai tanár (Svédország) v e t t e á t
az elnöki tisztet, és Jehuda L. Wallach egye
temi tanár, az Izraeli Hadtörténészek Nemzeti
Bizottságának elnöke t a r t o t t a meg „Károly
főherceg, Clausewitz elfelejtett k o r t á r s a " című
referátumát. Ebben mintegy újrafelfedezte a
tömeghadsereg korának Clausewitz ós Jomini
melletti legjelentősebb katonai gondolkodóját,
és ismertette legfontosabb nézeteit a háborúról
és a harcászat kérdéseiről. Az előadás heves
vitát váltott ki, hiszen az előadó negligálta az
utóbbi évtizedek kutatási eredményeit. Jelen
sorok írója így r á m u t a t o t t a múlt évben Bécs
ben rendezett „Clausewitz—Jomini—Károly
főherceg" nemzetközi tudományos ülésszakra
és annak eredményeire (1.: H K , 1988/2. sz.
41(1. skk. o.).
Június 2-án reggel az I. szekció ülése Yves
Salkin elnökletével kezdte meg munkáját,
amelyen elsőként Dr. Jürg
Stussi-Lauterburg
t a r t o t t a meg „Kettős katasztrófa: politika és
hadügy a X V I I I . századi Svájcban" című elő
adását. Ebben az 1798. március 5-i döntő ve
reséggel végződött eseménysorozatot elemezte.
R á m u t a t o t t , hogy a politikai egyetértés hiá
nya, a kantonok szolidaritásának megszűnte,
a megfelelő hadielőkészületek elmaradása, a
népfelkelés lehetőségének fel nem ismerése
egyaránt a vereséget meghatározó momentum
volt.
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Ezután Fernando Redondo v e t t e á t az elnöki
tisztet és Prof. Dr. Reinhard Brühl „A porosz
országi katonai reformmozgalomnak a késő
feudális hadügyre gyakorolt befolyása" című
előadása következett. Az előadó elemzésében
r á m u t a t o t t , hogy a tárgyalt időszakban a po
rosz hadügy megmerevedett és a hanyatlás je
gyeit kezdte mutatni, továbbá nőtt a tisztek
és a katonatömegek, valamint a hadsereg és
a nép közti szakadék. Az egyre erősebb katonai
reformmozgalom e jelenségek kiküszöbölésére
irányította tevékenységét egyrészt az egyete
mes hadügyi fejlődés, másrészt a felvilágoso
dás eszméi alapján — folytatta az előadó.
A legfontosabb fellépések bemutatása után az
előadó azzal zárta fejtegetését, hogy az 1806-os
porosz katonai vereség volt a nyilvánvaló jele
annak, mennyire nem volt lehetséges a válság
kiküszöbölése a szorosan v e t t hadügyi terüle
ten pusztán modernizálási kísérletekkel, meny
nyire a társadalmi átalakuláson alapuló hadügyi
megújulás került napirendre. Az előadáshoz
kapcsolódó vitában jelen sorok szerzőjének is
módja volt a kérdéskörben folytatott kutatá
sainak eredményéről röviden beszámolni.
Szünet után Jehuda L. Wallach elnökletével
Hüseyin Isik hadtesttábornok, a Török Had
történészek Nemzeti Bizottságának elnöke „Az
1732—1826 közti oszmán hadseregreformok és
azok eredményei" című előadására került sor.
Az előadó bevezetőben felidézte az oszmán
haderőnek a X V I I . — X V I I I . század forduló
ján bekövetkezett hanyatlását, amely szüksé
gessé t e t t e a hadügyi reformokat. Elemzésében
b e m u t a t t a , mi akadályozta meg a legszüksé
gesebb janicsárreform végrehajtását ós miért
vált végül is szükségessé e csapatnem feloszla
tása, ugyanakkor mi t e t t e lehetővé a tüzérség
megreformálását. A francia segítségnyújtást
részletezve nagy súllyal idézte fel Fran ois
baron de T o t t ezredes törökországi működését.
Az előadás vitájában jelen sorok írójának
módja volt kifejteni, hogy valójában a magyar
származású Tóth Ferenc (1733—1793), pályája
csúcsán francia tábornok, volt a török tüzérség
megújítója, és felvázolta a saját kutatásai alap
ján ismertté vált életutat is. (Lásd: Tóth Fe
renc francia tábornok. I n : Idegen hadakban,
Budapest, 1984. 408. skk. o.; illetve uő.: Die
militärische Reformtätigkeit eines Ungarn aus
Frankreich im Dienste einer asiatischen Grossm a e h t : Der Oberst Francois baron de Tott im
Osmanischen Reiche 1767—1776. Az 1986-ban
Szöulban megtartott X I . Nemzetközi Had
történelmi Kollokviumra készített előadás,
megjelenés alatt.)
A továbbiakban Dr. Gunnar Artéus katonai
akadémiai t a n á r (Svédország) elnöklete és a
iávolmaradni kényszerült Dr. Donald F. Graves
ezredes, tudományos osztályvezető (Kanada)
f ,Steubentől Scottig: A francia gyalogsági har
cászat átvétele az Egyesült Államok hadsere

gében 1807—1816" című referátuma követke
zett. Az elemzés b e m u t a t t a , hogy nem egy
szerre bekövetkező, hanem szakaszosan tör
ténő szabályzatátvétel történt a megadott idő
határokon belül, majd vizsgálta ennek az át
vételnek a hátterét és körülményeit.
Az ugyancsak távolmaradni kényszerült V.
0. Dajnesz ezredes, a történelemtudományok
kandidátusa, tudományos főmunkatárs (Szov
jetunió) ,,A hadművészet fejlődése az 1812-es
honvédő háborúban" című elkészült előadása
írásban került a résztvevők között kiosztásra.
Ebben azt a folyamatot ábrázolja, hogy az
orosz hadvezetés az aktív jellegíí stratégiai vé
delemből miként ment át a kedvezővé vált kö
rülmények között ellentámadásba.
Ezzel az I . szekció munkája véget é r t . Az
egyes előadásokat — ahogyan részben már volt
módunk jelezni — élénk vita követte. Ezekben
felszólalt Raimondo Luraghi egyetemi tanár
(Olaszország), David G. Chandler, André Corvisier, François Bonnefoy, Jacob W. Kipp
egyetemi tanár (Egyesült Államok), Jehuda L.
Wallach, Alan J. Pearsall egyetemi tanár
(Nagy-Britannia), Jacques Richard dandár
tábornok (Franciaország), Fernando Redondo,
Reinhard Brühl, Fernand Beaucour kutató
intézeti igazgató (Franciaország),
Gunnar
Ortéus, Cornelius M. Schidten, Zachar József,
Jean-Paul Charnay, Louis-Édouard Boulet és
Matti
iMppalainen.
Ugyanebben az időben a I I . szekcióban is
folytak az ülésezések, amelyek egy egészen
más korszak egészen más hadtörténelmi kérdé
seit tárgyalták, és amelyeket a kézhez k a p o t t
anyagok alapján rövidebben idézünk fel.
A május 31-i első ülésen Dr. John E. Jessup
ezredes, tanszékvezető katonai akadémiai ta
nár, az Egyesült Államok Hadtörténészei
Nemzeti Bizottságának elnöke, a Nemzetközi
Hadtörténelmi Bizottság alelnöke l á t t a el az
üléselnöki tisztet, és elsőként Antoinette P.
Loezere könyvkiadó (Egyesült Államok) tar
t o t t a meg „Hírszerző, híradószolgálat és a
nyugati szövetségesek" című előadását. Ebben
ismertette azokat a híradástechnikai eszközö
ket, amelyek segítségével az Egyesült Államok
és Nagy-Britannia legfelsőbb hadvezetése a
híradószolgálat tevékenysége révén a hírszer
zői adatok folyamatos birtokába j u t h a t o t t és
megfelelő megelőző döntéseket hozhatott.
Ezután Paid Heider, a hadtudományok dok
tora, az N D K Hadtörténeti Intézetének pa
rancsnokhelyettese vette át az elnöklóst, és
Dr. Horst Boog kutatóintézeti igazgató (NSZK)
„A német hírszerző szolgálat jellemzői a má
sodik világháború idején és hatása a légierő
hírszerző tevékenységének a példáján" című
referátuma következett. Elemzése alapján az
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előadó azt a következtetést vonta le, hogy a
külföldi légierők hadipotenciáljának és a szem
ben állók erkölcsének a lebecsülése, valamint a
saját légierő felértékelése a második világ
háború kezdeti szakaszában jelentősen hozzá
járult ahhoz, hogy Hitler téves elképzelése
megszilárduljon, miszerint az egyes ellenfelek
elleni egymás utáni hadjáratokból álló támadó
háborúban sikert érhet el.
Ebédszünet u t á n Giorgio Rochat egyetemi
t a n á r (Olaszország) elnökletével Marian Zgórniak egyetemi t a n á r (Lengyelország) „A len
gyelkatonai hírszerző szolgálat 1939-ben, hely
zetmegítélése és a politikai és katonai dönté
sekre gyakorolt befolyása" című előadására
került sor. A lengyel hírszerző szolgálat szer
vezeti felépítésének ismertetését követően az
előadó azokat az információkat részletezte,
amelyek birtokában a lengyel felsővezetésnek
módja nyílhatott ellenintézkedésekre. Ez alap
ján azt a következtetést vonta le, hogy míg
német vonatkozásban viszonylag pontos ada
tok alapján megfelelő döntésekre kerülhetett
sor, a szovjet szándék fel nem ismerése lehe
tetlenné t e t t e a megelőző intézkedéseket.
E z t követően Robert Hurtado alezredes, tu
dományos főmunkatárs (Spanyolország) elnök
letével Wilhelm Carlgren egyetemi tanár (Svéd
ország) t a r t o t t a meg ,,A hírszerzés befolyása
a svédországi politikai és katonai döntéshoza
talra a második világháború idején" című re
ferátumát. Bevezetőben a hírszerzési feladatok
kezdeti háttérbe szorított és külügyi döntések
nél negligált helyzetét ábrázolta. Azután azt
a folyamatot részletezte, miként vált rendsze
ressé a kapcsolat a külügyminiszter és a had
seregfőparancsnok között, és miként váltak a
hírszerzési adatok a döntéshozatal előkészítő
momentumaivá.
Június 1-én a I I . szekció munkáját Dr. Chris
tian Bjerg főlevéltáros (Dánia) elnökletével és
Roberto Hurtado „Hírszerző szolgálat, mint a
gerillaháború tényezője" című előadásával
folytatta. Ebben azt részletezte az előadó,
miként határozza meg a hadműveleti terület
és a háborús cél a hírszerző szolgálat céljait,
hogyan erősíti információval a harcosok és a
szimpatizánsok pozitív motivációját, ugyan
akkor kelt negatív motivációt az ellenségnél,
mivel szükségszerűen elsődlegesen a szemben
álló fegyverzetrendszerekre és harcászati terve
zésre irányul — fejezte be az előadó.
A következőkben Alberto Santoni egyetemi
t a n á r (Olaszország) elnökletével a távolmarad
ni kényszerült N. If. Azjasszkij ezredes, a tör
ténelemtudományok kandidátusa, tudomá
nyos főmunkatárs (Szovjetunió) „A partizánok
hírszerzőjelentéseinek a hadműveletekre gya
korolt befolyása a nagy honvédő háborúban"
című referátumát olvasták fel. Ebben a szerző

azt elemezte, hogy az ellenséges mélységben
nagy távolságokra kiépített partizán-hírszerző
szolgálat milyen mértékben segítette a szovjet
hadvezetés hadműveleti döntéshozatalát.
Szünet u t á n Dr. Horst Boog elnökletével
Dr. Emmanuel Breguet tudományos főmunka
társ (Franciaország) „A légi felderítés haszno
sítása a francia legfelsőbb parancsnokságnál
1939/1940-ben" című előadása következett.
Ebben az előadó azt a kérdést vizsgálta, mi
ként vált lehetővé, hogy 1940. május 10/11-én
a német légierő egyenesen 70 francia légi
támaszpontra t u d o t t támadást mérni. Válaszá
ban szervezési, vezetési, kiképzési, felszerelési
hiányosságokra ugyanúgy r á m u t a t o t t , mint a
légi felderítés adatainak lassú továbbítására,
nem megfelelő értékelésére, sőt semmibe
vételére.
E z t követően Stellán Bojerud őrnagy, kato
nai akadémiai t a n á r (Svédország) elnökletével
Dr. Olav Riste, a Norvég Hadtörténelmi Inté
zet igazgatója, a Norvég Hadtörténészek Nem
zeti Bizottságának elnöke, a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság alelnöke „Totális meg
lepetés: az 1940-es norvégiai német invázió"
című referátumára került sor. A kérdéskört az
előadó a stratégiai és a harcászati figyelmezte
tés, valamint a politikai döntéshozatal szem
szögéből vizsgálta. Megállapította, hogy a nor
vég vezetés stratégiai hírszerzési adatokkal
nem rendelkezett, harcászati hírszerzési ada
tok gyűjtésének még a szervezetszerű lehető
sége is hiányzott, a politikai vezetés pedig a
német inváziót a brit haditengerészeti erők e
térségbeli túlsúlya m i a t t el sem t u d t a képzelni,
a kisebb német támadásokat pedig a norvég
semlegességnek brit részről való megsértésére
a d o t t válasznak tekintette.
Ebédszünet u t á n Antoinette P. Loezere elnök
letével Giorgio Rochat t a r t o t t a meg „Hírszerző
szolgálat és az olasz főparancsnokság az
1940-es »párhuzamos háborúban«" című elő
adását. Ebben azt elemezte, hogy az egymástói
külön, sőt egymással vetélkedve működő szá
mos olasz titkosszolgálat mennyire távol állt a
modern hírszerző szolgálat követelményrend
szerétől.
A továbbiakban Matitiahu Mayzel egyetemi
t a n á r (Izrael) elnökletével Alberto
Santoni
„A brit és az olasz hírszerző szolgálat közti harc
a Földközi tengeri haditengerészeti hadművele
tek során 1940—1943" című előadása vált
napirenden. Ebben részletes képet adott arról,
melyik hadviselő fél milyen ellenséges infor
mációk birtokába t u d o t t jutni az általa hasz
nosított tudományos és technikai potenciál
révén.
Szünet után Michael Hadley egyetemi tanár
és Dr. Kullervo Killinen
sorhajókapitány
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(Finnország) elnökletével Dr. Roger F. Sarty
tudományos osztályvezető (Kanada) és Prof.
Dr. Jürgen Rohwer kutatóintézeti igazgató, a
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság alelnöke
közösen elkészített, „Hírszerző szolgálat és
légierő az atlanti csatában 1943—1945" című
közös referátuma következett. Az előadás első
részében Sarty a Királyi Kanadai Légierő Ke
leti Légiparancsnokságának fejlődését vázolta
fel. A második részben Rohwer ábrázolta Dönitz sikertelen kísérletét, hogy északatlanti
vereségét ellensúlyozza a szövetségesek meg
tévesztésével való inneni visszavonulásával és
egy távolabbi területen nyitandó új offenzívá
val. Az előadás harmadik részében ismét Sarty
m u t a t t a be, hogy az északnyugat-atlanti ka
nadai hadszíntér volt az, ahol a német tenger
alattjárók új t a k t i k á t alkalmaztak a szövetsé
ges légierővel való harcérintkezés elkerülésére,
ez pedig a kanadai vizeken elhúzódó, bonyolult
és körültekintést igénylő hadműveletekhez ve
zetett.
Június 2-án Dr. Gerhard Hümmelchen kuta
tóintézeti igazgató (NSZK) elnökölt a reggeli
ülésen és Matitiahu Mayzel t a r t o t t a meg „Sztá
lin és a német meglepetés — egy látszólagos
evidencia újólagos vizsgálata" című előadását.
Ebben Hruscsovnak az SZKP X X . Kongreszszusán elmondott úgynevezett „titkos beszé
dét", Zsukov emlékiratait és mai szovjet pub
likációkat vizsgálta, ezeket szembesítette a
brit levéltári adatokkal, hogy megállapítsa,
milyen előzetes információkkal rendelkezhetett
Sztálin a német támadó szándékkal kapcsola
tosan.
Ezután Dr. Richard A. Doenhoff levéltár
igazgató (Egyesült Államok) elnökletével Jehuda Neumann tanszékvezető egyetemi t a n á r
(Dánia) „A múlt meteorológiai adatainak
figyelmen kívül hagyása, mint a német had
sereg részéről a Moszkva körüli harcokban el
szenvedett kudarc fontos tényezője" című re
ferátumára került sor. Ebben az előadó az
1941-es ősz iszapperiódusának és az erre követ
kező kemény 1941/1942-es télnek a Szovjet
unió nyugati területein való jelentkezésével és
annak a harcokra, főleg a német hadművele
tekre gyakorolt hatásával foglalkozott.
Szünet u t á n James L. Collins nyugállomá
nyú dandártábornok (Egyesült Államok) el
nökletével Dr. Bernd Wegner tudományos fő
munkatárs (NSZK) „A Szovjetunióval kapcso
latos értékelések a Sztálingrád és a Kaukázus
ellen irányuló 1942-es német támadási tervek
ben" című előadása következett. Az előadó azt
elemezte, hogy a „villámháború" kudarcát kö
vetően szükségessé vált közép- és hosszú t á v ú
hadműveleti tervezés során miként becsülték
alá az ellenség lehetőségeit, majd az 1942-es
hadműveletek megindítását követően miként
értelmezték tévesen az ellenséges szándékot.

Dr. Olav Riste elnökletével azután Paul
Heider ezredes t a r t o t t a meg „A német katonai
vezetés téves helyzetmegítélésének befolyása
a Heeresgruppe Mitte összeomlására a német—•
szovjet arcvonalon 1944 n y a r á n " című referá
t u m á t . Az előadó három alapvető téves hely
zetmegítélést emelt ki, azt tudniillik, hogy a
nyugati szövetségesek partraszállása megaka
dályozható vagy visszaverhető, hogy a Hitlerellenes koalíció érdekközössége megbontható,
és hogy a Szovjetunióval való párharcban a
náci hadvezetésnek még győzelmi esélyei le
hetnek.
Június 3-án a I I . szekció Yung
Hwan-Jo
egyetemi t a n á r (Dél-Korea) elnökletével foly
t a t t a munkáját, és elsőként Dr. Konsztantinosz
Kanakarisz vezérőrnagy, tanszékvezető kato
nai akadémiai tanár (Görögország) „A katonai
hírszerző szolgálatnak a görög szárazföldön és
az Égéi tenger szigetvilágában 1942/1944-ben
végrehajtott támadó hadműveletekre és gerrillaháborúra gyakorolt befolyása" cími'í előadá
sára került sor. Ebben az előadó a támadási
célok felkutatását, a megtámadható célok ki
választását, ezek állandó megfigyelését és a
saját erők óvását, majd az így végrehajtott
támadásokat elemezte.
E z t követően Bo Hugemark ezredes, katonai
akadémiai tanár (Svédország) elnökletével a
távolmaradni kényszerült Dr. Ilié Ceauseescu
altábornagy, politikai főcsoportfőnök, a Ro
mán Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának
elnöke „A hírszerző szolgálati információk
szerepe 1943/1944-ben Románia döntéshoza
talában, hogy Németország ellen lép háború
b a " címmel elküldött referátumát olvasták fel.
Ebben a szerző azt állította, hogy „1944.
augusztus 23-án Romániában a társadalmi és
nemzeti felszabadítás céljával antifasiszta és
antiimperialista forradalom robbant ki, ame
lyet a Kommunista P á r t által létrehozott, a
demokratikus politikai erőket átfogó széles
koalíció szervezett meg", mégpedig „hogy el
űzze a megszálló Wehrmacht-csapatokat és fel
szabadítsa az ország északnyugati részét, ame
lyet H o r t h y Magyarországa az 1940. augusztus
30-i fasiszta bécsi diktátummal annektált".
Úgy véljük, ehhez nem kell kommentár.
Szünet után az elnöki tisztet Prof. Dr. Jür
gen Rohwer v e t t e át, és Jean Allemand ezredes,
tudományos osztályvezető (Franciaország) tar
t o t t a meg „A francia titkosszolgálat szerepe
1944-ben Franciaországban" című előadását.
Ebben először szervezeti áttekintést adott,
majd a fő tevékenységi formákat ismertette,
végül a katonai döntéshozatalban játszott
szerepet elemezte.
Ezután Dmitrij A. Volkogonov vezérezredes
elnökölt, és Arthur L. Funk tanszékvezető
egyetemi t a n á r (Egyesült Államok) „Hír-
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szerző szolgálati tevékenység és az Anvil/Dragon-hadművelet" című előadása következett.
Ebben a Rhône torkolatánál való 1944. augusz
t u s 15-i amerikai partraszállást és a 7. ameri
kai hadseregnek a folyóvölgyben való előre
nyomulását, majd sikeres hadműveletét ele
mezte, miközben a saját hírszerzési adatok
mellett állandóan figyelembe v e t t francia és
angol információk döntéshozatalbeli szerepét
hangsúlyozta.
Ebédszünet után Wilhelm Carlgren és Ro
ger F. Sarty együttes elnökletével Raimo
Heiskannen nyugállományú vezérőrnagy, tu
dományos tanácsadó (Finnország) t a r t o t t a
meg ,,A finn hírszerző szolgálat tájékoztatá
sának hatékonysága és a második világháború
alatti döntéshozatal Finnországban" című elő
adását. A Finnország által viselt három há
ború elemzésével szembesítette az előadó a
finn hírszerzési adatokat a tényekkel, valamint
a vezetésnek továbbított indítványokat a ho
zott döntésekkel.
A két szekció együttes záróülésére június
3-án délután ültek össze a résztvevők. Ezen
Érmei Kanninen altábornagy elnökölt.
Az I. szekció munkáját az erre előzetesen
felkért Jarl Gálién tanszékvezető egyetemi
t a n á r (Finnország) foglalta össze. Az elhang
zott előadásokat és az ezekhez kapcsolódott
vitákat sikeresnek ítélte, mivel sikerült elfelej
t e t t tényeket, eszméket, személyeket feleleve
níteni. Világosan megnyilvánult, folytatta,
hogy a kor gazdasági-társadalmi-politikai hely
zete határozta meg a harcászatot. Általában
sikerült az előzetes célkitűzéseket érvényesí
teni, valóban új kérdések felvetésére, új szem
pontok érvényesítésére, új megközelítésekkel
való elemzésekre került sor — fejezte be az
előadó.
A I I . szekció munkáját az erre ugyancsak
előre felkért Ohto Manninen egyetemi tanár
(Finnország) összegezte. Elsődlegesen azt
hangsúlyozta, hogy a döntéselőkészítés folya
m a t á r a vonatkozóan egyre t ö b b anyag kerül
napvilágra. Az elhangzott előadások és az azok
hoz kapcsolódó viták alapján az is világosan
látszik, folytatta az előadó, hogy a tájékozott
ság fokától függött a döntéshozatal, ám ha
sonlóan fontos szerepet játszott a megtévesz
tés is. Befejezésül arról szólt, hogy ezúttal is
jelentkeztek módszertani nehézségek e kérdé
sek tisztázásával kapcsolatosan, sőt még a mai
ismeretek visszavetitésével való számonkérés
tévedése is előfordult.
Az elnöklő Érmei Kanninen ezt követően
azt emelte ki, hogy ezzel a tudományos ren
dezvénnyel újabb alapokat sikerült meg
teremteni a jövendő nemzedékek kutatómun
kája számára a napirendre került két téma
körben. Befejezésül köszönetet mondott a
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottságnak a ren
dezvény házigazdái szerepe lehetőségéért.

E z t követően felolvasta Koivisto finn államfő
nek a kollokvium résztvevőihez intézett, rend
kívül meleg hangú t á v i r a t á t .
A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság ne
vében André Corvisier elnök válaszbeszédében
az I . szekcióval kapcsolatosan a téma sokrétű ségéből és sokirányú megközelítéséből fakadó
nehézségekről szólt, míg a I I . szekcióról szól
va a máig érvényesülő t i t o k t a r t á s okozta ku
tatási gondokat emelte ki. E z t követően hang
súlyozta, hogy az egyes ülések jó hangulatban
zajlottak le, általános volt a fegyelmezett szak
mai vitára törekvés, így a rendezvény egy
értelműen a békét szolgáló tudományos
együttműködés megnyilatkozása volt. Az erre
az együttműködésre való egyetemes hajlandó
ságot jelzi a nemzetközi hadtörténelmi kollok viumok rendezésének rohamos sűrűsödése, foly
t a t t a az előadó. Befejezésül valamennyi részt
vevő nevében köszönetet mondott a finn ren
dező bizottságnak a példamutató előkészítésért
és végrehajtásért,külön is a szervezőbizottság
elnökének, Erik Wihtol sorhajókapitánynak és
a finn nemzeti bizottság elnökének, Érmei
Kanninen altábornagynak.
A fent említett, jó hangulatú tudományos
együttműködésre, szakmai eszmecserékre, ba
ráti beszélgetésekre, tudománypolitikai tájé
kozódásokra számos kötetlenebb rendezvényen
is alkalmat nyújtottak a finn rendezők.
Már május 30-án este az addigra beérkezett
résztvevők a szervező bizottság által adott fo
gadáson vehettek részt, ahol Erik Wihtol sor
hajókapitány üdvözölte őket.
Június l-jén este Helsinki Főváros Tanácsa
adott fogadást a Városháza dísztermében, ahol
mód nyílt a finn közélet számos képviselőjével
való találkozásra.
Június 2-án délután Jorma Haapkyla ellen
tengernagy (Finnország) előbb előadásban,
majd a helyszínen történő bemutatásban is
mertette meg a résztvevőkkel a Helsinki-öbölbeli Susisaari-szigeten álló, X V I I I . századi
Suomenlinna-, korábbi svéd nevén Sveaborg-,
orosz nevén Viapori-erődöt, amelynek egy
részében ma a Partvédő Tüzérségi Múzeum
működik, míg az egykori parancsnoki épület
ben az építtetőről elnevezett Ehrensvärd
Múzeum nyert elhelyezést történelmi gyűjte
ményével. Hajóról ismertette az ellentenger
nagy a szomszédos négy sziget, Iso Mustaasari, Pikku Mustassari, Länoi Mustaasari és
Kustaan földjén emelt védműveket is.
Ugyancsak június 2-án este Érmei
Kanninen
altábornagy, Matti Lappalainen vezérkari ez
redes és Erik Wihtol sorhajókapitány ottho
nukban l á t t á k vendégül a kollokvium külföldi
résztvevőit.
Június 3-án délelőtt a már nem ülésező I .
szekció munkájában résztvevők lehetőséget
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k a p t a k a Mannerheim Múzeum megtekinté
sére.
Ugyancsak június 3-án este a résztvevők
tiszteletére búcsúvacsorát rendeztek, amelyen
megjelent Ole Norrback finn nemzetvédelmi
miniszter és a finn tudományos, politikai és
közélet számos képviselője, köztük sok magas
rangú és beosztású katona«
J ú n i u s 4-én délelőtt a kollokvium részt
vevőinek lehetőséget biztosítottak, hogy részt
vegyenek a Finn Haderő fennállásának 70. év
fordulója alkalmából a Helsinkitől mintegy
száz kilométerre északnyugatra a H ä m e tar
tományban fekvő Hämenlinna mellett meg
rendezésre kerülő díszszemlén és megtekintsék
a Finn Haderőt reprezentáló 23 díszegység el
vonulását és a légierő ünnepi díszrepülését.
E z t követően Dr. Mauno Koivisto államfőnek
a közeli Linna erődben a d o t t fogadására is
meghívást k a p t a k az egyes nemzeti bizottsá
gok képviselői, köztük jelen sorok írója. Az
ugyancsak közeli Parola helyőrségben állomá
sozó páncélos dandár pedig ebédre l á t t a ven
dégül a kollokvium valamennyi résztvevőjét,
akiknek módjuk volt ezt követően megtekin
teni az itteni Páncélos Múzeumot is.
Ugyancsak június 4-én délutántól vidéki ki
rándulást szerveztek a házigazdák a részt
vevőknek. Koski, Lahti és Mäkelä érintésével
a Saimaa-tóvidékbeli Mikkeli volt az első
állomás. O t t a Savó tartománybeli vegyesdandár vendégeként mód nyílt az úgynevezett
Fővezérségi Múzeum Mannerheim marsallra
emlékeztető második világháborús gyűjtemé
nyének, valamint a Gyalogos Múzeumnak a
megtekintésére, este pedig Yrjö
Honkanen
ezredes, dandárparancsnok adott vacsorát.
Június 5-én IlmariHakala őrnagy b e m u t a t t a
a Mikkelitől alig hét kilométernyire levő Porrasalmi- földnyelven 1789-ben vívott orosz—
svéd csata színhelyét. Ujabb u t a t követően
Puumala kilátójából nyílt lehetőség a Saimaatóvidék megcsodálására. Az ú t következő ál
lomása a még mindig ezen a tóvidéken levő
Savolinna volt, majd egy közeli szigeten Olavinlinna 1475-ben emelt erődítményének a
megtekintésére nyílt mód. Innen Punkaharju
és Imatria érintésével a szovjet határmenti és

már dél-karéliai Imolába vezetett az út, aho[
a határőrkerület parancsnoka meghívására rö
vid pihenő következett, megfelelő történelmi
és politikai tájékoztatóval egybekapcsolva,
hogy azután Lappenranta felé újult erővel
menjenek tovább a kollokvium résztvevői.
Ebben a régi helyőrségben először a X V I I I .
században épült, a Saimaa-tóba nyúló félszige
ten emelt erődítmény, majd a Lovassági Mú
zeum és a Dél-Karéliai Múzeum megtekintésére
majd városnézésre nyílt mód. Este a Helyőrségi
Tiszti Kaszinóban a helyőrségparancsnok által
adott vacsora követte, amelyen a polgármeste
ren és a helyi közélet többi vezetőjón kívül
megjelent Érmei Kanninen altábornagy is.
Június 6-án az ú t először a Taavetti mellett
levő, X V I I I . században emelt Taavatin linnoitus, korábbi nevén Davidstad- vagy Davidoverődítményhez vezetett, amelyet újra Ilmari
Hakala őrnagy m u t a t o t t be. Ezután a Finn
öböl partján Vanha Suomi tartományban álló
Hamina — ugyancsak X V I I I . századbeli —
erődítményének és kör alakú óvárosának a
megtekintése következett. Ebédre a helyi Tartalékostiszt-kópző Iskola parancsnoka, Pekka
Mustonen ezredes l á t t a vendégül a kollokvium
résztvevőit, majd b e m u t a t t a az iskolamúzeu
mot. Az ú t végül az ugyancsak öbölparti Loviisa melletti, szintén X V I I I . századi erődítmény
romjaihoz, majd onnan vissza Helsinkibe ve
zetett.

A X I I I . Nemzetközi Hadtörténelmi Kol
lokvium résztvevői, akiknek a szakmai ki
ránduláson módjuk volt a finn helyszíneken
megismerni a számos svéd—orosz háború tár
gyi emlékeit és történelmi eseményeit, vala
mint a közelmúltbeli finn háborúk egyes vonat
kozásait, számos élménnyel gazdagabban vet
tek búcsút a vendéglátóktól és egymástól.
A különböző országokból érkezett hadtörténé
szeknek egy része mégsem tért még azonnal
haza, hanem előbb a finn szervezők által biz
tosított két különprogramon : a sarkkörön túl
egy lappföldi szafarin, illetve egy leningrádi
kiránduláson v e t t részt. Jelen sorok írója azon
ban már nem volt közöttük.
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BENCZE LÁSZLÓ

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLT ALLAMOKBEÏJ HADTÖRTÉNÉSZ
KÜLDÖTTSÉG MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSÁRÓL
1988. június 6—10.

1988. június 6—10-e között látogatást t e t t
Magyarországon az Egyesült Államok hadtörténész delegációja. Hosszú évtizedek után, a
nemzetközi enyhülés következményeként, első
ízben üdvözölhettük körünkben az amerikai
szárazföldi hadsereg és a légierő képviselőit.
A delegációt William A. Stoff t dandártábornok
vezette. Tagjai Kenneth E. Hamburger, Richard
M. Swain, Harold W. Nelson ezredesek és
Mr. Robert T. Cossaboom voltak. A delegáció
meglátogatta a Zrínyi Miklós Katonai Akadé
miát és a Hadtörténeti Intézetet és Múzeu
mot, továbbá megtekintette Esztergom és Vi
segrád nevezetességeit. 1988. június 8-án dél
előtt az amerikai hadsereg képviselői előadáso
k a t t a r t o t t a k a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum előadótermében, amelyen megjelen
tek a Honvédelmi Minisztérium, a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémia, a tiszti iskolák és
a sajtó képviselői, valamint a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum tudományos munkatársai.
William A. Stoff t dandártábornok, az Egyesült
Államok Hadtörténeti Kutató Központjának
a
parancsnoka előadása bevezetőjében fontosnak
ítélte az országok külön-külön, a múlt feltárása
érdekében folytatott hadtörténeti kutatásait,
ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy
a teljes igazság megközelítése elképzelhetetlen
az országok kollektív erőfeszítései nélkül. Az
Egyesült Államok hadtörténészei — folytat
t a — a kutatásokon, az események elemzésén
túl a hadtörténelem tanításával is elősegítik a
fegyveres erők hivatásos és nemhivatásos tisz
tikarának békekiképzését. A Magyarországra
érkezett delegáció ezért magában foglalja a
szárazföldi- és a légierő legfontosabb oktatási
intézményeinek vezető munkatársait is, így
Kenneth E. Hamburger ezredest, a West Point-i
Katonai A kadémia Történelmi Intézetének igaz
gatóját, Richard M. Swain ezredest, a kansasi
Parancsnoki- és Törzskollégium Harcászati Ta
nulmányok
Intézete igazgatóját, Harold
W.
Nelson ezredest, a pennsylvaniai Hadi Akadémia
tanszékvezetőjét és Robert T. Cossaboom urat, az
Egyesült Államok légiereje európai főhadiszállá
sának fő hadtörténészét.
A saját feladatával kapcsolatban a dandár
tábornok tájékoztatta a hallgatókat arról,
hogy hadjáratok idején hadosztálytól felfelé
minden magasabbegységhez hadtörténész cso
portokat kell vezényelnie parancsok, jelenté
sek, térképek gyűjtésére a későbbi kutatások
elősegítése érdekében. Békében pedig gondos

kodnia kell arról, hogy ezek a kutatások meg
felelő ütemben folyjanak, a valóságot híven
tükröző eredményeket hozzanak, s az ered
ményekre alapozott oktatás megőrizze szava
hihetőségét. Az egyéb szolgáltatások közül ki
emelte a szárazföldi haderők vezérkarának
nyújtott hadtörténészi tájékoztatást, a had
történeti múzeumok részére végzett anyag
gyűjtést és az állampolgároktól érkező kérdé
sek megválaszolását. A legmodernebb tech
nika bevezetésével új feladat is jelentkezett
— fűzte hozzá — : a számítógépek, szöveges
és vizuális információkat továbbító eszközök
felhasználásával jelentkező igények teljesí
tése.
A Hadtörténeti K u t a t ó Központ szervezeti
felépítéséről adott ismertetéssel folytatódott
az előadás. A parancsnokság különböző veze
tőinek feladatai közül a dandártábornok rész
letesebben szólt a Harcmező- és Nemzetközi
Program igazgatója feladatairól, akinek a szá
razföldi haderő európai, dél-koreai ós texasi
központjaival kell folyamatos érintkezésben
állnia, továbbá köteles fenntartani a nemzet
közi szervezetekkel, így pl. a nemzetközi had
történész szervezettel is az állandó kapcsola
tot. Új és külön osztályként említette a had
történelmet k u t a t ó polgári tudósokat kiszol
gáló részleget, amelynek nemcsak a forrás
szolgáltatás a feladata, hanem az elkészült
munkák kiadásának segítése is. í g y a Központ
szorosabb kapcsolatba kerülhet a legkülönbö
zőbb egyetemekkel. A Központhoz tartozik
továbbá egy főtörténész — folytatta — egy
speciális végzettségű, tiszteletreméltó tudós,
aki a kiadványok minőségi színvonaláért fele
lős. Az intézmény rendelkezik egy külső ku
t a t ó k a t kiszolgáló csoporttal is, amely kikeresi
és kiadja a forrásokat, illetve sokszorosítja,
kinyomtatja az elkészült publikációkat. A pa
rancsnoksághoz tartozik végül a fentieken
kívül a Központ biztonságáért, a pénzügyekért
és az ellátásért felelős hadműveleti tiszt és
részlege — fejezte be a dandárparancsnok az
intézménye vezetőiről, vezető szerveiről a d o t t
ismertetését. A munkatársak jelentős része ter
mészetesen az alárendelt osztályokon dolgozik,
folytatta a parancsnok. A Hadtörténelem
Szolgáltatási Osztály öt alosztályt foglal ma
gába. Az első a hadtörténelmi forrásokat, a
második a szárazföldi haderő valamennyi ala
kulatának szervezeti történetére vonatkozó
adatokat gyűjti. Az osztályhoz tartozik to
vábbá a szárazföldi haderők 124 hadtörténeti-
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csapattörténeti múzeumát igazgató alosztály,
a mintegy 10 000 festményt, rajzot, vázlatot
gyűjtő és kiállító művészeti csoport, végül a
X V I . századtól kezdődő történelem emlékeit
gyűjtő részleg. Az intézet legkeményebb magja
a Történelmi Osztály, amely három alosztály
ból áll. Az elsőt 10 hadtörténész alkotja, s a
Délkelet-Ázsiában folytatott szárazföldi had
műveleteket dolgozza fel, amelynek eredmé
nye feltehetőleg 1992-ig összesen 17—18 kötet
ben jelenik meg. A következő az általános
hadtörténelmet k u t a t ó alosztály, amely a X X .
század kiképzésével, etikájával, katonai szál
lítási problémáival, illetve a második világ
háború és a koreai háború eseményeinek le
írásával foglalkozik. A harmadik alosztály alig
egy hónapos. 5—6 hadtörténész azt a feladatot
kapta, hogy elemezze a második világháború
és a koreai háború hadosztály — hadtest szin
t ű harcászati — hadműveleti tapasztalatait,
és vonjon le belőlük következtetéseket, továb
bá vizsgálja és értékelje a délkelet-ázsiai harc
téren dandár- és zászlóaljkötelékekben vívott
harcokat, külön kitérve a felderítés és az után
pótlás hatékonyságára.
Előadása befejezéséül a dandártábornok
tájékoztatta a hallgatóságot, hogy intézete a
szárazföldi haderő washingtoni főhadparancsnoksága körletében dolgozik, s van még egy
osztálya, a Kutatási és Elemzési Osztály,
amelynek a vezérkar különböző feladataihoz
kell hadtörténelmi elemzéseket végeznie. Pl.
ha a ", ezérkar a csapatok ellátását vizsgálja, és
információkat kér a hadtáp működésének ko
rábbi tapasztalatairól, ennek kell válaszokat
adnia, meglehetősen gyors kutatások alapján,
így válik teljessé a Hadtörténeti K u t a t ó Köz
pont munkája, zárta le Stofft dandártábornok
az előadását.
Kenneth E. Hamburger ezredes az amerikai
függetlenségi háborúban harcoló polgárok, far
merek katonai képzetlenségére és néhány
európai katonai tanító — Lafayette, Kovács
Mihály — kiváló, de hadseregméretekben nem
általános hatására utalva emlékeztetett az
1802-ben felállított Katonai Mérnöki Akadé
mia jelentőségére. Ez a New York közelében,
a Hudson folyó partján, West Pointban nyílt
Akadémia — folytatta •— a X I X . század egész
folyamán szinte kizárólag hadmérnököket kép
zett, de a hadtörténelem az első napoktól kezd
ve a legfontosabb tárgyak egyike volt. Az ok
t a t ó k az ókori hadjáratok mellett részletesen
foglalkoztak a függetlenségi háborúra jellem
ző, reguláris és irreguláris erők közötti harcok
kal, valamint német katonai szakírók alapján
a napóleoni hadművészettel. A X X . század
beköszöntéig a tananyag lényegében csak az
újabb amerikai hadműveletek ismertetésével
bővült, amelyben kiemelt szerepet k a p o t t a
térképek tanulmányozása.
Minden hallgatónak pontosan ismernie kel
l e t t a tábornokok nevét, csapataiknak a csa
t á k b a n elfoglalt helyét s azt piros és kék ce

ruzával le kellett tudniuk rajzolni. A had
járatok okairól, az egyes csaták létrejöttének
körülményeiről azonban az oktatók nem adtak
ismereteket. Az ezredes hozzáfűzte: Eisen
hower tábornok is ironikusan emlékezett v i a 
sza a rettenetes magol tatásra, amit az Akadé
mia tanárai a hadtörténelem tantárgy címén na
ponta folytattak. Hamburger ezredes úr ezek
után közölte, hogy a t a n t á r g y előadói a máso
dik világháborútól vizsgálják a háborúkat a
társadalmi és katonai összefüggések komplexi
tásában. Majd 1970 körül egy külön osztály
létesült West Point-ban, amely a társadalmi
és a katonai történetet ötvözi. 4000 hallgató
ból évfolyamonként 1000—1000 fő tanul két
éven át általános- és hadtörténelmet, majd a
következő két évben 50 katonatiszt és egy
polgári tanár irányításával speciális hadtörté
nelmi-hadműveleti képzésen vehet részt. Az
oktatók nagyobb része polgári egyetemeken
végzett, s olyan személy — ezt egy körül
tekintő bizottsági felmérés biztosítja —, aki
feltétlenül példaképe lehet a hallgatóknak.
Intellektuálisan és alakilag is. Cél az, hogy a
végzettek világosan értsék a hivatásos tiszt
feladatait történeti fejlődésében, s át tudják
érezni-tekinteni a hadtörténelem nagy pilla
natait. Cél továbbá az is, hogy a tisztjelöltek
az általános műveltséghez tartozó történelmi
ismereteken túl átfogó hadtörténelmi képzett
séggel is rendelkezzenek, s minden egyetemet
végzett polgári személlyel könnyen és fordu
latosán tudjanak társalogni. Fontos cél végül
az is, hogy felavatott tisztként életük végéig
megőrizzék igényüket a hadtörténelmi olvas
mányok iránt, hog3r a múlt példáiból merítve
előre tudjanak gondolni problémáik megoldá
sára. A hadtörténelem tanulása az analitikus
gondolkodás egyik alapja. A pillanatnyi szi
tuációkban végzett analitikus gondolkodásé,
amit kiegészít a különböző szabályzatok elsajá
títása során szerzett tudás. Az ezredes a had
történelmi oktatás és a katonai tevékenység
közötti összefüggések közül 11 faktort t a r t o t t
lényegesnek: a harcászat, a hadművelet, a ha
dászat, a katonai hivatástudat, a hadtáp és
adminisztráció, a katonai doktrína, a tábor
noki kar irányító szerepe, a politikai, társa
dalmi és gazdasági tényezők és a modern
technológia címszavak alatt összegyűjtött is
meretek — szerinte — igénylik a megelőző
történeti fejlődés feletti tájékozottságot is.
A tantárgyi felépítés — folytatta az ezredes
— alkalmat ad mind az egyetemes, mind az
amerikai történelem átfogó tanulmányozására,
amelyhez kapcsolódnak a kötelező hadászati
ismeretek: 40 órában a görögöktől az első
világháborúig, illetve újabb 40 órában 1918-tól
az arab—izraeli háborúkig. A foglalkozások fó
kuszában elsősorban a hadműveletek állnak.
A választott speciális kollégiumok közül az
előadó az alábbiakat emelte k i : a forradalmi
hadviselés története, a tengeri- vagy a légi
hatalom kialakulása, a katonai technológia
története, a háborúk és a katonai teóriák tör-
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ténete, a X I X . századi harcászati-hadműveleti
tapasztalatok a „muskétáktól a gépfegyvere
kig", vagy a X X . századi harcászati-hadmű
veleti tapasztalatok „a lovaktól a helikoptere
k i g " címmel, valamint az amerikai tapasztala
tok Koreában és Vietnamban. Véleménye
szerint az éves foglalkozásokhoz jól kapcsolód
nak az ún. ötnapos látogatások az amerikai
polgárháború hadszínterein. I t t közvetlen
megfigyelésekkel lehet kiegészíteni az elméleti
ismereteket. Természetesen — közölte — az
Akadémián számos más előadás is elhangzik.
Olyanok, amelyeket képzett hallgatók, tar
talékos tisztek, kormányhivatalnokok vagy
mások tartanak hadtörténelmi, vagy a had
történelemhez közel álló témákról.
Rendkívül fontos hozzájárulás a hadsereg
fejlődéséhez az a munka, amelyet a West
Point-i Akadémia magára vállalt — folytatta
az ezredes. Az évi mintegy ezer felavatott had
nagy csak 1/8-a az összes szolgálatba lépő
tisztnek. A többség tartalékos állományból
kerül át a hivatásos állományba, miután vala
hol az Egyesült Államok területén levő, t ö b b
mint 400 katonai kollégiumban vagy egyete
men befejezte tanulmányait. Továbbképzé
sükről, illetve a m á r zászlóalj-, dandárparancs
nokként szolgálók posztgraduális képzéséről
— más intézetek mellett — az Akadémia gon
doskodik. Ugyanakkor tapasztalt csapattisz
tek előadóként dolgoznak éveken át az Akadé
mián, mielőtt új beosztásba kerülnének, amit
például a delegáció öt tagja közül négy, saját
életútjával bizonyíthat. Évente minden június
ban mintegy 40 civil történelemtanár vesz
részt West Point-ban a hadtörténelmi szeminá
riumokon, amelyeket képzett katonák, neves
tudósok t a r t a n a k . A tanfolyam résztvevői
ezek után céltudatosabban oktathatják egye
temeiken a hadtörténelmet, s könnyebben el
érhetik az alábbi kívánatos célokat :
a) A hadműveletek elemzésében felismerni
a történelmi módszerek értékeit.
b) Megérteni a háborúk, a katonai elméletek
lényegét, a katonai hivatás természetét.
c) Megérteni a háborúk és a történelmi fo
lyamatosság összefüggéseit.
d) Megismerni az Egyesült Államok had
serege, tartalékos állománya és nemzeti
gárdája kialakulásának és fejlődésének tör
ténetét, s megérteni helyét a társadalomban.
e) Történeti folyamatában felismerni az
európai hadviselési stílusnak az amerikai
hadviselési stílusra gyakorolt hatását.
f) Felkelteni az érdeklődést a hadtörténe
lem további tanulmányozására.
Richard M. Swain ezredes ismertetőjében
először összefoglalta a Harcászati Tanulmá
nyok Intézete fő feladatait, amelyek közül
első helyre t e t t e a hadsereg harckészültségé
nek fejlesztését szolgáló analitikus m u n k á t .
Ez azt jelenti — folytatta —, hogy az intézet
beosztottjainak kritikusan fel kell dolgozniuk

a hadtörténelem számos harcászati és had
műveleti eseményét. A cél az, hogy a hallga
tókkal megértessék a háborúk igazi viszonyait,
a katonai elméletek és a gyakorlat közötti
valós összefüggéseket, megtanítsák őket az
elemzés szigorú szabályaira, s arra, hogy mind
elméleti, mind gyakorlati ismereteik birtoká
ban képesek legyenek harchelyzetben helyes
feladattisztázásra és elhatározásra, illetve a
békekiképzésben és hadgyakorlatokon a kü
lönböző eljárások modelljeinek a végrehajtá
sára. E feladatokból következik, hogy az ana
litikus munka az intézet oktatói tevékenységé
hez kapcsolódik. Az intézet harmadik fő fel
adataként említette az ezredes az ellenőrzést,
ugyanis a kansasi hadtörténelmi központ fogja
össze és ellenőrzi az ország területén található
valamennyi Parancsnoki- és Törzskollégium
hadtörténelmi oktatói munkáját.
A napi feladatvégzésben az intézet nagy
súlyt helyez arra — folytatta —, hogy az óriási
mennyiségben összegyűjtött, elsősorban a má
sodik világháborúból származó dokumentu
mokat a hallgatók kézbe vegyék, értékeljék
és feldolgozzák. Egy 11 hetes tanfolyam u t á n
az általában népszerű helyszíni kirándulás kö
vetkezik, amelyet a jelenlegi hadügyminiszter,
J o h n O. Marsh, erőteljesen támogat. Az ő véle
ménye szerint „...a helyszíni kirándulás ki
emeli a csatában még mindig fontos elemeket...
a csatában részt vevő emberek vezetőképessé
gét és lélektanát. E g y megfelelően kidolgozott
és végrehajtott történelmi helyszíni kirándulás
résztvevője jobban megérti ezeket az elemeket
és azt a lényeges tényt, hogy a csaták nem
rendszeres, logikus vállalkozások, hanem az
emberek minden hiányosságukkal és erejükkel
kifejtett tevékenységét képezik."
Swain ezredes úr a a továbbiakban intézete
munkáját így vázolta : A Parancsnoki és Törzskollégiumok többlépcsős képzést valósítanak
meg. Tiszthelyettesi, altiszti, tartalékos tiszti
és tiszti tanfolyamok vannak, és ezeken belül
oktatja az intézet a hadtörténelmet. Termé
szetesen igen alacsony szinttől kezdve a ma
gasabb szintekig. A tiszthelyettesek elsősorban
saját testületük történelmével ismerkednek
meg. A tiszthelyettesi kar kialakulása és tör
ténete az első témakör, majd a fegyvernemek
szakágazatok és ezen belül a fegyvernemi szakágazati tiszthelyettesek szerepének, tevé
kenységének története következik. A haladók
óráin a tiszthelyettesi vezetés módszereiről
esik szó, mind a háborúkban, mind a háborúra
történő felkészülésben. Magasabb, úgynevezett
főtörzsőrmesteri szinten a légi és földi harc ele
meinek, illetve ezen elemeken belül a tiszt
helyettesek konkrét feladatainak elméleti és
gyakorlati ismertetése folyik. A tiszthelyettesi
képzést kiegészítik a hallgatók csoportos ku
tatási programjai és egy helyszíni kirándulás.
Az altiszti tanfolyam az altiszti kar kialakulá
sának és fejlődésének folyamatát nyújtja elő
ször, majd a fegyvernemek fejlődésének okta-
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tásán belül az altisztek feladatának, köteles
ségeinek múltbeli leírása következik. Erre épül
az összesített fegyvernemek, azaz haderőnemek
története, különös figyelemmel a katonai sze
mélyzet kialakulásának, szakosodásának és
együttes fejlődésének történetére. Az úgy
nevezett csataelemzések zárják ezt a tanfolya
mot, amelyekben kiemelt szerepet k a p a ka
tonai személyzet felelősségének és eljárási mód
szereinek kritikus vizsgálata.
A tartalékos tiszti tanfolyamok a háborúk,
a katonai teóriák történetével foglalkoznak, ós
elemzéseket is végrehajtanak. Ugyanakkor
hangsúlyt kap az órákon a katonaság és a
társadalom közötti viszony a történelemben,
valamint a hivatásos katonai rétegek kialaku
lása és fejlődése témakör is. Minden kadét
zászlóalj a tanfolyam végén felkeres egy polgár
háborús történelmi csatateret, vagy egy törté
nelmi orientációjú helyszíni utazást tesz. Van
nak tiszti alaptanfolyamok a Parancsnoki- és
Törzskollégiumokon, amelyeken a hadtörté
nelem oktatása a hivatásos tiszt önfejlesztését
j> szolgálja. Maga a tananyag elsősorban a
fegyvernemi-szakágazati történelmet tartal
mazza, valamint a csatalemezést azon a szin
ten, amelyen a tiszt minden valószínűség
szerint szolgálni fog. A tiszti haladó tanfolyam
az összfegyvernemi hadviselés kialakulásával
és fejlődésével foglalkozik. A képzés a hang
súlyt a fegyverek-csapatok összességén belül
a kölcsönhatás történeti útjára helyezi. A részt
vevő hallgatók befejezésül helyszíni kirándu
lást hajtanak végre.
Az intézet felkészítési programjába tartozik
egy parancsnoki ós vezérkari tanfolyam 10—
12 éve szolgáló és magasabb beosztásokra ja
vasolt tisztek részére. Mintegy 800 amerikai
és 100 szövetséges hallgató egy éven keresztül
tanulmányozza kisebbrészt a klasszikus kato
nai elméleteket, nagyobbrészt a X X . századi
amerikai hadtörténelmet, főleg a hadtest-had
osztály szintű harci eseményeket. A harcászatihadműveleti képzést fakultatív programok
egészítik ki.
A tanfolyamok sorát a 900 fős állományból
kiválasztott 50 tiszt számára szervezett egy
éves külön tanfolyam zárja. 47 tiszt a száraz
földi haderőhöz, 2 a légierőkhöz és 1 a haditen
gerészethez tartozik. Speciális kiképzésük so
rán zászlóalj-dandárszintű harcászati szak
értőkké válnak. Az egy év alatt más tárgyak
mellett hadtörténelmet, klasszikus katonai
elméleteket és harcászati elemzést tanulnak,
valamint elsajátítják a megfelelő térképek
készítésének módjait.
Swain ezredes befejezésül hangsúlyozta,
hogy az amerikai katonai vezetés rendkívül
fontosnak tartja a hadtörténelem oktatását és
kötelezővé t e t t e e m u n k á t az államok minden
katonai iskolája, tanfolyama számára. A kép
zést ellátó intézmények parancsnokainak és
tanárainak kiadott utasítás kimondja, hogy
„...mindenütt használják fel a történelmi pél

dákat és esettanulmányokat. Ezeknek a pél
dáknak lényegbevágóaknak kell lenniük. Egy
csatára, személyre, vagy idézetre való utalás
nak nincs sok haszna. Az integrálás alátámaszt
ja a többi oktatást azzal, hogy a tanulmányi
célkitűzések és kulcsfontosságú oktatási pon
tok bemutatására és vizsgálatára használja fel
a történelmet."
Harold W. Nelson ezredes a Hadi Akadémiát
viszonylag kis, alig 300 hallgató képzésére fel
állított intézménynek nevezte, amelynek azon
ban a hallgatók összetétele és a feladatok m i a t t
igen magas követelményeknek kell megfelelnie.
Átlagosan 20 év szolgálati idő után, alezredesi
rendfokozatban érkeznek az Egyesült Államok
ból és 30 szövetséges államból a felsőfokú okta
tásra bocsátott tisztek, akik közül évente mint
egy 18—20 fő a légierő, 9—10 a haditengeré
szet beosztottja. Rajtuk kívül néhány polgári
személy is az Akadémia hallgatója. Ők a kor
mányhivatalok, ügynökségek, illetve a nem
zetőrség tagjai. A kiválasztottak többsége
doktori címet szerzett az államok különböző
egyetemein. A beiskolázottak közül azonban
kevesen tanultak hadtörténelmet, mivel e tan
tárgy oktatásban betöltött szerepét csak az
utóbbi évtizedben ismerte fel a katonai veze
tés. 40—50 fős osztályokban folynak a tanul
mányok, részben központi tanterv, részben
szabadon választható t é m á k alapján. A köz
ponti program magában foglalja a koalícióban
folytatott hadászati műveletek elméletét, a
nemzeti katonai doktrína és stratégia kialakí
tásának módjait, a hadjáratok tervezésének
miívészetét és az államok erőforrásai katonai
felhasználásának tudományát. A központi
tananyaghoz kapcsolódnak olyan kötelező
hadtörténelmi témák, amelyek elősegítik az
elvont tárgyak jobb megértését. Ezek közül
az ezredes kiemelte a fontosabbakat : rangidős
vezetés a háborúban, a hadászati gondolkodás
kialakulása és fejlődése, az amerikai katonai
stratégia története, a hadsereg szerepe a poli
tika kialakításában, a múltbeli hadjáratok
tervezése esettanulmányokkal, valamint ha
dászati-, hadműveleti esettanulmányok. Az
esettanulmányok már átvezetnek a fakultatív
hadtörténelmi előadásokhoz, hiszen ezeken
hallgatók is fellépnek egy-egy általuk kiválasz
t o t t különleges helyzet elemzésével. A választ
ható t é m á k feldolgozásának az a célja, hogy
ösztönözzék a hadtörténelmi kutatásokat, hogy
a hallgatók megismerjék az emberi tényező
szerepét a korábbi tiszti generációk elképzelései
és az elképzelések sikere, illetve kudarca kö
zötti összefüggések alapján, s hogy mindezek
ből következtetéseket tudjanak levonni. A tómák közül az ezredes kiemelte a harc emberi
méreteiről, a koalícióban folytatott hadműve
letek, hadászati műveletek vezetéséről és a
jövő háborújára vonatkozó nézetek kritikai
vizsgálatáról szólókat. Végül néhány, a Hadi
Akadémián alkalmazott módszerre hívta fel a
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figyelmet. Elmondta, hogy minden hallgató
évente egyszer nagy tanulmányt ír, többen
hadtörténelmi témáról is, továbbá hadtörté
nelmi kutatásokról számot adó hagyományos
dolgozatot, hadjáratelemzést. Egy-egy este
szakterületén nemzetközi hírnevet szerzett
vendégprofesszor t a r t előttük előadást. A ta
nári kar tagjai, vagy ismert látogatók, magas
rangú, nyugállományú tisztek is beszámolnak
időnként tevékenységük eredményeiről, vagy
elmondják visszaemlékezéseiket. A 10 hónapos
tanévet rendszeresen hétvégi hadszíntérláto
gatással tarkítják, amelyek kiindulópontja az
Akadémiától 30 mérföldre fekvő gettysburgi
csatatér.
Robert I. Cossaboom úr az amerikai légierő
nyugat-európai főhadiszállásának főhadtörténésze először vázlatosan ismertette a parancs
nokság állományát, amelyben az orvos, a ka
tonai ügyész és a lelkipásztor mellett állan
dóan helyet foglal egy hadtörténész is. Ennek
kiemelését azért t a r t o t t a fontosnak, mert a
légierő kötelékébe tartozó tisztek többsége
három évenként új helyre kerül, a hadtörté
nész azonban a parancsnoki állomány fenti
tagjaival együtt hosszú ideig változatlan mun
kakörben szolgál. Előadása további részében
hangsúlyozta, hogy az ő kötelessége e felada
taiban és technikai eszközeiben komplex mó
don fejlődő, modern fegyvernem élő történel
mét visszaadni. Az emlékezés segíti mind a
parancsnoki tervezési folyamatot és vezetői
munkát, mind a kiképzési elvek és az anyagi
ellátási módok továbbfejlesztését, mind a ka
tonai hivatástudat erősítését. A történészek
nek állandó és határozott befolyást kell gya
korolniuk a múltbeli hibák és sikerek okainak
elemzésével a folyamatban levő és a jövendő
hadműveletekre. A távlati és a közvetlen hatá
sok közötti különbség elsősorban a mindenre ki
terjedő gyűjtőmunka és a naprakész, egy ol
daltól vastag tanulmányokig terjedő feldol
gozásokban fedezhető fel. A légierő minden
információjáról, legyen az parancs, általános
feladat, törzsi okmányok, hírösszeköttetés
révén nyert jelentések, személyi anyag, egy
példány a többségükben polgári történészek
kezébe kerül, akik elemzik és összefoglalják az

információkat. A történészek épp az élő tör
ténelem feldolgozásával válhatnak a k t í v tag
jává a parancsnok tanácsadó testületének.
Munkájuk feladatorientált. Tudniuk kell, hogy
mi miért történt, s ezt konkrétan, pontosan, a
gyakorlati munka igényeihez igazítva. A légi
erő hadtörténészeinek hibátlan képpel kell
rendelkezniük a lezajlott hadműveletekről,
gyakorlatokról, bevetésekről, az egész szerve
zet működéséről, a nyilvántartásokról, a tech
nika és az emberi hozzáértés fejlődéséről. Vég
ső soron a hadtörténészek, akik minden ma
gasabb törzsben megtalálhatók, dokumentál
ják a légierő minden tevékenységét.
A magasabbegységek gyűjtő és elemző
munkáját az Egyesült Államok légierejének
alabamai hadtörténeti k u t a t ó központja fogja
össze, amely gyűjti, tárolja — őrzi és rendsze
rezi a beérkező valamennyi információt, sze
mélyi okmányokat, összesítéseket és elemzése
ket. Ugyanez a központ kutatási szolgáltatást
is végez a légierő egyetemén tanuló hallgatók,
a kormány megbízottjai, vagy a nyilvánosság
számára. A légierő washingtoni főparancsnok
ságán működik továbbá egy kis létszámú had
történész k u t a t ó gárda, amelynek kiadványo
k a t kell készítenie — ez az elsődleges feladata,
s eddig h a t terjedelmes kötetet jelentetett
meg —, továbbá támogatnia kell a főparancs
nokság munkáját a saját speciális ismereteivel,
végül kapcsolatot kell t a r t a n i a az egész világon
megtalálható bázisok hadtörténészeivel, vala
mint a tiszti iskolákon folyó hadtörténelmi
oktatókkal. A tiszti iskolákon követelmény a
hadtörténelem tanulása, s a tisztjelöltek mint
egy 10%-a szigorlatozik e tárgyból évente.
A légierő egyetemén folyó kutatásokat is ez a
központ fogja össze.
Cossaboom úr említést t e t t még a hadtörté
nelmi oktatás nevelési céljairól, mindenekelőtt
a hivatástudat, valamint az egységek büszke
sége és összeforrottsága kialakításának felada
tairól, amelyben jelentős szerepet játszanak
a központi és a bázisokra telepített múzeu
mok.
Az előadásokat a hallgatók kérdései és a
kérdésekre adott válaszok zárták le.
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