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ALAPÍTVÁNY
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS
TÁMOGATÁSÁRA
Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó
igazgatója, dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
nyugalmazott főigazgatója és dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum munkatársa alapítványt hoztak létre a magyar hadi
történetírás támogatására.
Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti,
politika és társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek
közzétételét, különös tekintettel az 1867-től napjainkig tartó történeti korszak
eseményeinek feltárására. Segíteni kívánja a magyar hadtörténészek
bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi tudományos
életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván
nyújtani
1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi meg
jelentetéséhez,
2. belföldi konferenciákon való részvételhez,
3. magyarországi kutatómunkához,
4. külföldi kutatómunkához,
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez,
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez.
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt
munkásságáért jutalomban részesít.
Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész,
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója. A
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos,
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens,
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Várgyai Gyula történész,
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet igazgatója.
Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok:
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V.,
Harmincad u. 3- Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az
adományozók által meghatározott célra is adhatók.
Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az
alapítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest,
Pf. 7. Telefon: (00-36-1) 15-69-522, (00-36-1) 15-69-970.
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TANULMÁNYOK

JAKUS JÁNOS

A MAGYAR 3 . HADSEREG HARCAI
1 9 4 4 . SZEPTEMBER 22-TŐL NOVEMBER Q3-IG
A 2. és 3. Ukrán Front Iasi és Kisinyov térségében szétverte a német Dél-Ukrajna
hadseregcsoportot. Ez az esemény elősegítette, hogy 1944. augusztus 23-án
Románia átálljon a szövetséges hatalmak oldalára. A román haderő szembefordult
egykori szövetségesével és a szovjet csapatok oldalán - támadó szándékkal megkezdte felvonulását az akkori magyar-román határ mentén.
A román átállásra a magyar katonai felső vezetés számított ugyan, de annak
bekövetkezte során a korábban elkészített tervekben foglalt rendszabályokat nem
tudta maradéktalanul bevezetni. A Honvéd Vezérkar főnöke augusztus 30-án
rendelte el a 2. hadsereg megalakítását, és a IV. önálló hadtest felvonulását azzal a
határozott szándékkal, hogy gyors támadó hadművelettel - optimális feltételek
mellett - kiveti a román csapatokat Dél-Erdélyből és birtokba veszi a Déli Kárpátok
hágóit és szorosait, s ott kedvező körülmények között, viszonylag kevés erő
alkalmazásával megakadályozza a szovjet-román csapatok betörését Erdélybe. A
körülmények kedvezőtlen alakulása során a magyar katonai felső vezetés minimális
célkitűzése az volt, hogy az Erdélyi Szigethegység átjáróinak birtokba vételével
megakadályozza a támadók betörését az ország központi térségei felé.
E célkitűzések megvalósításához - Vörös János vezérezredes javaslata szerint - a
német ,,F" Hadseregcsoportnak ki kellett volna ürítenie a Balkán-félszigetet abból a
célból, hogy csapataival a Duna-Dráva vonal védelmét biztosítsa. A magyar
vezérkari főnök ilyen értelemben tett javaslatot a hadműveletek tovább folytatására
Guderian vezérezredesnek.
A kb. 800 km hosszú arcvonalon az Északi-Kárpátokban a magyar 1. hadsereg, a
Keleti-Kárpátokban a német 8. hadsereg, az észak- és dél-erdélyi határ mentén a
magyar IX. hadtest, majd később a magyar 2. hadsereg csapatai álltak készenlétben.
A német 6. hadsereg újjászervezés céljából Észak-Erdélyben gyülekezett. Az ország
délkeleti határszakaszára a magyar IV. önálló hadtest pótseregtestei vonultak fel.
A magyar 2. hadsereg - állományában a II. és IX. hadtestparancsnokságoknak
alárendelt 7., 9. póthadosztályokkal, a 25. gyaloghadosztállyal, a 2.
páncéloshadosztállyal és az 1. és 2. pót-hegyidandárokkal - 1944. szeptember 5-én
átlépte az országhatárt, rövid idő alatt elérte a Marost és azon átkelve megközelítette
Nagyenyedet. Innen a 2. Ukrán Front páncélos csapatainak - 6. gárda
harckocsihadsereg - támadása következtében Torda térségébe vonult vissza, ahol
szívós védelmi harcot folytatott 1944 szeptember végéig.
1944. szeptember 13-án - hosszas huzavona után - támadásba lendült a magyar
IV. önálló hadtest is, melynek eredményeként elfoglalta Aradot és Lippáig tört
előre. A beérkező szovjet erők azonban meghiúsították a további térnyerést.
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A Bánátban folytatott hadműveletek nem jártak eredménnyel. Az időközben - a
IV. önálló hadtestből - megalakított 3. hadsereg visszavonult a Zenta-MakóNagyszalonta-Nagyvárad terepszakaszra és ott felkészült az ország délkeleti
határainak védelmére.
Ebben az időben Horthy kormányzó környezetében a politikai és a katonai felső
vezetés egy csoportja - nem törődve a német jelenléttel - elhatározta, hogy az
országot és a lakosságot megkíméli a háborús pusztítás borzalmaitól. Ennek
érdekében megindult a kapcsolatkeresés a szövetséges országok irányába. Náday
vezérezredes szeptember 22-én az olaszországi Casertába indult, Faraghó
altábornagy pedig Moszkvába készült.
A kapcsolatkereséshez és a tárgyalások megindulásához azonban időre volt
szükség. A Faraghó altábornagy vezette tárgyaló csoport kalandos körülmények
között megérkezett Moszkvába és megkezdte a tárgyalásokat az ország háborúból
való kivezetéséről.
Ezek a nagy jelentőségű politikai és katonapolitikai események azonban nem
éreztették hatásukat az arcvonalban. A magyar hadosztályok ekkor még keményen
ellenálltak.

A 3- hadsereg feladata és helyzete a megalakulása után
A Fővezérség szeptember 20-án kiadott intézkedésének megfelelően 21-22-én a
IV. önálló hadtest vezető törzséből megalakult Heszlényi József altábornagy
parancsnoksága alatt a m. kir. 3. hadseregparancsnokság. Alárendeltségébe került a
német LVII. páncélos hadtest (állományában a 4. SS rendőr páncélgránátos
hadosztállyal és a Békéscsaba térségében gyülekező 22. SS lovashadosztály egy
harccsoportjával), a m. kir. 2. hadseregtől átalárendelt m. kir. VII. hadtest, valamint
a szállítás alatt levő m. kir. II. tartalékhadtest parancsnoksága.
Az újonnan felállított hadsereg elsőrendű hadműveleti feladata volt akadályozni a
támadó szovjet csapatok további térnyerését a magyar Alföld irányába. Ennek
értelmében kezdetét vette a csapatok szükség szerinti átalárendelése. A 3- hadsereg
összetétele és a vezetési rendszere a hadműveleti helyzet gyors változásai
következtében állandóan módosult. A részben beérkezett II. tartalékhadtest-törzs
(parancsnoka, Lengyel Béla altábornagy) Gyopárosfürdőn készítette elő
törzsszállását, ahová a Varsó környékéről szállítás alatt levő szervezetszem hadtest
törzsnek települnie kellett. (A II. tartalékhadtest, miután visszakapta eredeti
hadrendi megnevezését - VIII. hadtest -, átvette a IV. önálló hadtest seregtesteinek
vezetését.) Ennek megfelelően a hadsereg jobb szárnyán a VIII. hadtest
alárendeltségében az 1. páncéloshadosztály, a 8. póthadosztály, a 20. hadosztály, az
1. pót-huszárezred, majd később a 23. tartalékhadosztály folytatott halogató harcot.
A szegedi hídfő védelmére az 1. légvédelmi tüzérdandártól és az 5. Honvéd
Kerülettől elvont két zászlóaljból megalakították a Matoltsy-csoportot.
Friessner vezérezredes, a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport parancsnoka szeptember
22-én az alábbiak szerint intézkedett: az ...„újonnan szervezett m. kir. 3- hadsereget
azonnali hatállyal alárendelem a hadseregcsoportnak és megparancsolom, hogy a
_4_

nyugat-romániai térségből nyugati irányba előrenyomuló ellenséget tartóztassa fel
és mérjen rá csapást"...
Szeptember 22-én a helyzetet a következők jellemezték:
A szovjet 53- összfegyvernemi hadsereg csapatai és a 18. harckocsihadtest erői
Aradtól északnyugatra és a Marostól délre folyamatosan támadták a 3- hadsereg
leharcolt csapatait.
A 8. póthadosztály egész nap harcban állt a Lippa irányából a Maros északi
partján és a Pécskánál átkelést végrehajtott - a hadosztályt bekerítéssel fenyegető szovjet csapatokkal.
A 20. hadosztály csapatainak szállítása még mindig nem fejeződött be. Csupán
részei - a 13., 14., 23- gyalogezredek - vettek részt az Arad körüli harcokban.
Az 1, páncélos hadosztály Kevermes térségében kijelölt körletében gyülekezett és
rendezte állományát, majd felkészült újabb feladatok végrehajtására.
Az 1. pót-huszárezred Mezőhegyes-dél körzetében összpontosult és felkészült
újabb feladatok végrehajtására.
A magyar csapatok 22-ére virradóra kiürítették és feladták Aradot. A hadtest teljes
állományát vissza kellett vonni a Battonya-dél, Dombegyháza-dél, Kevermes-dél,
Gyula-kelet terepszakaszra.
Az LVII. német páncélos hadtest 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztálya
Temesvártól északnyugatra összpontosult, abból a célból, hogy SzakálházaKisbecskerek-Billéd irányában megakadályozza a szovjet csapatok további
átkelését Szemlak és Pécska térségében. A hadtest 22. SS lovas hadosztályának
részei Békéscsaba területén gyülekeztek, azzal a feladattal, hogy GyulaNagyszalonta irányba támadva lezárják a VIII. hadtest és a VII. hadtest között
keletkezett hézagot. A hadtest Nagyszalontát két zászlóaljjal megerősítette.
A VII. hadtest 4. póthadosztály a Talpas-Tenke terepszakaszon védekezett a
támadó román és szovjet csapatokkal szemben. A hadtest 12. tartalékhadosztálya
Belényestől északnyugatra a Fekete-Körös völgyében igyekezett feltartóztatni a
támadó szovjet és román csapatokat.
A 3- hadsereg helyzetének javítására a Honvéd Vezérkar főnöke a 23tartalékhadosztályt Szeged környékére vezényelte. Elszállítmányai már szeptember
22-én beérkeztek a hadsereg hadműveleti területére, de további szállítmányai még
messze voltak a tervezett kirakási körzettől.
Vörös vezérezredes kritikusnak ítélte meg a 3- hadsereg helyzetét. Erről egyik
intézkedésében a következőket írta: „Az alföldi szabad térségben a zömükben
motorizált és páncélos erők mozgási szabadságukkal uralják a sík területet és a
magyar erőket mindkét oldalról átkarolják. Ez a harc egy-két napon belül a gyenge
harcértéket képviselő pótalakulatok felmorzsolódására fog vezetni. (...) Nem
kétséges, hogy a 3. magyar hadsereg önmagában nem lesz képes eme nagy
túlerővel szemben komolyabb és hosszabb ellenállást kifejteni, felmorzsolódása
esetén pedig a nagy magyar Alföld és a Budapestre vezető támadási irány védtelen
1 Kriegstagebuch der Heeresgruppe Südukraine (a továbbiakban: Ktb), (ZMKA könyvtár) (1944. szeptember 1930), 3. k., 4. o
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marad."
„Miután, dacára annak, hogy a 3- hadsereg alátámasztására és az orosz
fő támadási irány lezárására komolyabb német segítségre irányuló ígérettel
rendelkeztünk, a magyar katonai vezetés az ország területének és lakosságának
megvédésére, felelősségének teljes tudatában, - bár nem szívesen, hanem a német
segítség elmaradása teremtette kényszerhelyzetben - kénytelen saját hatáskörében
a szükséges intézkedéseket megtenni." 2 A kialakult helyzetért a német katonai
vezetést terhelte a felelősség, mert a magyar hadszíntéren működő minden német
és magyar seregtest a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport alárendeltségébe tartozott.
Ennél fogva parancsadási joggal a hadseregcsoport parancsnoksága és azon
keresztül a német szárazföldi csapatok parancsnoksága (OKH) volt felhatalmazva.
Vörös vezérezredes a német vezetés intézkedéseit (parancsait) - nagyon is
praktikus okokból - nem tartotta magára nézve kötelezőnek. Saját intézkedéseinek
végrehajtását azonban igyekezett megkövetelni a magyar csapatoktól. Naplójában
szeptember 22-én rögzítette annak a rendkívül veszélyes helyzetnek a felismerését,
amely a 3- hadsereg arcvonalán és a Duklánál bekövetkezett szovjet támadó
hadműveletek sikeres kibontakozását követően kialakult. Ennek ellensúlyozása
érdekében az arcvonalban küzdő seregtestek átcsoportosítására adott parancsot,
amit a német hadvezetőség - a már tőle megszokott arroganciával - határozottan
visszautasított. Jellemző, hogy a 27. könnyű hadosztály és a 2. páncélos hadosztály
Kolozsvár körzetéből Nagyvárad térségébe történő átcsoportosítására kiadott
intézkedését Friessner vezérezredes fellépésére Vörös vezérezredesnek vissza
kellett vonnia.3
így adódott, hogy a Fővezérség - más lehetőség hiányában - a honvédkerület
parancsnokságok alárendeltségében levő alegységek átcsoportosításával igyekezett
segítséget nyújtani. Ennek keretében az 5. Honvéd Kerület parancsnokságának
meghatározták, hogy a még kivezényelhető erőkkel biztosítsa a Szegedtől délre
levő Tisza-vonalat, súllyal Magyarkanizsa és Zenta között. Intézkedés történt a
veszélyeztetett térségben található helységek önvédelmének megszervezésére, s a
tiszai hidak rombolása esetén azok pótlására is.
A 3. hadsereg arcvonalán a VIII. hadtest további visszavonulását Heszlényi
altábornagy megtiltotta, annak reményében, hogy „Orosházától kelet és dél felé,
valamint a Maros mentén német erők beavatkozása már szeptember 23-án
bekövetkezik."4
Halogató harcok az országhatár mentén
Szeptember 23-án a 3. hadsereg arcvonalán lényeges változás nem történt. Nem
következett be a Heszlényi altábornagy által várt Arad ellen irányuló támadás sem.
A német LVII. páncélos hadtestnél a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály a
Billéd-Sándorháza terepszakaszon ezred erejű szovjet támadást hárított el, majd azt
2 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) Fővezérség, hadműveleti iratok Napló, 306/a. doboz, 797/Főv. hdm
- - 44 IX 22 A nagy magyar Alföld elleni orosz támadással kapcsolatos ellenintézkedések
3 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 306/a. doboz, 832/Főv. hdm. - 44. IX 23 Vörös vezérezredes
naplójában arról számol be, hogy: . ..„Guderian vezérezredes ma délután táviratot intézett hozzám, amelyben arra kért,
hogy a hadseregcsoport hatáskörébe ne avatkozzak bele és az átcsoportosítási parancsaimat vonjam vissza."
4 Ktb. (1944 szeptember 19-30.) 3. k. 7. o.
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követően ellentámadásba ment át Sándorháza-Pészak irányban. A 22. SS lovas
hadosztály egyik harccsoportja Gyulavarsánd térségében került harcbavetésre,
A VIII. hadtest a Németpereg-Battonya-Dombegyháza-Kevermes-OttlakaGyulacsanád terepszakaszon, általában az országhatár mentén, halogató harcot
folytatott.
A VII. hadtest 4. póthadosztálya a Nagyzerénd (egy gyalogzászlóalj a 12.
tartalékhadosztálytól) - Talpas - Nagykolos terepszakaszon, a 12. tartalékhadosztály
a Tenke-Belényes-északkelet 8 km - Biharpoklos terepszakaszon igyekezett
feltartóztatni a támadókat. A szovjet csapatok a Csanádpalota-Battonya
terepszakaszon átlépték a magyar-román határt.
Szeptember 24-én a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport a Dél Hadseregcsoport
megnevezést vette fel, parancsnoka továbbra is Hans Friessner vezérezredes
maradt.
A magyar Fővezérség ezen a napon még egyszer javasolta a 27. könnyű és a 2.
páncélos hadosztály Nagyvárad térségében történő alkalmazását, de hiába, mert a
németek ezúttal is elutasították a javaslatot. A magyar felső vezetés az 1.
huszárhadosztály Lengyelországból történő hazaszállításában és a hadosztálynak
Kecskemét, Kiskunfélegyháza
és Csongrád körzetében való mielőbbi
kirakodásában és gyülekezésében bízott.
A 3. hadsereg védősávja Zentától Nagyváradig mintegy 300 km szélességűvé vált.
Ezt a széles arcvonalat - amely szeptember 24-ig alakult ki - a magyar VIII. és VII.
hadtest, valamint a német LVII. páncélos hadtest alárendeltségében az 1. páncélos
hadosztály, az 1. pót-huszárezred, a 20. gyaloghadosztály, a 4. póthadosztály, a 12.
tartalékhadosztály, a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály (4 zászlóalj), a 22. SS
lovas hadosztály részei, valamint néhány más arcvonalakból átcsoportosított
alegység és tüzérosztály védte. Az 1. huszárhadosztály részei még szállítás alatt
voltak. A hadseregparancsnokság Mezőtúron, a VIII. hadtestparancsnokság
Orosházán (Gyopárosfürdőn), a VII. hadtestparancsnokság Berettyóújfalun, míg a
német LVII. páncélos hadtestparancsnokság Kondoroson települt, A hadtestek
általában 60-80 km széles terepszakaszon bontakoztak szét.
A szovjet és román csapatok a 3. hadsereg csapatai ellen kisebb erőkkel
támadtak, miközben újabb seregtesteket gyülekeztettek Arad és Temesvár
körzetébe. A Torda térségéből átcsoportosított 6. szovjet páncélos hadsereg élei
Nagyvárad felé közeledtek. A szovjet csapatok támadása Kisbecskerek, Sándorháza
és Lovrin ellen sikerrel járt.
A két települést a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály - ellentámadásának
eredményeként - még ezen a napon visszafoglalta, melynek következtében
Lovrinnál és Nagyszentmiklósnál felvette az összeköttetést a VIII. hadtesttel; a VIII.
hadtest hadosztályai továbbra is tartották az általuk elfoglalt terepszakaszt.

5 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 306/a, doboz, 839/Főv. hdm. - 44, IX. 24. uo. 859/Főv. hdm, - 44. IX
24.
6 Amikor a 3. hadsereg védelmi hadműveleteiről beszélünk, ezalatt nem a klasszikus értelemben kiépített
védőállások rendszerében vívott védelmi harcot kell érteni, hanem többnyire a halogató harcnak nevezett
harctevékenységre kell gondollAxini, amelyet a védelmi harctevékenység aktív elemeinek - az ellentámadásoknak és
manővereknek - a széles körű alkalmazása jellemez.
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A VII. hadtest terepszakaszról-terepszakaszra halogató harccal húzódott vissza
Nagyszalonta-Nagyvárad irányban. Sávhatár a két hadtest között Zeréd és Sarkad
vonalában került kijelölésre.
Szeptember 25-én a 3. hadsereg arcvonalán a VIII. hadtest ellen Gyula térségében
egy szovjet ezredcsoport támadásán kívül nagyobb támadó tevékenység nem
következett be, Heszlényi altábornagy mégis engedélyt kért Friessner
vezérezredestől arra, hogy a VIII. hadtest arcvonalát visszavegye a MakóTótkomlós-Békéscsaba terepszakaszra, amihez a hozzájárulást megkapta.
A magyar és német csapatok harcvezetésében és az együttműködés területén
mind nagyobb hibák mutatkoztak. így a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály
támadási céljának meghatározásakor némi zavar keletkezett a hadosztály elöljárói
között. Mivel a szovjet csapatok elérték Makót, a hadosztály azt a feladatot kapta,
hogy - a VIII. hadtest jobbszárnyán tevékenykedő 23. tartalékhadosztállyal
együttműködve - az északnyugati irányban előretört szovjet csapatokat hátsó
összeköttetéseiktől szigeteljék el, majd semmisítsék meg azokat. Mivel a 23.
tartalékhadosztály még nem fejezte be a megindulási körlet elfoglalását,
ugyanakkor a VIII. hadtest arcvonalának visszavételére vonatkozó intézkedések
már kiadásra kerültek, az Arad-Makó irányban keletkezett rés lezárására vonatkozó
elgondolások megmaradtak a tervezés szintjén.
Szeptember 25-én a szovjet 53- hadsereg csapatai kijutottak az Elek-MácsaKisiratos-Dombegyháza-Battonya-Földeák-Kiszombor-Makó terepszakaszra. A 6.
szovjet páncélos hadsereg élei ezen a napon beérkeztek Nagyvárad elé és azonnal
beavatkoztak a harcokba.
A 12. tartalékhadosztálynál a felbomlás jelei mutatkoztak. Vörös János
vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke parancsot adott arra, hogy ,,A 12.
tartalékhadosztály felbomlását minden eszközzel, egészen a végsőkig menő
eréllyel, az összes parancsnokok személyének legmesszebbmenő latbavetésével,
kíméletlen erőszakkal feltétlenül meg kell akadályozni. A beérkező erősítésekkel
alátámasztva Nagyváradot az utolsó emberig tartani kell."7 A 12. tartalékhadosztály
visszaözönlő alakulatait Nagyváradtól délre a Pece patak mentén sikerült
megállítani.
Ez idő alatt a Honvéd Vezérkar főnökének intézkedésére az 1. ejtőernyős
pótzászlóalj Pápáról Nagyváradra került elszállításra. (A szállítás a 102./1.
szállítórepülő-század és a zászlóalj saját gépeinek igénybevételével történt. 2 tiszt,
152 fő legénység, 18 golyószóró, 3 gránátvető, 2 nehézpuska.) A beérkezés után a
zászlóalj a VTI. hadtest alárendeltségébe került. Ide vezényelték továbbá
Sajószentpéterről az 53- határvadász zászlóaljat is.
Az 57. határvadász zászlóaljat Salgótarjánból szintén Nagyváradra vezényelte a
Fővezérség. Az 1. hadseregtől az 1. ejtőernyős zászlóalj kivonását követően
Nagyváradra csoportosult át. A 201. önálló zászlóaljat és az 1. önálló tüzérosztályt
Csongrádra vezényelték és ott a Tisza-híd védelmére beállított légvédelmi ágyúkat a
zászlóalj parancsnokának rendelték alá, amit egyúttal a 3
hadsereg
7 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 306/a. doboz, 881/Főv. hdrn - 44. IX. 25.
8 Tömöry Jenő vezérísnagy visszaemlékezéséből idézi Stark Tamás: Hadak útján. A Magyar Királyi Honvédség a
mádodik világháborúban Bp., é. n. 81. o.
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alárendeltségébe utaltak. Az 5. póthadosztály pótzászlóalját és három ütegét
Szegedre vezényelték és ott a „Matoltsy -csoportnak" rendelték alá.9
Szeptember 26-án az ország délkeleti határai mentén kialakult válságos helyzeten
már nem lehetett segíteni.
A német hadvezetés Vörös vezérezredes többszöri követelése és kérése ellenére
sem tette meg a szükséges lépéseket a délkeleti arcvonal megerősítésére. A
vezérkar főnöke Guderianhoz intézett leveleiben erősen kifogasolta, hogy a
Magyarországon gyülekező és részben felállítás alatt levő kb. nyolc német seregtest
nem került az arcvonalba. Egyik, szeptember 26-án kelt levelében a következőket
írta: „Sajnálattal kell Nagyméltóságod szíves tudomására hozni, hogy a nagy magyar
Alföld K részén a harchelyzet - főleg Nagyvárad környékén - mindinkább
rosszabbodik és hamarosan kritikussá válhat. Ez a helyzet az ország
közvéleményére annál is inkább lesújtólag hat, mert közben mindenki látja, hogy
Magyarország területe tele van olyan német csapatokkal, amelyek ebbe a válságos
harcba nem hajlandók beavatkozni. Felkérem Nagyméltóságodat, hogy ha már a
megígért német csapatok támogatásával nem számolhatok, legalább az 1. lov. ho. és
az 5. tart. ho. mielőbbi hazaszállításának engedélyezésére, hogy a magyar föld
védelmére rendelkezésemre álljanak.10
„Ennek a funkcióját csak politikai szemszögből lehet magyarázni: egyfelől ezzel a
magyar kormányra akarnak nyomást gyakorolni, másfelől a Birodalom közvetlen
védelmét akarják előkészíteni." - állapította meg a naplójában a Honvéd Vezérkar
főnöke. A német csapatösszevonásról tájékoztatták a Kormányzót is.
A 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály sávjában a szovjet csapatok elfoglalták
Szakáiházát, amíg a hadosztály Pészakról tovább támadott Perjámos irányába, amit a
délutáni órákban birtokba is vett. A hadosztály a Kisbecskerek-Billéd északi széleSándorháza-észak-Pészak északi széle-Lovrin északi széle-Pészak-Perjámos
terepszakaszon harcolt. Ezáltal közelebb került a szemlaki átkelőhelyhez, de a
szovjet utánszállítási útvonalakat számottevően nem veszélyeztette. A szovjet
csapatok a hadosztálytól északnyugatra bekerítették Makót. Az ottani helyzetet
különösen „zavarosnak" ítélte meg a Dél Hadseregcsoport parancsnoksága. Az
ellenséges páncélosok előretörésének mélységét Hódmezővásárhely térségében
„sejtették".
A szegedi hídfő biztosítására két zászlóaljat, 24 db 88 mm-es és 4 db 40 mm-es
légvédelmi löveget különítettek ki a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály
állományából.
9 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 306/a. doboz, 903/Főv. hdm. - 44. IX. 25. A „Matoltsy-csoport" az 1.
Igv. tü. dd-ból és az 5. Honvéd Kerületparancsnokságtól elvont két gyalogzászlóaljból alakult meg. Alapvető feladata az
volt, hogy Szegednél a Tisza és a Maros összefolyásától kezdődően építsen ki hídfőállást a város védelmére. A csoport a
hadműveletek folyamán további alegységekkel került megerősítésre. így került az állományba szeptember 25-én az 5.
póthadosztály meglevő pótzászlóalja, október 3-án pedig az 5. ö. utász pótszázad és a 406. rögtönzött hadihídoszlop.
Szeged feladása után (október 10.) a csoport Kistelekre vonult vissza, majd pedig a solti hídfő kiépítésére és védelmére
vezényelték. Később „Kesseő-csoport" néven szívós védelmi harcot folytatott a fontos dunai átkelőhely biztosításáért.
A különböző alakulatoktól elvont alegységeket - amelyeket meghatározott feladatok végrehajtásával bíztak meg harccsoportoknak nevezték és nevüket a vezénylő parancsnok vezetéknevéből származtatták. (Matoltsy vezérőrnagy,
Kesseő vezérőrnagy).
10 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 306/a. doboz, 956/Főv. hdm. - 44. IX. 26.
11 Vörös János vezérezredes magánnaplójából, 1944. szept. 25-én. (A We/mtïssenschaflliclie Ruiidscliau 1970. évi
decemberi számában jelent meg.)
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A VIII. hadtest a meghatározott terepszakaszra történő visszavonást kisebb
ellentámadásokkal biztosította. Az 1. páncélos hadosztály Kétegyházáról támadva
visszafoglalta Eleket. A 22. SS lovas hadosztály „Ameiser harccsoportja" Nagyvarjas
környékén került harcbavetésre.
A 23. tartalékhadosztály (beérkezett 42., 51. és 54. ezredeivel) Hódmezővásárhely
térségéből visszavetette a szovjet egységeket. Aktívan és eredményesen avatkozott
be a harcokba a 7/1. rohamtüzérosztály három „Zrínyi" rohamlöveggel felszerelt
ütege is. A magyar rohamlövegek számos szovjet páncélost semmisítettek meg
Mezőhegyes, Csanádpalota, Apátfalva, Földeák és Tótkomlós körzetében.
A 8. póthadosztály a Csanádalberti-Mezőkovácsháza-Kunágota terepszakaszon
harcolt. A 20. hadosztály hozzá csatlakozva a Kunágota-Békéscsaba terepszakaszon
igyekezett megkapaszkodni. Az 1. póthuszárezred
Nagybánhegyes és
Mezőkovácsháza térségében állt harcban a támadó szovjet csapatokkal.
A VII. hadtest 4. pót- és 12. tartalékhadosztályának maradványai a MezőgyánGyapjú-Kövesd terepszakaszon álltak szemben a támadó szovjet és román
csapatokkal. Beérkeztek és harcba léptek a sebtében ide vezényelt határvadász és
ejtőernyős zászlóaljak is. Megjelenésük némileg javított a Nagyváradnál kialakult
súlyos helyzeten.12 Különösen Kőröstarján és Váradles térségében vívtak kemény
elhárító harcokat. A hadtest hadosztályai azonban már nem képviseltek számottevő
erőt, s ezen a napon átalárendelésre kerültek a III. német páncélos hadtest
parancsnokságának (Breith-csoport).13
A Honvéd Vezérkar l/a. osztálya az MTI részére kiadott hadijelentésben így
tájékoztatta a közvéleményt a hadműveleti helyzetről: „Makótól Nagyváradig
húzódó országhatár mentén nagy túlerővel támadó ellenséggel szemben a súlyos
elhárító harcok tovább tartanak."...1
A 3. hadsereg állománya így lecsökkent a VIII. hadtestre és az L.VÏÏ. német
páncélos hadtestre. Arcvonalszélessége ennek révén leszűkült: a Zenta-Sarkad
terepszakasz megtartásáért lett felelős.
Szeptember 27-én Friessner vezérezredes, Guderian vezérezredes útján, írásban
rögzített helyzetjelentést küldött Hitlernek, amelyben vázolta a „magyar Kárpát
térségben" kialakult helyzetet.
Az ellenség értékelésével kapcsolatban megállapította, hogy „...A seregcsoport
mélyen hátraugró nyugati oldalán az ellenség széles arcvonalban nyomul előre a 3.
magyar hadsereg ellen, mégpedig:
- Arad térségéből Szeged, Gyula irányába a XVIII. páncélos hadtesttel és az 53.
hadsereg 7.-8. lövészhadosztályával.
- Nagyvárad irányába a XXXIII. lövészhadtest 3. lövészhadosztályával és
feltételezhetően a 6. lov. hadtesttel, melynek élei látszólag már harcban állnak.
További erők felvonulóban: III. gárda-gépesített hadtest Bulgáriából jövet ezidő
szerint Turnu Severin térségében. A 46. hadsereg Bulgáriából 11 hadosztállyal
menetben Karánsebes-Déván át északnyugati irányba, a 6. páncélos hadsereg az V.
12 Huszár János: „A magyar ejtőernyős alegységek harci tevékenysége 1944-ben." Hadtörténelmi Közieménvek,
1987. 2. sz., 284. o.
13 Ktb. 3. k. 6. o. Heszlényi vezérezredes visszaemlékezése szerint ez az esemény 27-én következett be.
14 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. 306. doboz, 34. sz. hadijelentés (1. VKF oszt. javaslata) IX. 26-án.
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gárda-páncélos és V. gépesített hadtestekkel szemben 25-én este óta Torda
térségéből menetben általában nyugati irányba, a VII. gárda gépesített hadtest
jelenleg ismeretlen körzetben.
Ezek szerint összesen: a 3. magyar hadsereggel szemben már megállapított 2
gépesített hadtesten és 10-11 lövészhadosztályon felül feltételezhetően
felvonulóban van még további 4 gépesített hadtest a 46. hadsereg 11
lövészhadosztályával úgy, hogy a román kötelékeken kívül összesen 6 gépesített
hadtest és 22 lövészhadosztály nyomul előre Szeged-Nagyvárad vonalára...
Feltételezhető támadási irányok: a) Előretörés Budapestre, hogy a főváros
elfoglalásával a magyarok ellenállási erejét egy csapásra megtörje, vagy b)
előretörés északi irányba, nyugati szárnnyal a Tisza mentén azzal a céllal, hogy a
Beszkid arcvonalon támadó erőivel összműködésben a déli és az »A«
seregcsoportoknak Kelet-Magyarországon levő erőit elvágja és megsemmisítse. .. .A
román térségben mélységben tagozva az ellenségnek még további 3 hadserege 24
lövészhadosztállyal és feltételezhetően további 2-3 gépesített hadteste áll
rendelkezésre, amely erőknek a fő hadműveletei irányába való bevetésével
számolni kell."
A saját helyzet elemzése is nyilvánvalóvá tette a német katonai felső vezetés előtt,
hogy az arcvonalban harcban álló erők nem elégségesek a szovjet csapatok
ellensúlyozására. A rendelkezésre álló csapatokból megfelelő tartalékképzésre sem
nyílt lehetőség. A 3. hadseregre vonatkozóan az alábbiakat jelentette... „egy
kereken 300 km kiterjedésű arcvonalon csak olyan csekély erők állnak
rendelkezésre (a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály 2/3-a, a 22. SS
lovashadosztály egy ezredcsoportja, egy leharcolt magyar páncélos hadosztály és 4
leharcolt magyar tartalékhadosztály, melyeknek harcértéke igen csekély), hogy
azok nemigen elegendőek a nagy kiterjedésű, fedezet és akadály nélküli síkságon
széles arcvonalon előretörő gyorsan mozgó ellenség késleltetésére. A Nagyváradnál
levő 23. páncélos hadosztály ...az egyedüli ütőképes kötelék. ...Eredményes
harcvezetés nagyobb távlatra ezen az arcvonalon csak akkor lehetséges, ha a még
harccsoportonként előretörő ellenséget saját, gyorsan mozgó erőkkel egymástól
elszigetelve meg lehet verni. .. .Azonban a seregcsoportnál ilyen harceljáráshoz - a
13- páncélos hadosztály harccsoportjai, a 10. pc. gr. ho., a 20. pc. ho. leadása után a már itt alkalmazott erőkön kívül, ezidő szerint semmiféle motorizált kötelék nem
áll rendelkezésre."...
,,(...) Amennyiben az ehhez szükséges gyorsan mozgó erőket - legalábbis egy
pc. hadtestet - a hadseregcsoport a legrövidebb időn belül meg nem kapja, úgy az
ellenségnek nyugati irányba Budapestre, vagy Debrecenen keresztül északi
irányban, s ezzel egyszersmind a Fretter-Pico hadseregcsoport, valamint a 8.
hadsereg hátába való áttörését megakadályozni nem lehet.. ,"15
Ezen a napon Vörös vezérezredes további erősítéseket vezényelt Nagyváradra,
így került Léváról az 52. határvadász zászlóalj is ebbe a térségbe. 1
15 Zakó András: A Budapestért vívott harc. Hadak Útján, h. n., é. n. (Bevezető tanulmány) (A jelentés alapul
szolgált a német katonai felső vezetés részére ahhoz, hogy az elkövetkező napokban intézkedjék a
csapatösszevonásokra, AIII. páncélos hadtest és a LXXII. hadtest parancsnoksága alatt felvonult az 1., 13-, 23. és 24, p c ,
a „Feldherrnhalle" páncélgránátos és a 76. gyaloghadosztály.)
16 HL Fővezérség, hadműveleti iratok, Napló, 306/a. doboz, 1004/Főv. hdm. - 44. IX. 27.
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A 3- hadsereg arcvonalán a szovjet és román csapatok helyi jellegű támadásokat
hajtottak végre. A jobbszárnyon elfoglalták Németszentmihályt és Kisbecskereket.
A VIII. hadtest 23. tartalékhadosztálya a Hódmezővásárhely-Tótkomlós
terepszakaszról ellentámadás végrehajtásához csoportosult Makó visszafoglalása
érdekében. Az ellentámadás Földeák északi széle-Tótkomlós délnyugat 9 km
útkönyök térségét érte el.
A 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztályt Perjámos és Pészak között szovjet
alegységek támadták. A hadosztály a Berekszó-Kisbecskerek-észak-BillédSándorháza-Pészak-Perjámos-Lovrin-Máriafölde terepszakaszon harcolt.
A 3- hadsereg parancsnoka a megszállt terepszakasz megerősítését rendelte el.
Ezen azt kell érteni, hogy a seregtestek az egymástól több kilométer távolságra levő
helységeknél szakasz-, század- és zászlóalj erejű támpontokat és körleteket
létesítettek. A körletek és a támpontok egymástól való távolsága nem tette lehetővé
az összefüggő tűzrendszer létrehozását. Páncélelhárításra alkalmas eszközök csak
korlátozottan álltak rendelkezésre, azok is általában hatástalanoknak bizonyultak a
szovjet harckocsikkal szemben. Számottevő tartalékképzéshez sem volt elegendő
erő.
A Honvéd Vezérkar főnöke a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács 27-ei ülésén
tájékoztatót adott a fronthelyzetről. A magyar seregtestek teljesítményének
megítélésekor a csapatok állóképességéről szólva azok hiányos fegyverzetéről és
hadianyagpótlási nehézségeiről tett jelentést, ennek fő okaként a német katonai
felső vezetés önző és irreális működését nevezte meg.
Vörös vezérezredes szeptember 28-án levélben válaszolt Guderian vezérezredes
26-án írt éles hangvételű levelére, amelyben visszautasította azokat a minden alapot
nélkülöző vádakat, amelyek a Magyar Királyi Honvédséget illették. (Guderian
levelében feltehetően bírálta a magyar politika alakulását és annak katonai
vonatkozásait.)
Vörös vezérezredes válaszában a következőket írta:
„Válasz Guderian vezds. IX. 26-án érkezett táviratára:
Nagyméltóságod IX. 26-án érkezett táviratára van szerencsém az alábbiakban
válaszolni:
1) Ami a táviratban foglalt politikai vonatkozású részeket illeti, azokat a
Kormányzó Úr Ő Főméltóságának jelentettem, illetve a m. kir. kormány tudomására
hoztam.
2) Nagyméltóságod táviratának katonai vonatkozásokat magába foglaló részével
kapcsolatban, különösen a távirat 6. pontjára nézve megállapítom a következőket:
a) Az orosz támadással szemben jelenleg védett magyar határ Szegedtől a
szlovák határig terjed.
b) E határszakaszon Szegedtől Nagyváradig - a 22. SS lov. ezredet leszámítva kizárólag magyar csapatok állnak harcban az elg-el. Kolozsvártól D-re egészen a 23.
pc. ho. beérkezésig túlnyomórészt magyar csapatok állták az elg. súlyos támadásait.
A Maros mentén egészen a Borsai hágóig a magyar és német kötelékek vegyesen
vannak bevetve, azonban itt sem mondható el, hogy a német erők nagyobb mérvű
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számszerű túlsúlyban lennének. A Tatár-hágó és a szlovák határ között pedig
jelenleg kizárólag magyar csapatok vannak.
c) Elismerem, hogy a Dukla-i horpadás védelme magyar szempontból döntő
jelentőségű, de éppen ezért én tettem javaslatot arra, hogy az 1. magyar hds.
megvédendő területe terjedjen ki egészen a szlovák határig, hogy az itt alkalmazott
német erők mind felszabadíthatók és a Duklánál bevethetők legyenek.
így tehát nagyméltóságod ezirányú megállapításával szemben jelenleg az a
helyzet, hogy a magyar határok védelme túlnyomórészt nem német, hanem
felszerelésben gyenge magyar csapatokra hárul.
Budapest, 1944. évi szeptember hó 29-én.
vitéz nemes Vörös János vezds. s. k.
A másolat hiteles17
Bp. 1944. IX. 29.
aláírás"
A Fővezérség nem fűzött hiú reményeket a hadműveletek menetéhez. A német
páncélos és gépesített seregtestek az ország belsejében való állomásoztatása előre
vetette annak az árnyékát, hogy a Dél Hadseregcsoport a rendelkezésre álló erőkkel
nem lesz képes tartani a számára meghatározott arcvonalat. A Fővezérség
helyzetmegítélése reálisan számolt azzal, hogy a szovjet támadás súlya
mindenekelőtt a gyenge szervezeti adottságokkal rendelkező és a védelemhez
kedvezőtlen földrajzi környezetben, többnyire halogató harcot folytató 3.
hadsereget fogja érni. A helyzetmegítélés tekintetében a Dél Hadseregcsoport
parancsnoksága is érzékelte a fenyegető veszélyt, az ellenrendszabályok életbe
léptetésével
azonban
késlekedett.
Amikor pedig
hozzákezdett
azok
megszervezéséhez, már elkésett.
Friessner vezérezredes nem számolt alternatívákkal, csakis a nagy erejű
ellentámadás végrehajtása által nyerhető előnyökben gondolkodott és a siker
elmaradása esetére nem léptetett életbe rendszabályokat. A 3. hadsereg
parancsnoksága ilyenformán nem kapott tájékoztatást a hadműveletek további
lehetőségeire vonatkozóan.
Heszlényi altábornagy csak a csodában bízhatott. Azt azonban ő is látta, hogy a
német ellentámadás sikertelensége esetén - vagy még azt megelőzően -, nem várat
magára sokáig a 2. Ukrán Front csapása, amely az Arad-Temesvár térségében
gyülekezett, zömében páncélos- és gépesített hadosztályokkal minden bizonnyal a
3. hadsereg ellen fog irányulni. Ebben az esetben a hadseregnek más választása
nem volt, mint a Tisza nyugati partjára történő visszavonulás és ott a folyóakadályra
épített védelem megszervezése. Vörös vezérezredes is felismerte ezt a helyzetet és
elrendelte az érintett térségben a műtárgyak robbantáshoz történő előkészítését,
amelyről tájékoztatta a Dél Hadseregcsoport parancsnokát is.18
Az arcvonalban módosult a 3. hadsereg és a 6. német hadsereg közötti sávhatár,
amely ezúttal Karcag-Füzesgyarmat-Mezőgyán-Csermő vonala lett.
17 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 306/a. doboz, 1037/Főv hdm. - 44. IX 28.
18 Uo. 1054/Főv. hdm. - 44. IX. 29.
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A német LVII. páncélos hadtest állományából a 4. SS rendőr páncélgránátos
hadosztály Perjámosról Németszentpéter irányába támadott azzal a szándékkal,
hogy birtokba vegye a pécskai átkelőhelyeket és megakadályozza a Makó
térségében harcoló szovjet csapatok harcanyagokkal történő ellátását. Ugyanakkor
a hadosztálynak biztosító feladatot is el kellett látnia a Temesvárról nyugati irányba
előretörő szovjet csapatokkal szemben. Az LVII. hadtest parancsnoksága ebben
biztosította a hadosztály önállóságát.
A magyar VIII. hadtest 23. tartalékhadosztályának ellentámadásai elérték Makó
nyugati és északi szegélyét, birtokba vették Földeákot. A 8. póthadosztály erői
Pitvarost foglalták vissza és Mezőhegyest támadták. Az 1. páncélos hadosztály
Sarkadon keresztül támadva visszafoglalta Kötegyán települést és tovább támadott
Nagyszalonta irányába. A 22. SS lovashadosztály „Ameisex-csoportja" birtokba vette
Méhkerék települést.
A hadsereg balszárnyán a német III. páncélos hadtest (Breith-csoport) 23.
páncélos hadosztálya Kolozsvár térségéből, a Nagyvárad-északkelet-BiharMezőhartyán terepszakaszról támadást kezdett és visszavetette a támadó szovjet
csapatokat a Sebes-Körös déli partja mögé. Az ellentámadásban részt vettek a 4.
póthadosztály és a 12. tartalékhadosztály meglevő erői is. Különösen az 53.
határvadász és az 1. ejtőernyős pótzászlóalj Nagyvárad és Váradles térségében
kifejtett erőfeszítései érdemelnek említést.
A Honvéd Vezérkar főnöke Makó visszafoglalását oly közelinek vélte, hogy
intézkedésben elrendelte a városban garázdálkodó békési, tótkomlósi, pitvarosi
„tót" nemzetiségű sihederek megrendszabályozását, akik ...,,több leányon
erőszakot követtek el..." és ,,...magánházakat fosztottak ki."19
Szeptember 29-én már nem lehetett titkolni Makó végleges elvesztését. Az MTI
hadijelentése az eseményeket a következők szerint kommentálta: ,,A Makó,
Csanádpalota határszakaszon át betört ellenség Makót elfoglalta és élével Földeákig
jutott előre. A megindult saját ellentámadás Makó felé már eddig is sikeresen teret
nyert. Ezekben a harcokban 47 ellenséges harckocsit kilőttünk, számos foglyot
ejtettünk és nagyobb zsákmányra is szert tettünk. Mezőhegyes, Sarkad
határszakaszon számos, páncélosokkal támogatott támadást visszavertünk.
Nagyszalontánál a határon át betört ellenséges erőcsoport ellen ellentámadásunk
folyamatban van. Nagyvárad nagy ellenséges túlerővel szembeni hősies védelme
után a beérkező erősítésekkel ellentámadásba mentünk át és a város elfoglalására
törő szovjet erőcsoportot szétvertük.".. -20
A 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztályt - miközben a Varjas és
Németszentpéter térségében a szovjet utánszállítási vonalak rombolásával volt
elfoglalva - nyugati és északi irányból támadás érte, melynek következtében Nagy
szentmiklós, Sárafalva és Nagyszentpéter szovjet kézre került. Németszentmihály és
Berekszó terepszakasztól Pészakig nem lehetett tudni, hol harcolnak a hadosztály
részei.

19 Uo. 1085/Főv. hdm. - 44. IX. 29.
20 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. 1. VKF osztály jelentése. 306 doboz, 36. számú hadijelentés (1. VKF oszt.
javaslata IX. 29-én)
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A Makó visszafoglalása érdekében indított ellentámadások eredményeként
Kiszombor magyar kézre került, a Mezőhegyes visszafoglalásáért indított
ellentámadás azonban nem járt sikerrel: Mezőkovácsháza és Elek települések is a
támadó szovjet csapatok birtokába kerültek. Az Okány-Vésztő terepszakaszig
előretört román 1. lovas hadosztályt az 1. páncélos hadosztály és a 4. póthadosztály
részeinek ellentámadása visszavonulásra kényszerítette. A román lovas hadosztály
jóval a határ mögött tudott csak megkapaszkodni.
A német 23. páncélos hadosztály ellentámadása Nagyváradtól délnyugatra elérte
Nagyürögd települést.
A magyar hadseregparancsnokságnak a harcok vezetésében betöltött szerepéről
nincsenek adatok, ám feltehető, hogy abban a helyzetben lényeges befolyást nem
gyakorolhatott az eserhények menetére.
Szeptember 30-án a hadsereg jobbszárnyán a 4. SS rendőr páncélgránátos
hadosztály változatos hevességű szovjet támadások elhárításával volt elfoglalva. A
hadosztály Varjas és Németszentpéter irányú előnyomulása! beszüntette.
A 23- tartalékhadosztály csapatai továbbra is támadták Makót. A VIII. hadtest
többi hadosztályának arcvonalszakaszán ezen a napon nem folyt jelentősebb
harccselekmény. Az esős időjárás mindkét fél tevékenységét korlátozta. Csupán
felderítő vállalkozásokat hajtottak végre a szemben álló felek. A 20. hadosztály
szállítása még mindig nem fejeződött be. Ezidáig 49 katonavonat futott be a
hadműveleti területre.
Az 1. páncélos hadosztály részei Nagyszalonta belterületén felvették a kapcsolatot
a 23- német páncélos hadosztállyal.
Október 1-én a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály továbbra is támadóan
lépett fel, ezúttal Szentpéter-Egres irányban kísérelte meg a szovjet utánszállítási
vonalak elvágását.
A VIII. hadtest jobbszárnyán a 23- tartalékhadosztály zöme a Makó elleni támadás
továbbfolytatásával volt elfoglalva, részei pedig szállítás alatt voltak.
A szegedi hídfő védelmét az 5. Honvéd Kerület parancsnoksága kapta feladatul.
A Magyarkanizsa-Makó-Hódmezővásárhely terepszakaszon kialakított hídfő
fedezte Szeged városát. Makó végleges elvesztése viszont az arcvonalban harcoló
csapatok átrendezését tette szükségessé. A módosított terepszakasz az ÓkeresztesSzőreg-Algyő vonalban került kijelölésre. (A hídfő védelmének megszervezése
ebben az időben még nem képezte a 3. hadsereg feladatát, ugyanis az 5. Honvéd
Kerület parancsnoksága még nem került a hadsereg alárendeltségébe.)
A VIII. hadtest arcvonala a szegedi hídfőállástól Makó-nyugat 3 km-Földeák-dél 2
km-Makó-északkelet-Reformátuskovácsháza-észak-Mezőkovácsháza-Magyarbánhegyes-észak-Kunágota terepszakaszon húzódott. Az 1. páncélos hadosztály
részeivel Sarkad, Sarkadkeresztúr területére gyülekezett. A 22. SS lovashadosztály
harccsoportja'Méhkerék területén gyülekezett. A 20. hadosztály arcvonalát támadás
nem érte, állományának részei még mindig szállítás alatt voltak. Az 1.
huszárhadosztálynak 17 szerelvénye futott be a korábban meghatározott körletbe,
részei pedig szállítás alatt voltak. A 3- hadseregparancsnokság - miután
működőképessé vált - egyre aktívabban igyekezett hatást gyakorolni a
harctevékenységek vezetésére.
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A hadseregparancsnok október 2-ára meghatározta a csapatok feladatait és kiadta
intézkedéseit azok végrehajtására. A 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztálynak
tovább kellett támadnia keleti irányba és - együttműködve a VIII. hadtest
hadosztályaival - fel kellett számolnia a Makó térségében védekező szovjet erőket.
(Ezzel szemben a hadosztály nem keleti, hanem északi irányban kezdett támadó
harcot, melynek eredményeképpen elfoglalta Egrest és Sárafalvát.)
Ezen a napon a szovjet 46. hadsereg - 57. és a 10. gárdahadtest - Temesvár
térségéből kiindulva gyors ütemben nyomult előre. A támadás eredményeként
Berekszónál felszámolták a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály déli szárnyán
szervezett védelmet.
A VIII. hadtest arcvonalán a 23. tartalékhadosztály továbbra is Makót támadta. A
20. hadosztállyal szemben szovjet csapatösszevonást észleltek. A felderítési adatok
elemzése előrejelezte az Arad-Temesvár körzetébe gyülekezett szovjet csapatok
támadásának lehetőségét.
A védelem műszaki kiképzése, szilárdságának növelése a Heszlényi altábornagy
rendelkezésére álló erőkkel és eszközökkel szinte megoldhatatlan feladat volt. A
csapatok leharcolt állapota, a túlméretezett védelmi sávok csupán az alegységszintű
kötelékek támpontokban és körletekben való - egymástól elszigetelt - védelmét
tette lehetővé.
A 3- hadsereg parancsnoka a várt szovjet támadás bekövetkezte előtt Makó
visszafoglalását létfontosságúnak ítélte. A helyzet megítélése azon alapult, hogy a
Tisza nyugati partja mentén a tervezett védőállásokat még nem készítették elő. Az
átkelőhelyek biztosítására Szeged, Szentes és Szolnok térségében még csak
alegységszintű kötelékek kerültek bevonásra. A Duna-Tisza közén a szállítás alatt
álló 1. huszárhadosztályon kívül nem volt sem számottevő magyar, sem pedig
német alakulat. Örkény körzetében a feltöltés alatt álló 13. német páncélos
hadosztály még nem volt hadrafogható állapotban. Makó végleges elvesztése a
szegedi hídfő tarthatatlanságát és a szovjet csapatok Duna-Tisza közén való
megjelenését eredményezhette, melynek következtében, egyrészt az ,,F" és a Dél
Hadseregcsoport közötti összeköttetés került veszélybe, másrészt megnyílt volna az
út Budapest felé, harmadrészt pedig az előkészítés alatt álló német ellentámadó
hadművelet értelmét veszítette volna. Céljainak elérése érdekében mindkét fél
„versenyt futott" az idővel.
A hadosztályok helyzete a következő volt:
A 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály a Nagyszentpéter-Sárafal va-EgresKiszombor terepszakaszon harcban állt a szovjet csapatokkal.
A VIII. hadtestnél a 8. póthadosztályt ideiglenesen alárendelték a 23.
tartalékhadosztálynak, az 1. páncélos hadosztályt pedig a német LVII.
páncéloshadtest kapta meg.
Az 1. huszárhadosztálynak 20 szerelvénye beérkezett a gyülekezési körletébe, a
20. hadosztálynak 62 szerelvénye futott be a hadműveleti területre.
A VIII. hadtest a szegedi hídfőállás-Makó-északkelet 7 km-Pitvaros-északMezőhegyes-Reformátuskovácsháza-Kunágota
terepszakaszon harcolt, ettől
északkeleti irányban az arcvonal nem változott.
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A német LVII. páncélos hadtest parancsnoka javaslatot tett Heszlényi
altábornagynak Makó visszafoglalására azzal, hogy a 23. tartalékhadosztály és a 8.
póthadosztály Apátfalva birtokba vételével elősegítheti a város bevételét.21 Ezzel
egyidőben a német 23. páncélos hadosztály a Nagyvárad-Nagyszalonta
terepszakaszon Gyapjú és Váradles települések között - együttműködve a
térségben védelmi harcot folytató magyar alegységekkel - harckocsikkal támogatott
szovjet gyalogsági támadást hiúsított meg, miközben továbbra is támadó feladatra
készült fel.
Október 3-án a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály déli csoportosítása feladta
Zsombolyát és északi irányba tért ki. A hadosztály alegységei a Zsabja-BillédSárafalva-Nagyszentmiklós terepszakaszon álltak harcban a támadó szovjet
csapatokkal. A 20. hadosztály egy ellentámadás során visszafoglalta Almáskamarást.
A szóban forgó térségre vonatkozóan a hadműveleti eseményeket az MTI a
következőkben adta hírül az ország lakosságának: „Makó térségében a honvéd
csapatok ellentámadása eredményesen haladt előre. 21 páncélos kilövése után a
betört ellenséges erőcsoportot itt szűkebb területre szorítottuk össze. A
Mezőhegyes, Sarkad határszakasz mentén számos ellenséges támadást sikeresen
visszavertünk. Nagyszalontát honvéd csapatok visszafoglalták és felvették az
összeköttetést a Nagyváradtól délnyugati irányban támadó német csapatokkal.
Nagyváradtól délre a megvert ellenséges erőcsoport maradványai a határon túlra
vonultak vissza."22
Vörös vezérezredes tájékoztatta a Kormányzót a német csapatok magyarországi
helyzetéről. A tájékoztató tartalmazta a német csapaterősítések beérkezésének
késlekedését és bizonyos erőknek az ország belsejében való visszatartását (pl. 109-,
110. páncélos dandárok), amit nem lehetett másként indokolni, mint a magyar
belpolitika fékentartásának - német részről - számításba vehető egyik eszközeként.
(A Kormányzó egyetértett a Honvéd Vezérkar főnökének jelentésével.)
A Fővezérség a magyar vezérkar hatáskörébe tartozó és a délkeleti arcvonalon
érintett magyar csapatok felé (5. Honvéd Kerület parancsnokság) intézkedett, hogy
harcászati vezetés szempontjából a 3- hadseregparancsnokság alárendeltségébe
kerülnek, azzal a kikötéssel, hogy ezek a csapatok a Tisza vonalának védelmétől
nem vonhatók el. A „Matoltsy-csoport" további megerősítéseket kapott. ...„Egy
01.45-kor kiadott táviratban értesítették a 3. hadsereget és az LVtl. pc. hadtestet a
tervezett »Cigánybáró« támadó hadműveletről, s egyben kijelölték a feladatokat.
Ezután a 3- hadsereg megkezdte a támadásra való felkészülést: az északi szárnyon
és a Maros két partján egy-egy harccsoport létrehozásával a 6. hadsereggel
együttműködve keleti irányba támadva, a Körös nyugati térségben csoportosult
ellenség megsemmisítésére és a Kárpátokba történő előrenyomulás érdekében. Az
északi támadó csoportosítás a VIII. hadtest alárendeltségében - 1. huszár ho., 22. SS
lovashadosztály, 8. tartalékhadosztály - és a 6. pót ho. csoportosítása Békés
körzetéből nyomul előre, míg a déli támadó csoportosítás az LVTI. pc. hdt.
alárendeltségében - 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály, a magyar 1. pc. ho.,
.
21 Ktb. (1944. október 1-10.)
22 HL Fővezérség, hadműveleti iratok 1. VKF osztály jelentése. 306. doboz, 37. számú hadijelentés. (1, VKF oszt.
javaslata X. 3-án)
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23. tart. ho. és a 20. gy. ho. része - Szeged körzetéből a maros két partján Kelet felé
Arad irányában támad."23

A 3- hadsereg előkészületei a ,,Cigánybáró" hadműveletben való
részvételre
Friessner vezérezredes a „Cigánybáró" fedőnevű ellentámadás elé azt az alapvető
célt tűzte ki, hogy Debrecen-Nagyvárad térségéből kiindulva mérjen nagy erejű
csapást a gyülekezőben levő szovjet és román csapatokra, s azokat szorítsa vissza a
Szigethegység keleti oldalára, Dél-Erdély területére. Kedvező körülmények között,
a támadást tovább folytatva, a Déli- és Keleti-Kárpátok hágóit elérve - azokat
megerősítve - a szovjet és román csapatokat kényszerítse elhúzódó, erdős-hegyes
terepen folytatott harcra.
Október 4-én a hadseregparancsnokság Friessner vezérezredestől tájékoztatást
kapott hogy a szervezés alatt álló „Cigánybáró" hadműveletben a 3. hadsereg is
feladatot kap. 2
Ezen a napon a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztálynak vissza kellett foglalnia
Zsombolya-Billéd terepszakaszt, valamint Őscsanád birtokbavételével ki kellett
jutnia a Maros déli partjára. A 23. tartalékhadosztály ez idő alatt a KirályhegyesCsanádpalota terepszakaszról Apátfalva-Makó
irányba támadott,
ennek
eredményeképpen a hadosztály balszárnyán Csanádalberti-Pitvaros térségben az
arcvonal déli irányba előretolódott.
A hadsereg balszárnyán az 1. páncélos hadosztály egy zászlóalja ismét bevonult
Nagyszalontára, ahonnan a 4. póthadosztály egy zászlóalját a szovjet ellenlökés a
településtől északra vetette vissza. Ez a zászlóalj Nagyszalonta visszavétele után a
település déli szélén védelemre rendezkedett be.
A nap végére a hadsereg arcvonala csak a jobbszárnyon változott. Zsablya és
Billed között tisztázatlan volt a helyzet, a két települést nem sikerült visszafoglalni.
Nagyszentmiklós-Őscsanád térségében a jól szervezett szovjet ellenállás miatt a 4.
SS rendőr páncélgránátos hadosztály nem tudott kijutni a Maroshoz. A szegedi
hídfőben, valamint a Kiszombortól Földeákig terjedő arcvonalon változás nem
történt. A Királyhegyes-dél 4 km-Csanádpalota-Pitvaros terepszakaszt sikerült
ismételten birtokba venni.
Az események gyorsan követték egymást, a 4. SS rendőr páncélgránátos
hadosztálynak fel kellett vennie az összeköttetést a - Pétervárad térségében a Tisza
bal partján hídfőt foglalt, az „F" hadseregcsoporthoz tartozó - Brandenburg
hadosztállyal. A hadsereg sávhatárától északra eső tiszai átkelőhelyeket a
hadosztálynak le kellett zárnia.
A folyamatban levő és a szervezés alatt álló hadműveletekre való tekintettel,
Friessner vezérezredes változtatásokat kívánt a hadműveleti vezetési rendszerben is.
Az LVII. páncélos hadtest parancsnokságának a Maros északi és déli partján kellett
volna átvennie az ott harcoló csapatok feletti parancsnokságot. A VIII. hadtest
23 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 306/a. doboz, 1223/Főv. hdm. - 44. X. 324 Ktb. (1944. október 1-10.)
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középen, a Békéscsaba-Arad vasútvonal két oldalán harcban álló csapatokat
vezette volna, amíg a hadseregparancsnokságnak egy kisebb csoport vezetése jutott
a hadsereg bal szárnyán.
Október 5-én a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály jobbszárnyán, a
Zsombolya-Billéd terepszakaszon a helyzet tarthatatlanná vált. A szovjet csapatok
Lovrin és Pészak között Bogárosig nyomultak előre, ezáltal a hadosztály
jobbszárnyát a bekerítés veszélye fenyegette. Nagykikinda és Magyarpadé is szovjet
kézre került. Őscsanádnál Apátfalva irányából a Maroson átkelt szovjet csapatok
hídfőt foglaltak.
A VIII. hadtest 23. tartalékhadosztálya a Makó-észak-Apátfalva-észak
terepszakaszra jutott ki, de Makót nem sikerült visszafoglalni. A szovjet csapatok
ugyanakkor Végegyházát és Mezőkovácsházát is elfoglalták.
Az 1. páncélos hadosztály részére a hadsereg-parancsnokság meghatározta, hogy
Sarkadkeresztúr-Sarkad-Méhkerék körletből Békéscsabán és Orosházán keresztül
hajtson végre menetet Tótkomlós térségébe.
Az előző napon meghatározott feladatok értelmében a hadsereg arcvonalán a
szükséges átcsoportosítások végrehajtása folyamatban volt. A vezetés átszervezése
az átcsoportosításokkal párhuzamosan folyt. A „Cigánybáró" hadművelet kezdetéig
- október 12-ig - a Makó térségében, beékelődött ellenséget fel kellett számolni,
mert az Arad és Temesvár elleni támadás megindítása enélkül nem lett volna
biztonságos.
A Dél Hadseregcsoport parancsnoksága nem mérte fel és nem elemezte eléggé a
hadműveletek addigi menetét. A légi felderítés megfelelő időben jelezte az ellenség
nagyarányú csapatcsoportosításainak a kialakítását. Ismert volt, hogy a 46. szovjet
hadsereg a 3. Ukrán Fronttól a 2. Ukrán Fronthoz került átalárendelésre és a
hadosztályai már harcban álltak, Szegedtől délre több helyen már a Duna-Tisza
közére is átkeltek. Ezzel szemben a hadseregcsoport késve kezdte meg a szükséges
ellenlépéseket. A „Cigánybáró" hadművelet tervezése során nem voltak tekintettel
sem a térségre vonatkozó katonaföldrajzi sajátosságokra, sem az idő- és
. térszükséglet nagyságára, sem pedig az erőviszonyok alakulására. Nem fordítottak
gondot az ellenség felkészültségi állapotának, lehetséges szándékának a
felderítésére. Nem prognosztizálták a bekövetkező eseményeket és ezáltal a
hadviselés alapvető törvényeit hagyták figyelmen kívül.
Mindezt az október 6-án bekövetkezett események teljes egészében igazolták: a
hajnalban megindított nagy erejű szovjet támadást a 3. hadsereg nem tudta
feltartóztatni, s megkezdte visszavonulását a Tisza mögé.
A 3- hadsereg halogató harcának összegzése
a) A 3. hadsereg a Dél Hadseregcsoport alárendeltségében, annak első
lépcsőjében a jobbszárnyon, kezdetben a Zenta-Nagykikinda-Nagyvárad, majd a
későbbiek során a Zenta-Nagykikinda-Nagyszalonta és végül a Nagykikinda
(Szeged)-Gyula terepszakaszon többnyire halogató harcot folytatott.
25 Uo.
26 Uo.
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b) A hadsereg a Makó-Tótkomlós-Békéscsaba terepszakaszon tervezte az
ellenség támadásának megállítását, de a szilárd védelem megszervezéséhez nem
voltak meg a feltételek. Az arcvonalban harcoló magyar hadosztályok a korábbi
támadó, majd pedig a halogató harc következtében jelentős veszteségeket
szenvedtek. A hadsereg seregtesteinek némelyike, pl. a 23. tartalék- és a 20.
gyaloghadosztály csak részeivel harcolt az arcvonalban, mivel más részeik még
szállítás alatt álltak. Ugyanakkor a halogató harc során a teljes értékű hadosztályok
részére kiutalható terepszakaszok megszállását és megtartását határozták meg
számunkra. A hadsereg támogatására rendelt alegységek nem pótolhatták a
veszteségeket és a hiányzó részeket. Általuk a hadosztályok vezetése bonyolultabbá
vált, mivel ezek az alegységek javarészt határvadász alakulatok voltak, s mint
ilyenek, rendeltetésüktől eltérő módon kerültek alkalmazásra. A más arcvonalakról
elvont alegységek alárendelése a 3. hadseregnek hasonló nehézségeket okozott.
A hadsereg erői összességükben sem szervezetileg, sem pedig a vezetés
színvonalát illetően nem feleltek meg azoknak a követelményeknek, amelyeket egy
széles arcvonalon folytatott védelmi harctevékenységgel szemben támasztani
lehetett. Ezzel szemben a támadó szovjet csapatok az erőviszonyok tekintetében
lényeges fölényben voltak a 3. hadsereg csapataival szemben.
c) A vezetés hiányosságait mutatja, hogy a hadseregparancsnokság a
megalakulását követően hosszú napokig nem avatkozott be hatásosan a
hadműveletek irányításába. (Legalábbis erre vonatkozóan a források nem nyújtanak
információt.) A hadosztályok tevékenysége a halogató harcban nem volt
összehangolva. Az Aradtól északra folyó ütközet félbeszakítását követően a
halogató harctevékenységre való áttérés során a Pécska-Szemlak térségében
létesített szovjet átkelőhelyeket nem számolták fel. Ennél fogva a szovjet csapatok
21-22-én viszonylag zavartalanul és nagy erőkkel törhettek előre Makó irányába. A
8. póthadosztály és a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály közötti összeköttetést
és a harcászati szintű együttműködést nem állították helyre; a páncélgránátos
hadosztály is késve próbálta Perjámos térségéből indított támadásaival birtokba
venni ezeket az átkelőhelyeket. Sok reménye nem volt a sikerre, mert a 8.
póthadosztály ekkor már a határ mögött harcolt.
A hadsereg jobbszárnyán a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály Temesvár
térségéből kénytelen volt erőit elvonni és északi irányban alkalmazni. Ezek a
manőverek a csatlakozás helyreállítására és az együttműködés feltételeinek
megteremtésére irányultak, ám ehhez a feladatra az erők elégtelennek bizonyultak.
Nyilvánvaló volt, hogy a harcászati szabályzat szerint is elsősorban a 8.
póthadosztálynak, majd később a 23. tartalékhadosztálynak kellett volna feladatául
szabni az együttműködés fenntartását. A hadseregparancsnokság, tudva az
arcvonalban keletkezett betörés nagyságáról, nem tett meg minden tőle telhetőt
annak elszigetelésére és az együttműködés helyreállítására. Ezzel szemben Makó
visszafoglalását többnyire arcból indított támadásokkal igyekezett elérni. Október 4én történtek intézkedések arra, hogy egy Csanádpalota-Apátfalva-Őscsanád
irányba mért csapással elszigeteljék a Makónál védekező ellenséget. A támadás
sikere esetén a 23. tartalékhadosztály és a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály
között megvalósulhatott volna a harcászati együttműködés.
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Az együttműködési hiányosságok megfigyelhetők voltak a Nagyvárad körüli
harcok során is. A német 23. páncélos hadosztály ellentámadása nem volt
összehangolva sem a 3. hadsereg-, sem pedig a VIII. hadtestparancsnoksággal. Az
ellentámadást a Dél Hadseregcsoport III. páncéloshadtest-parancsnoksága („Breithcsoport") vezette.
A harctevékenységek szinte minden mozzanatára jellemző volt tehát, hogy a 3hadsereg parancsnoksága nem tudta az együttműködés megszervezését megoldani
sem a saját csapatai között, sem pedig a hadsereg szomszédaival. A seregtestek
többnyire önállóan igyekeztek megoldani feladataikat, A hadseregparancsnokság
bizonyos értelemben - objektív okokból - passzív volt, nem irányította kellő
hatékonysággal a harctevékenységeket. Ez azonban csak részben volt a
parancsnokság hibája, a fő ok a Dél Hadseregcsoport parancsnokának merev és
bizalmatlanságon alapuló vezetési stílusa volt.
d) A hadsereg halogató harcainak végrehajtására vonatkozó elgondolások
magukon viselték az államhatár minden áron való védelmének szándékát. Nem
vették azonban figyelembe a térség katonaföldrajzi sajátosságait, sem pedig a
rendelkezésre álló csapatok szervezeti és fegyverzeti sajátosságait. Többnyire
szakasz-, századtámpontok és zászlóalj-védőkörletek képezték a védelem
szilárdságára utaló elképzelések lényegét. A katonák lövészgödrökben foglaltak
tüzelőállást, közlekedő árkok nem készültek és a védelem szilárdságát fokozó más
erődítési munkálatok sem folytak. A műszaki zárás lehetőségeit ugyancsak
figyelmen kívül hagyták. A fő ellenállási vonalként kijelölt Makó-TótkomlósBékéscsaba vonal műszaki előkészítése nem történt meg, mert a hadsereg nem volt
elegendő ideje, sem pedig ereje. A hadsereg, reális lehetőségeinek legvégső határát
elérve, minden erejével igyekezett a számára meghatározott feladatoknak
megfelelni.
e) A hadsereg a hadseregcsoport jobbszárnyán készült a „Cigánybáró" fedőnevű
ellentámadásban való részvételre. Az ellentámadó hadműveletben való részvétel
újabb problémát vetett fel. A korabeli harcászati szabályzatok nagy hangsúlyt
fordítottak a felderítés megszervezésére és fenntartására, ezen túl az ellenség
valószínű szándéka pontos megállapítására. A Dél Hadseregcsoport parancsnoksága
azonban nem végzett megfelelő elemző munkát ebben a vonatkozásban. Ellenkező
esetben fel kellett volna fednie, hogy a 2. Ukrán Front sűlyképzése Arad térségében
már október 5-én befejeződött, a „Cigánybáró" hadműveletbe bevont erők pedig
éppen csak megkezdték az összpontosítási körleteik elfoglalását. Az
ellentámadáshoz való készenlét elérését pedig csak október 12-re határozták meg.
A hadműveletek további menetére vonatkozóan a védelem - mint harctevékenységi
forma - nem játszott elsődleges szerepet, pedig az erőviszonyok ezt a
tevékenységet igazolták volna. A térség katonaföldrajzi sajátosságai azonban
elsősorban a támadó harctevékenység számára voltak kedvezőek. Minden
körülményre való tekintettel a „Cigánybáró" hadművelet előkészítése lényeges
késésben volt a szovjet támadó csoportosítás megalakításához és a támadás
megindításához képest. A hadseregcsoport és ezen belül a 3- hadsereg
parancsnoksága helyzetmegítélése alapvetően hibásnak bizonyult.
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O A német hadvezetés késlekedése, a hadműveleti helyzet figyelmen kívül
hagyása, valamint a politikai folyamatok előtérbe kerülése minden lehetőségtől
megfosztotta a 3. hadsereget a helyes döntések meghozatala tekintetében.
g) A hadsereg nem rendelkezett tartalékokkal, a veszélyeztetett irányokat más
arcvonalakról átcsoportosított erőkkel igyekezett lezárni. A végrehajtott manőverek
hatásukat tekintve nem biztosították a megfelelő erőt, mivel a csapatok többnyire
lassan és előkészítés nélkül, a beérkezés sorrendjében kerültek harcba vetésre.

1. vázlat. Helyzet 1944. október 5-én
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Összességében
megállapítható,
hogy
a
hadsereg
sávjában
folyó
harctevékenységek vezetése és végrehajtása gyakran nem volt - mert a
körülmények hatására nem is lehetett - összhangban a harctéri tapasztalatokkal, de
nem felelt meg a helyzet sajátosságainak sem. Egyedül a halogató harc folytatása
nevezhető eredményesnek, bár a vezetés fogyatékosságai ezt is negatívan
befolyásolták.

A magyar 3- hadsereg harcai a Tiszántúlon,
a Tisza nyugati partján
és a Duna-Tisza közén
Általános helyzet a Dél Hadseregcsoport arcvonalán 1944. október 6-ig
A 2. Ukrán Front parancsnoka a front nyugati szárnyán kialakult kedvező
hadászati-hadműveleti helyzet alapján arra az elhatározásra'jutott, hogy folytatja a
támadó hadműveletet azzal a céllal, hogy egyrészt Magyarországot kikapcsolja a
háborúból, másrészt pedig, hogy a támadó hadművelet sikere esetén előretörjön a
Német Birodalom déli területeinek birtokba vételére.
A front támadó hadműveletének folytatásához a korábban elszenvedett
veszteségek pótlására volt szükség. A 3. Ukrán Fronttól elvonták és a 2. Ukrán Front
alárendeltségébe utalták a 46. hadsereget; megerősítésképpen a fronthoz került a
VII. gépesített hadtest, a VII. áttörő tüzérhadosztály és a 6. gárda-vadászrepülő
hadosztály, ezen kívül 75 000 fő személyi kiegészítést is kapott.
Az erők beérkezése után a front állományába 3 lovas hadtest; 3 harckocsihadtest;
2 gépesített hadtest, összesen 68 hadosztály (ebből 15 román) és 1 légihadsereg
tartozott. A csapatok 825 harckocsival és rohamlöveggel;. 10 200 löveggel és
aknavetővel, valamint 1103 különböző rendeltetésű repülőgéppel rendelkeztek.
A további hadműveletekhez a frpnt főirányába támadó seregtestek a MakóNagyvárad terepszakaszon - mintegy 160 km széles arcvonalon - kezdték meg a
hadműveleti szétbontakozását.
A főcsapás végrehajtására a 6. gárda-harckocsihadsereg, a Plijev lovas-gépesített
csoport, továbbá az 53. szovjet és az 1. román hadsereg került kijelölésre (8 lovas
hadosztály, 2 harckocsihadtest, 2 gépesített härtest, összesen 22 hadosztály, 627
harckocsi és rohamlöveg).
A frontparancsnokság a támadó hadművelet előkészítését, a tervek kidolgozását,
az átcsoportosításokat, a személyi és anyagi-technikai kiegészítést, a tartalékok
képzését, a sérült technika javítását zömében szeptember 25. és október 5-e között
hajtotta végre.
A főirányba támadó csoportosításba bevont csapatok részére a front parancsnoka
meghatározta, hogy:
27 A hadművészet története.(ZMKA jegyzet) 1980. 24. o.
28 Uo. 26. o. ...„A hadtápszenek... gyalogsági lőszerből 1,25-1,85; aknavető gránátból 2,7-3,4; tüzérségi gránátból
2,8-3,5 javadalmazást, üzem- és kenőanyagból, repülőbenzinből 7,0; gépkocsibenzinből 4,2; kenőanyagból 5,4
javadalmazást, élelmiszerből és lótápfajtákból lisztből 20; húsból 9; cukorból 54; zöldségfélékből 12,7; dohányból 21;
zabból 29; szálastakarmányból 23,9 javadalmazást halmoztak fel."
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- (...) A 6. gárda-harckocsihadsereg ...főerőivel október 6-án reggel ZsadányKomádi-Berettyóújfalu irányába mérjen csapást. A hadművelet negyedik napján
...jusson ki Kismarja-Biharpüspöki-Csatár körzetébe, majd semmisítse meg a
Nagyvárad körzetében összevont erőket és vegye birtokba a várost... Az 53.
hadsereg, valamint a ...18. harckocsihadtest ...október 12-re foglalják el Kenderest
és Szapárfalut. Szeged és Szolnok között érjék el a Tisza vonalát, Csongrád,
Mindszent körzetében keljenek át a folyón és létesítsenek hídfőt(...)
(...)A Plijev lovas-gépesített csoport ...október 6-án reggel Nagypál térségéből
...az 53. hadsereg jobbszárnya mögül támadjon Békés-Szeghalom-Püspökladány
irányába és október 7-én estére vegye birtokba a Bakonszeg-Darvas-DévaványaEcseg terepszakasztC..)
C...)A 46. hadsereg ...egy lövészhadtesttel támadjon Belgrád irányába, tisztítsa
meg a Tisza jugoszláviai szakaszát és október 7-én estére jusson ki a NagykikindaÚjbecse-Tisza-Duna összefolyás-Pancsova vonalra. 10-én foglalja el Szegedet és
foglaljon hídfőt a Tiszán."

Német és magyar csapatok helyzete
A Dél Hadseregcsoport parancsnoksága 1944. október 5-re a közel 800 km-es
arcvonalon szétbontakoztatott erőit három csoportba összpontosította. A bal
szárnyon - a Borsai-, a Radnai-hágó, a Borgói-hegység, Szászrégen, Marosvásárhely,
Maroshidas, Torda és Gyula arcvonalszakaszon - a Wöhler-féle hadseregcsoport
készült fel a harcok további folytatására. Állományába a német 8. és a magyar 2.
hadsereg, összesen 12 hadosztály és 3 dandár tartozott. A hadseregcsoport feladata
az volt, hogy zárja le Marosvásárhely-Zilah-Nagykároly irányt és akadályozza meg
a szovjet csapatok támadásának térnyerését Magyarország belseje felé.
Az erők és eszközök zömét Nagyvárad-Nagyszalonta-Debrecen térségébe
tervezték összevonni. Ennek a csoportosításnak alapvető feladata az volt, hogy
ellentámadást hajtson végre az Arad-északnyugat területére gyülekezett szovjet
csapatok ellen. A csapatcsoportosításba az 1., 13-, 23-, 24. páncélos hadosztály, a
76. gyaloghadosztály és a Feldherrnhalle páncélgránátos hadosztály került. A
hadosztályok gyülekeztetése ebben az időben még nem fejeződött be. Ide sorolták
be a magyar VII. hadtest 4. és a 12. tartalékhadosztályát is.
A harmadik csapatcsoportosítást a magyar 3. hadsereg képezte. A hadsereg
hadosztályai szakadatlan harcot folytattak a támadó szovjet csapatokkal. A
hadosztályok felszerelése és fegyverzete rendkívül hiányos volt. A hadsereg azt a
feladatot kapta, hogy halogató harc további folytatása mellett zárja le az AradSzolnok, valamint a Temesvár-Szeged irányokat és átcsoportosítások
végrehajtásával készüljön fel a „Cigánybáró" fedőnevű ellentámadó hadműveletben
való részvételre.
Az erők és eszközök átcsoportosításával és a hadműveleti tervek kidolgozásával
párhuzamosan a Dél Hadseregcsoport parancsnoksága több rendelkezést adott ki
szükségállapot esetére. Budapesten és vidékén jelentős számú és erejű csapatot
29 ÖltvdiIgnác: Abudai v á r é s a debreceni csata. Bp., 1970. 112., 114. o.
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állomásoztattak. Friessner vezérezredes vezérkari főnöke, Grolman tábornok, a
magyar belpolitikai változások orvoslására külön hadműveleti tervet készített
„Denevér" fedőnév alatt.

Szemben álló felek erő- és eszközviszonyai 1944. 10. 05-én
a magyarországi fronton
Megnevezés
szovjet és
román
német és
magyar
Arányok:

Élőerő
(1000 fő)

Hadosztály
és
dandár

Löveg
és aknavető

Harckocsi és
rohamlöveg

Repülőgép

578

53

10 200

825

1 103

380

14
15
3

3 500

300

350

1,5:1

2,1:1

2,9:1

2,8:1

3:1

A magyar 3- hadsereg helyzete 1944. október 5-én
A Dél Hadseregcsoport délnyugati szárnyán a magyar 3- hadsereg halogató harcot
folytatott és közben átcsoportosításokat hajtott végre a tervezés alatt levő
„Cigánybáró" hadműveletben való részvétel érdekében.
A hadsereg szervezeti felépítése és állománya rendkívül hiányos volt. A hadsereg
a VIII. hadtest és - elvben - a LVII. német páncélos hadtest felett rendelkezett,
miközben a 23. tartalékhadosztály részeinek és a 20. hadosztály részeinek a
szállítása még mindig folyamatban volt. A póthadosztály és az 1. pót-huszárezred a
korábbi harcok során jelentős veszteségeket szenvedett. Az 1. páncélos hadosztály
- veszteségei ellenére - még mindig a legütőképesebb magyar seregtest-volt. Az 1.
huszárhadosztály szállítása folyamatban volt. Beérkezett részei a KecskemétKiskunfélegyháza körletben gyülekeztek. Az 5. Honvéd Kerület alegységei a DunaDráva torkolat-Zenta terepszakaszon és a szegedi hídfőben rendezkedtek be
védelemre. A „Matoltsy-csoport" a 3. hadsereg alárendeltségében felkészült a
szegedi hídfő védelmére. A csongrádi hídfőben néhány alegység - polgári
munkaerő igénybevételével - erődítési és zártelepítési feladatokat végzett. A
szolnoki hídfőt a Ludovika Akadémia hallgatói, néhány, a térségben elérhető
alegység, valamint polgári személyekből alakított munkacsoport igyekezett
védhetővé tenni.
A német LVII. páncélos hadtest a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztállyal, a 22.
SS lovashadosztály harccsoportjával és változó magyar seregtestekkel Makótól Délre
csoportosult. A hadtest felkészült a „Cigánybáró" hadműveletben való részvételre.
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A 3- hadsereg visszavonulása a Tisza mögé
(Folyóvédelem a Tisza nyugati partján 1944. október 6-11.)
A 3. hadsereg parancsnoksága október 6-án hajnalban jelentést tett a Dél
Hadseregcsoport parancsnokságának arról, hogy
,,(...)Arad Nyugat térségében levő oroszok támadásra készülnek és feltehetően
már ma meg is kezdik azt."30
A hadseregcsoport parancsnoksága a hadműveleti helyzet elemzése során a
szovjet csapatok Arad-Temesvár térségéből kiinduló, általában nyugati irányú
támadásával számolt, annak méreteit azonban nem tartotta a „Cigánybáró"
hadműveletre nézve veszélyesnek.
A szovjet tüzérség 6-án reggel 04.00-kor kezdte meg a támadás tüzérségi
tűzelőkészítését, amely a kijelölt áttörési szakaszon - a Békéscsaba-Arad vasútvonal
mentén, továbbá Kevermes és Lökösháza között - volt a leghevesebb.
04.30-kor négy hadtest lendült támadásba - mintegy 300 harckocsi
alkalmazásával, súllyal Nagykígyós, részekkel pedig Gyula-Békéscsaba irányban.
06.00-kor a támadók túljutottak a 20. hadosztály támpontjain. Az ellenálló
gócokat megkerülve akadálytalanul nyomultak előre egészen a magyar tüzérség
tüzelőállás-körletéig, ahol a kibontakozott tűzpárbaj során mindkét fél súlyos
veszteségeket szenvedett. A magyar tüzérosztályok azonban huzamosabb ideig nem
tudtak ellenállni a tömeges harckocsitámadásoknak: 07.00-kor Heszlényi
altábornagy elrendelte a hadsereg csapatainak visszavételét a Tisza mögé.
A visszavonulás műveleteit az 1. pót-huszárezred és az 1. páncélos hadosztály 1.
gépkocsizó ezrede az Orosháza-Tótkomlós terepszakaszról CsanádapácaBékéscsaba irányba végrehajtott ellentámadásával igyekezett biztosítani.
A hadsereg alárendelt seregtestei súlyos utóvédharcok közepette próbáltak
elszakadni a támadóktól. A 23. tartalékhadosztály a szegedi, a 8. póthadosztály az 1.
pót-huszárezred és az 1. páncélos hadosztály a szentesi, míg a 20. hadosztály részei
(Gyomán és Szarvason keresztül) a szolnoki hídfő felé vonultak vissza.
A szovjet támadás a nap folyamán az arcvonal teljes szélességében megindult. így
a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály nem tudta a korábban Sándorháza-Billéd
irányba tervezett ellentámadását végrehajtani, sőt állásait is kénytelen volt feladatni
és vissza kellett vonulnia.
A Dél Hadseregcsoport parancsnoksága a támadás valóságos méreteiről és
valószínű céljairól az LVII. páncélos hadtest parancsnoka által 09. 25-kor tett
jelentésből tájékozódott. Ebből világossá vált, hogy a „Cigánybáró" hadművelet
tervszerű végrehajtására minden lehetőség elveszett, az összpontosítás alatt álló
páncélos, páncélgránátos és gyaloghadosztályokat a szovjet támadás lendületének
megtörésére kell felhasználni.
11.05-kor a hadseregcsoport vezérkari főnöke jelentést tett Greiffenberg
tábornoknak a térségben kialakult helyzetről és egyben kérte a 13. páncélos
hadosztály feltöltésének befejezését és a hadműveleti területre irányítását
Szolnokon keresztül. A hadseregcsoport parancsnoksága is intézkedett a Tisza és a
30 Ktb. (1944. október 6.)
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Körös átkelőhelyeinek ellenőrzése és megerősítése felől, A 23. páncélos hadosztályt
a 3- hadsereg érdekében Biharudvari-Bihartorda terepszakaszról Füzesgyarmat,
Szeghalom, Körösladány irányába történő ellentámadásra utasította.
Heszlényi altábornagy tisztában volt a szovjet támadás lehetséges
következményeivel. Minden rendelkezésre álló erővel és eszközzel igyekezett
megszervezni a tiszai átkelőhelyek biztosítását. 22.20-kor Friessner vezérezredes a
3. hadsereget a harcok további folytatására utasította és egyben kiemelte a tiszai
hídfők védelemének és megtartásának jelentőségét. A hadseregcsoport
parancsnoka elrendelte „...egy erős páncélos csoportosítás (1., 23. páncélos
hadosztályok és a későbbiek folyamán a 13. páncélos hadosztály) Kornádi
körzetébe való összpontosítását azzal a céllal, hogy verjék szét a Békéscsabán
keresztül északnyugati irányba előrenyomuló ellenség keleti szárnyát..."31
Intézkedés történt a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztálynak a szegedi hídfőbe
való visszavonására is. A hadseregcsoport-parancsnokság élénken érdeklődött az 1.
hüszárhadosztály alkalmazásának lehetősége felől is.
A magyar Fővezérség nem avatkozott be a hadseregparancsnokság
harcvezetésébe.
Ismerve a súlyos hadműveleti helyzetet, azoknak a
lehetőségeknek a felkutatásával volt elfoglalva, amelyek a 3. hadsereg arcvonalának
megerősítését segítették volna elő. A tiszai átkelőhelyek biztosítására és a hídfőkbe
visszaözönlő csapatok felfogására csak az 1. huszárhadosztály oda érkezett részei
voltak adottak. Egyedül a hadosztály 2. huszárezrede volt abban az állapotban,
hogy azonnal harcba lehessen vetni. Az ezred kirakására október 4-e és 6-a között
Alpáron, Kiskunfélegyházán és Kecskeméten kerül sor, majd feltöltés és pihentetés
céljából Kiskunfélegyházán gyülekezett. A Fővezérség intézkedésének megfelelően
már 6-án délután riadóztatták az ezredet és a szentesi hídfő védelmére rendelték. A
hídfőbe történő beérkezését követően a VIII. hadtest alárendeltségébe került. Az
ezred azt a feladatot kapta, hogy biztosítsa a visszavonuló csapatok partváltását és
derítse fel Orosháza, Mezőtúr és Szarvas irányokban. Miután a csongrádi Tisza-hidat
a visszaözönlő csapatrészek eltorlaszolták, az ezrednek ki kellett kényszeríteni a
folyó keleti partjára való átkelést.31
Október 7-én a délutáni órákban beérkezett a hídfőbe az 1. pót-huszárezred és az
1. gépkocsizó lövészezred is. A 2. huszárezred felderítő járőrei a felderítés
irányaiból erős ellenséges csapatmozgásokról tettek jelentést. A szovjet előrevetett
osztagok az esti órákra elérték a szentesi hídfő védelmi létesítményeit. A
huszárezred ekkor még visszaverte a hídfő elfoglalására irányuló szovjet
támadásokat.
A szolnoki hídfőbe a 20. hadosztály töredékei csak október 8-án érkeztek be. A
hadosztály visszavonulása az áttörés következtében egymástól elszigetelt
csoportokban történt: a szovjet támadás „legázolta" a hadosztály ezredeit. A
visszavonuló csapattöredékek több esetben csak parancsnoki állomány szakszerű
31 Uo.
32 Vörös János vezérezredes magánnaplója. I. m.
33 Adoiiyi-Xaredi ľerenc, Xagy Kálmán: Magyar huszárok a II. világháborúban. 1991. Szombathely, 51. o.
34 Az 1. pót-huszárezred a szentesi hídfőbe történő beérkezését követően „beolvadt" az 1. huszárhadosztály
kötelékébe. Valószínű, hogy a beérkezett pótezred zömét a 2. huszárezred vette fel. Ezt bizonyítja, hogy november l é n
Németh Lajos hu. alez-t Auerhammer József hu. ezredes - a korábbi 1. pót-huszárezred parancsnoka - váltotta fel az
ezredparancsnoki beosztásban.
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vezetésének köszönhetően menekültek meg a megsemmisüléstől, vagý a fogságba
eséstől. A szovjet csapatok közvetlen tűzhatása alatt a hadosztály súlyos
veszteségeket szenvedett. A hadosztály első részei már október 6-án az esti órákban
elérték a Hármas-Köröst és megkezdték a partváltást. A többiek a GyomaDévaványa-Kisújszállás,
valamint
a
Szarvas-Mezőtúr-Törökszentmiklós
menetvonalakon igyekeztek a szolnoki hídfőbe jutni. Szolnok térségében a 20.
felderítő osztályt bevonták a hídfő védelmébe*5. A hadosztály részei
gyülekeztetésüket
követően
a
Szolnok-Alpár
folyószakasz
védelmét
(megfigyelését) kapták feladatul. A hadosztály 15 000 fős létszámából kb. 1 500 fő
maradt hadrafogható állapotban. Ennek a katasztrofális veszteségnek nyilvánvaló és
alapvető oka az volt, hogy a hadosztály lehetőségét jóval meghaladó szélességű
sávban igyekezett védőállásait kiépíteni. A hadosztály harci tapasztalatokkal
rendelkezett, hiszen részt vett a Kárpátok előterében lezajlott hadműveletekben,
ennek ellenére a harckocsikkal támogatott túlerejű szovjet támadást - megfelelő
elhárító fegyverek hiányában - nem foghatta fel. A hadosztály a szovjet támadás
főcsapásának irányába rendezkedett be védelemre, a támadás súlya szinte kizárólag
erre a terepszakaszra esett. Az elszenvedett veszteségek tehát törvényszemen
következtek be.
A szegedi hídfőt a „Matoltsy-csoport" védte, ide vonult vissza a Bánátból a 4. SS
rendőr páncélgránátos hadosztály, valamint a 23. tartalékhadosztály egy része
(fennmaradó
részei
Hódmezővásárhely-Mindszent
körzetében
foglaltak
hídfőállást).
Az események alakulását október 7-én az MTI által kiadott közlemény a
következőképpen adta az ország lakosságának tudomására: ,,A Bánát területén át
Nyugat irányba előnyomuló elg. éleket határvadász erőink a Tisza vonalában
megállították. A Makó, Nagyszalonta-i szakaszt védő honvéd csapatok ellen az
ellenség erőinek felzárkóztatása után megindította várt nagy támadását, súlyos
harcok vannak folyamatban. Saját ellentámadásaink megkezdődtek..."
Friessner vezérezredes a Tisza Szeged és Szolnok közötti szakaszának védelmét a
3. hadseregre bízta. A visszavonulás utóvédharcaival a hadseregnek le kellett
fékeznie a szovjet 53. hadsereg lendületét, Mezőtúr térségében pedig meg kellett
akadályoznia a Hármas-Körösön történő átkelését és egyúttal biztosítania kellett a
,,Breith-csoport" ellentámadásának végrehajtását.
Ezt a feladatot a 3. hadsereg, helyzetnél fogva és megfelelő erő hiányában, már
nem volt képes teljesíteni. Fő feladata a Tisza mögé történő visszavonulás volt.
A szovjet csapatok október 7-én reggel Szarvasnál, Endrődnél, Gyománál és
Körösladánynál átlépték a folyót. Az átjárók biztosítására foganatosított német és
magyar rendszabályok nem bizonyultak hatásosnak.
A Friessner vezérezredes rendelkezésére álló erők nagyrészt a széles arcvonal
különböző részein voltak lekötve. A gyülekezőben levő páncélos, páncélgránátos
és gyalogos hadosztályok még nem voltak abban a helyzetben, hogy hatékonyan
tudtak volna beavatkozni a harcokba. Bár gyülekezési körleteik nem estek
túlságosan távol az áttörés helyétől, szervezett ellentámadás kiváltására nem voltak
35 Aclonyi-Xaredi Ferenc, Nagy Kâlmâtu i. m. 121. o.
36 HL 1 VKF oszt. javaslata, 306. sz. doboz, 37. számú Hadijelentés.
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meg a felvételek. Az alapvető hiba Friessner hadműveleti vezetésében az volt, hogy
nem foganatosított rendszabályokat a váratlan helyzetek orvoslására. A
hadműveletek egész menetében kitűnt, hogy az arcvonal leggyengébb és egyben
legveszélyesebb terepszakaszán a magyar 3. hadsereg harcolt. Már szeptember
végén látni lehetett, hogy a szovjet hadvezetés ezen az arcvonalon keresi a döntés
lehetőségét, tehát a 3. hadsereg arcvonalát meg kellett volna erősíteni a beérkezett
csapatokkal, vagy a hatékony védekezéshez szükséges eszközökkel.
Az áttörést követően a Dél Hadseregcsoport parancsnoksága kérésének
megfelelően a 13- páncélos hadosztály Örkény térségéből vasúti szállítással és
„keréken" megkezdte elvonulását Szolnokra. A 4. SS páncélgránátos hadosztály
részeivel Szegeden, más részeivel pedig a Csóka-Nagyszentmiklós-Őscsanád
terepszakaszon harcolt, miközben csapataival folyamatosan vonult be a szegedi
hídfőbe. A 23. tartalékhadosztályt - csapatainak rendezését követően - alárendelték
az LVII. páncélos hadtestnek.
A szovjet csapatok támadásának lendülete október 8-án sem csökkent. Óbecse és
Ada térségében átkeltek a Tiszán és Szegedet fenyegették. Ennek következtében a
4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály teljes állományával meggyorsította a szegedi
hídfőbe történő visszavonulást.
A 23. tartalékhadosztály részeit a Tisza keleti partján szűk hídfőbe szorították
össze. Ezen a napon az 1. páncélos hadosztály és a 8. póthadosztály részei, valamint
a szentesi hídfő védelmébe bevont vegyes csapattöredékek és a 2. huszárezred
feladták Szentest és nagy veszteségek közepette - kisebb hídfő hátrahagyásával visszavonultak a Tisza nyugati partjára.
Szolnoktól délre, Tiszavárkonynál ellenséges lovascsapatok hídfőt létesítettek a
Tisza nyugati partján. Kisebb-nagyobb erőkkel további hídfőket hoztak létre
Mindszent-nyugat-Hódmezővásárhely-nyugat-Martonos és Magyarkanizsa térsé
gében.
Az 1. huszárhadosztály Kecskemét-Kiskunfélegyháza körzetéből a Tisza nyugati
partjára csoportosult.
A 20. hadosztály töredékei Tiszaföldvárnál gyülekeztek. A VIII. hadtest a
harcálláspontját Csongrádról Kiskunfélegyháza-délkelet 10 km helyezte át (a
Blaskovich-majorba).
,
A Fővezérség a hadsereg veszteségeinek pótlására a még rendelkezésre álló erők
közül a „Harthay-csoportot", az 1/2. huszárszázadot, az 1. i önálló huszár
pótszázadot, az 1. és a 4. folyamzárzászlóaljat az arcvonalba irányította.37
Intézkedések történtek a bajai, a mohácsi Duna-híd és átjárók biztosítására,
amelyeket a 4. és 5. Honvéd Kerület parancsnokságainak kellett végrehajtaniuk.
Tekintettel arra, hogy a támadó szovjet csapatok Budapestet a legrövidebb úton,
Szolnokon keresztül érhették el, az itt létesített hídfő védelmére a környéken
található és harcba vethető honvéd erőket Sáska Elemér vezérkari ezredes
alárendeltségébe utalták. Az úgynevezett „Sáska-csoport" a Fővezérségtől azt a
feladatot kapta, hogy a 3. hadsereg alárendeltségében ...„Szolnoknál a Tiszán szűk
hídfővel biztosítsa a Tisza-átjárókat. Ehhez a légvédelmi tüzércsoport tűzfegyvereit
M HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, (306/a doboz), 1375/Főv, hdm. - 44. X. 8. Budapest karhatalmi erői
i'y nszének kivonása és a 3- hds. pságnak való alárendelése.
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elsősorban páncélelhárításra állítsa be. A Ludovika Akadémia hallgatóinak és az
újonc munkáscsoportoknak harcbavetését megtiltom. Ezek felhasználására
ezirányba kiadott intézkedéseim továbbra is érvényben maradnak."38
A Bácska déli részén húzódott a német és a Dél Hadseregcsoportok közötti
sávhatár. A német ,,F" Hadseregcsoport északi szárnyán Kühl wein tábornok
harccsoportja gyülekezett. Jellemző, hogy a hadseregcsoportok csatlakozásának
biztosítására sem az ,,F", sem pedig a Dél Hadseregcsoport nem fordított kellő
figyelmet. A Tiszán átkelt szovjet csapatok - erős jugoszláv partizántevékenység
mellett - nyugati és északi irányba törtek előre. A fővezérség elrendelte a - 16.
határvadász zászlóalj és a portyázó őrsök kivételével - a térségben található 55.
utász pótszázad a 2. folyamzár zászlóalj és a folyamőr tábori pótzászlóalj északi
irányú kivonását. Ezeket az alegységeket a 3. hadsereg alárendeltségébe utalták,
azonban így sem tudták pótolni az arcvonalban jelentkező hiányokat, az
átcsoportosítások így nem erősíthették lényegesen a 3. hadsereg déli szárnyát.
A Fővezérség továbbra is csak alegységszintű kötelékek „vezényelgetésével"
igyekezett orvosolni a hadsereg súlyos állapotát. Az 58. határvadász zászlóalj
Kassáról Kecskemétre való átszállítása is a Fővezérség korlátozott lehetőségeit
igazolja.39 Történtek ugyan kísérletek az 1. hadsereg kötelékéből csapatkivonásokra
- pl. 1. hegyidandár, 1. ejtőernyős csoport - de ezeket az intézkedéseket német
nyomásra vissza kellett vonni. }
Október 9-én a szovjet csapatok a már birtokba vett hídfőket tovább szélesítették
és kijutottak Gátér-Kiskunfélegyháza-északkelet-Nyárlőrinc terepszakaszig. A
támadók 16 km-re megközelítették Kecskemétet. A Szegedtől délre elfoglalt
hídfőkből kiindulva nyugati irányban kisebb szovjet erők indítottak támadást. A
Szegedre visszavonult 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály időlegesen stabilizálta
ugyan a hídfőben kialakult helyzetet, de a várostól északra, Algyő térségében, a
támadó szovjet csapatok újabb hídfőt létesítettek a Tisza nyugati partján. A délutáni
órákban a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály Szeged térségéből kiindulva
Mindszent és Csongrád között ellentámadást hajtott végre az átkelést végrehajtó
szovjet csapatok ellen, amivel sikerült egy ideig konszolidálni a helyzetet ebben a
térségben. Az arcvonal középső részén az 1. huszárhadosztály visszafoglalta Alpár
települést az ellenségtől.
A magyar 3. hadsereg a Magyarkanizsa-Martonos-Mindszent-Csanytelek-délkelet
2 km-Fehér-tó-Gátér-Kiskunfélegyháza-északkelet 6 km-Alpár-TiszavárkonyTószeg-Szolnok arcvonalon igyekezett megkapaszkodni, nem sok sikerrel. Az 1.
páncélos hadosztály - az LVII. páncélos hadtest alárendeltségében 38 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 306/a. doboz, 1366/Főv. hdm - 44. X. 8. Intézkedés a szolnoki hídfő
védelmének megszervezésére.
„Sáska-csoport": a Fővezérség október 8-án kelt intézkedésében Sáska Elemér vk. ezredesnek - a Ludovika Katonai
Akadémia parancsnokának - alárendelte a Szolnok körzetében álló összes honvéd erőket. így került a csoport
alárendeltségébe a térségben tevékenykedő Igv. tü. csop. és különböző műszaki alakulatok, valamint a Ludovika Katonai
Akadémia hallgatói állománya. A „Sáska-csoport" megalakulásától kezdve a 3. hadseregparancsnokság
alárendeltségében tevékenykedett és a hadműveletek során a 20. hadosztálytól kikülönített Vincze alezredes csoportja
váltotta fel. A „Vincze-csoportot" október 18-án az 1. pc. hdt. pság. állományából a 3. gk lövész pótezred, 1-6.
gépkocsizó pótzászlóaljai váltották fel. (A Vincze-csoport csatlakozott a 20. hadosztályhoz.)
39 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 305/a. doboz, 1364/Főv. hdm. - 44. X. 8. Az 58. hv. zlj.
átcsoportosítása Kassáról Kecskemétre.
40 HL fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 306/a. doboz, 1076/Főv. hdm. - 44. X 8. Az 1. hgy. dd. és 1. eje. csop.
átcsoportosítása a Duna-Tisza közére.
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Kiskunfélegyháza-észak körzetében csoportosult. A 23. tartalékhadosztály a
Szeged-Mindszent terepszakaszon a szovjet hídfők lokalizálását igyekezett
végrehajtani. A 8. póthadosztály a Mindszent-Szolnok arcvonalon vett részt a
szovjet hídfők elszigetelésében és felszámolásában. A 20. hadosztály megmaradt
részei Szolnok térségében tevékenykedtek. A hadsereg harcálláspontja a szovjet
csapatok előretörésének következtében Kecskemétről Fülöpszállásra települt át. A
VIII. hadtest harcálláspontja Jakabszálláson, míg a német LVII. páncélos hadtest
harcálláspontja Kiskunhalason települt. A Fővezérség a Tisza mentén kialakult
válságos helyzet láttán veszélyeztetve látta a fővárost. Budapest védelmének
megszervezésével a magyar I. hadtest parancsnokát és törzsét bízták meg.
A hadtest parancsnokságát a már szemrevételezett védelmi vonalak megszállására
utasították. A fővárosban feltalálható összes alakulatot a bevezető utak védelmére
rendelték. l
A fellelhető alegységek - a rendőrség és csendőrség alakulatai - önmagukban
nem voltak képesek a budapesti hídfő védelmére. Vörös vezérezredes a
németekhez fordult a Budapest környékén levő német csapatoknak a védelemhez
történő igénybevétele tárgyában. Ezeket a csapatokat a kért formában a németek
nem bocsátották a Fővezérség rendelkezésére. Nem járultak hozzá ahhoz ahhoz
sem, hogy az I. hadtest alárendeltségébe német csapatok kerüljenek.
Szükségessé vált a Budapesttől délre található Duna-hidak és egyéb telepített
átkelő eszközök biztosítása is. Ezt a feladatot az őrnaszádezred, a folyamőr felderítő
osztály és folyamzár alegységek kapták. A folyami erők parancsnokságának
gondoskodnia kellett arról, hogy a Duna menti településeken található átkelő
eszközöket szükség esetén megsemmisítsék. A Duna-Tisza közén Budapestre
vezető közlekedési utak biztosítására kellett a legnagyobb figyelmet fordítani. Az I.
hadtestparancsnokságnak a foganatosított rendszabályokról október 10-én kellett
jelentést tennie a Fővezérségnek.
Október 10-én a hajnali órákban Alpár-észak területéről egy harckocsikkal
támogatott szovjet lövészhadosztály váratlanul Kecskemét felé tört előre. A szovjet
csapatok súlyos veszteségeket okoztak a kecskeméti német repülőtér gépparkjában
és személyi állományában. (Elesett a repülőtér parancsnoka is.) Előrenyomulásukat
a város központjában szüntették be. A szovjet támadás következtében támadt
zűrzavart az 1. huszárhadosztály és az 1. páncélos hadosztály összefogott
ellentámadása mérsékelte. A két magyar hadosztály a 133- német légvédelmi
tüzérezred segítségével kiverte a támadókat Kecskemétről. Ezt követően a városon
kívül is folytatták a támadásukat és a szovjet csapatokat a Tisza keleti partjára
szorították vissza.''3
Szegedtől délre a Szenttamás-Szabadka út mentén jelentős szovjet erők
nyomultak előre. A Horgost védő német alegységek állásaikat elhagyva Szegedre
vonultak vissza, ahová nyomukban a támadók is behatoltak. A 4. SS rendőr
41 HL Fővezérség, hadműveleti iratok, Napló, 306/a, doboz, 1395/Főv. hdm. - 44. X. 9.
42 Uo., 1389/Főv. hdm. - 44. X. 9.
43 Ibrányi Mihály altábornagyot az 1. huszárhadosztály parancsnokát a hadosztály hatékony vezetéséért, Kecskemét
megtisztításáért a németek a Vaskereszt Lovagkeresztjével tüntették ki. A budapesti hadművelet (1944. október 29-től
1945. február 13-ig) (Előadói segédlet) Budapest, 1970.; Horváth Elek: Bács-Kiskun Megye felszabadításának története.
H. n., é. n. 39-, 40. o.
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páncélgránátos hadosztály részeinek ellentámadása kivetette ugyan őket a városból,
de a hadosztály szegedi hídfőből történő elvonulása - Csongrád, Kiskunfélegyháza,
Szolnok irányban - már folyamatban volt. A hadosztály zöme sikeres ellenlökéseket
hajtott végre Csongrád és Mindszent között a folyón átkelt szovjet csapatok ellen is,
miközben részeivel visszafoglalta Csongrádot.
A 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály ezen a napon is igen széles arcvonalon
tevékenykedett: Szeged-Csongrád-Kiskunfélegyháza körzetében végrehajtott aktív
tevékenysége hatékonyan hozzájárult a hadsereg hadműveleteihez.
A magyar 3. hadsereg a Topolya-Szabadka-Szeged-délnyugat 6 km-SzegedAlgyő-észak 6 km-Mindszent-délnyugat-Csongrád (szovjet hídfő)-Alpár-TószegSzolnok terepszakaszon harcolt. A nap végén a 4. SS rendőr páncélgránátos
hadosztályt kivonták a 3. hadsereg kötelékéből és a 6. német hadsereg IV. páncélos
hadtestének rendelték alá.
A Fővezérség továbbra is a dunai átkelőhelyek biztosításának megszervezésével
volt elfoglalva. Ennek érdekében Vörös vezérezredes látogatást tett Friessner
vezérezredes főhadiszállásán, Mátraházán. Az ott folyó tárgyalások során a németek
újabb páncélos hadosztályok harcba vetését ígérték a Honvéd Vezérkar főnökének,
aki kérte a 2. páncélos hadosztály átadását a magyar hadvezetés részére. A
tárgyaláson felmerült a Dunántúlon állomásozó német hadosztályoknak a fronton
történő alkalmazása is. A Fővezérség időközben intézkedett a mohácsi, a bajai
hídfők védelmére és a térségbe vezényelte az 5. Honvéd Kerület két zászlóalját.
Október 11-én az MTI részére a Fővezérség l/a. osztálya a következő
tájékoztatást adta ki: „A Tisza Titel és Szeged közötti szakaszán lényegesebb
harccselekményekre nem került sor. A Csongrádnál átkelt és éleivel Kecskemétig
előrejutott ellenséget visszavertük, a még a Tisza innenső oldalán levő ellenséges
csapatok megsemmisítése folyamatban van. A Szentes, Csongrád, Kecskemét
körzetében lezajlott ütközetben a honvéd csapatok 34 ellenséges harckocsit
biztosan kilőttek."^...A katonai felső vezetés továbbra is el akarta hitetni az ország
lakosságával, hogy uralja a fronthelyzetet. Ennek az ellenkezője volt igaz. A
seregtesteknél, bár még mindig keményen harcoltak, egyre gyakoribbá váltak a
szökések.
A 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály Szegedtől történő kivonását követően a
várost nem lehetett tovább tartani. A Matoltsy-csoport levált a Tisza-vonalról és
Kistelek irányába vonult el. A 23. tartalékhadosztály a 8. póthadosztály részeivel a
Kiskundorozsma-Algyő terepszakaszra vonult vissza, s ezáltal szabaddá vált a
Szeged és Algyő közötti Tisza szakasz is.

44 HL 1. vkf. oszt. javaslata. 306. doboz, 38. számú hadijelentés.
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A magyar 3- hadsereg hadműveletei a Duna-Tisza
(1944. október 12-től november 3-ig)

közén

A Fővezérség helyesen értékelte a Debrecen - Nagyvárad térségében folyó
hadműveletek kimenetelét. Ezért Vörös János vezérezredes október 12-én levélben
fordult Guderian vezérezredeshez, amelyben javaslatot tett az arcvonal
visszavételére: ,,(...)A Magyarország teriUetén folyó hadműveletekkel kapcsolatban
vagyok bátor az alábbiakat Nagyméltóságod tudomására hozni:
Óbecse és Szolnok között a Tiszára támadó több hadosztálynyi elg. erővel
szemben lényegében csupán gyenge és leharcolt magyar erők állnak, melyek az
elg. tád-nak feltartóztatására nem képesek. A Debrecen-Nagyvárad-i csatától döntő,
illetve átütő sikerrel járó eredményt várni már nem lehet. Magyarország legnagyobb
része tehát Budapesttel együtt az elg. lerohanásának van kitéve...
...A legnagyobb nyomatékkal felkérem mindezek alapján Nagyméltóságodat,
hogy az alábbi pontokban felsoroltakat azonnal elrendelni szíveskedjék. Az
intézkedések kiadásánál magyar területek és magyarok lakta vidékek feladása ne
okozzon megkötő, vagy hátráltató gondot Nagyméltóságodnak.
1) Az 1. hds. lépjen azonnal a Hgr. Süd (Dél Hadseregcsoport) alárendeltségébe,
sávhatára egyezzen meg a magyar-szlovák határral.
2) A 2. magyar hds., a 8. né. hds. és az 1. magyar hds. azonnal vonuljanak vissza,
mégpedig:
első ütemben a Nagyvárad, Zilah, Máramarossziget, Uzsok vonalra,
második ütemben pedig a Tisza, Bodrog vonalra.
3) A visszavétellel kapcsolatban felszabaduló erők szállítassanak, illetve
meneteljenek még a visszavonulás folyamán előre, a Duna-Tisza közére, illetve a
Dunántúl védelmére.
4) A visszavétellel kapcsolatos mozgás, valamint a D-i határok biztosítására
kérem Nagyméltóságodat, hogy minden még egyáltalán rendelkezésre álló
tartalékát, egyrészt Nagyvárad, másrészt Baja, Szeged térségében vesse be."...
A Vezérkar főnöke a levelében foglaltakról tájékoztatta a hadsereg
parancsnokokat és egyúttal meghatározta számukra, hogy ,,(...) Miután a fentiekre
vonatkozó parancs német részről való kiadása még ma várható, az 1. és 2. hds. pkok jelen intézkedésem vételétől kezdve úgy vezessék hadseregeiket, mintha már az
ezirányú intézkedések az OKH részéről kiadásra kerültek volna." Az események
ilyen formában történő befolyásolása nem járt sikerrel. A magyar hadseregek az
eredeti állásaikban maradtak.
Az 1. hadsereg állományából korábban kivont ejtőernyős csoport nem folytathatta
menetét a 3. hadsereghez, Budapesten ki kellett rakodnia, ahol a későbbiek során a
budapesti hídfő védelmére került bevonásra. A magyar katonai felső vezetés az
ejtőernyős csoportnak és a szállítás alatt levő 10. hadosztálynak ekkor a háborúból
kiugrás katonai biztosításában is szerepet szánt. Ebben az elképzelésbe illett bele az
5. tartalékhadosztály hazaszállításának, valamint a VI. hadtestparancsnokság 1.
hadseregből való kivonásának és Budapestre vezénylésének a terve is.
45 HL Fővezérség, hadműveleti iratok Napló, 306/a doboz, 1496/Főv, hdm. •• 44 X 12,
46 Uo. 1501/Főv. hdm. - 4 4 . X. 12.
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A Fővezérség figyelmének középpontjába fokozatosan a Duna-Tisza közén
lejátszódó események kerültek. Jelentős erőfeszítéseket tettek a Duna
átkelőhelyeinek megerősítésére. Vörös vezérezredes intézkedett a „Matoltsycsoport" (1. légvédelmi tüzérdandár, 7. pót gyalogezred részei, 5. pót tüzérosztály
felé, hogy vegye át a 2. Honvéd Kerület parancsnokságától a solti hídfő védelmét. A
,,Matoltsy-csoport" a Fővezérség közvetlen alárendeltségébe került. 7
A vezetési viszonyok tisztázatlansága a Fővezérség terveinek végrehajtását
lényegesen befolyásolta. Megtörtént pl., hogy magyar határvadász alegységek
vezényléséra kiadott intézkedést azért nem lehetett végrehajtani, mert Kühl wein
német tábornok önkényesen visszatartotta azokat. A határvadász alegységek még
október 22-én sem vonultak be a számukra meghatározott gyülekezési körletbe,
mert Kühlwein tábornok a Szenttamás térségében félbeszakított szovjet-német
összecsapásokat követően elhagyta a térséget és Újvidéken át Horváthországba
vonult vissza és önkényesen magával vitte az alárendeltségéből ekkor már kivont
határvadász alakulatokat is.
A Duna átkelőhelyeinek biztosítására kiadott intézkedések végrehajtását
lényegesen befolyásolta az a tény, hogy az érintett seregtestek és egységek csak
részben tartózkodtak az ország területén. Az 5. Honvéd Kerület parancsnokságának
alárendelt csapatok közül a 16. határvadász zászlóalj és az 55. határvadász portyázó
zászlóalj részei Horvátországban, az 5. tartalékhadosztály Lengyelországban várta a
további feladatait. Beérkezésükig a Duna-Dráva torkolat és Szekszárd közötti
szakaszát az 5. póthadosztály szétaprózott erői biztosították. A hadműveletek
irányításának megmaradására tett kísérletek közepette jelentős események
előkészítése is napirenden volt.
Az állami és katonai felső vezetés szűk körében intenzíven folytak a háborúból
történő kiválás előkészületei. Ennek keretében október 12-én Utassy Lóránd
ezredest magához kérette Vattay Antal altábornagy aki - Vörös János vezérezredes,
valamint Csatay Lajos vezérezredes jelenlétében - felkérte őt arra, hogy
parlamentekért keresse fel Deszken Malinovszkij marsaik, a 2. Ukrán Front
parancsnokát. Utassy azt a megbízatást kapta, hogy a fegyverszüneti tárgyalásokra
hivatkozva tárgyaljon az országnak a háborús rombolásoktól való megkímélése
érdekében. Utassy október 12-én 22.00-kor indult el Budapestről Szegedre. A 3.
hadsereg arcvonalát Kisteleknél lépte át és ott is tért vissza október 14-én. 9
Missziója nem járt sikerrel.
Heszlényi altábornagy ebben az időben is igen nehéz feladat előtt állt. A 2. Ukrán
Front parancsnoka Szeged elfoglalása után a 46. hadsereg bal szárnyát északnyugati
irányban vetette ütközetbe. Ennek következtében fennállt annak a veszélye, hogy a
Duna-Tisza közén a védtelenül hagyott térségben előrenyomuló szovjet csapatok
szétszabdalják a 3. hadsereg hátsó összeköttetési vonalait és akadálytalanul
nyomulhatnak Budapest felé.

47 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 306/a. doboz, 1503/Főv. hdm. - 44. X. 12.
48 Uo. 1504/Főv. hdm. - 44. X. 12. HL 3. hadsereg l/a. 44. X, 22. számú rádiótávirat. Naplóhoz csatolva, 306/a.
doboz.
49 Reszneki Zakó András: Őszi harcok, 1944. Budapest, 1991 77. o., 2. sz. melléklet.
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2. vázlat. A szovjet csapatok áttörése 1944, október 6-án

A hadsereg nyitott jobb szárnyán a 23. és a 8. tartalékhadosztály - bekerítésének
elhárítása érdekében - Kiskunmajsa-dél-Kiskunhalas-dél irányba tért ki. A bal
szárnyon a 20. hadosztály továbbra is a Tiszára támaszkodott és a Szolnok-dél-Alpár
közötti folyószakaszt védte és tartotta megfigyelés alatt.
Kiskunhalas és Baja közötti szabad térségnek a biztosítására a 3. hadseregnek
nem volt meg a lehetősége, a Dél Hadseregcsoport parancsnokságnak pedig
kikerült a látóköréből ez a veszélyeztetett terület.
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Október 13-án a Vörös János vezérezredes folytatta a 12-én megkezdett
„táviratcsatáját" Guderian vezérezredessel. Az éles hangú vita továbbra is az
arcvonal visszavétele, a vezetési viszonyok, valamint a 10. hadosztály kivonása
körül zajlott. Vörös vezérezredes e vita során nem hátrált meg. A 10. hadosztály
szállítása még ezen a napon megkezdődött.
A magyar 3. hadsereg parancsnoksága továbbra is a Kiskunhalas és Baja közötti
terepszakasz biztosítását igyekezett megszervezni. Heszlényi altábornagy ehhez a
feladathoz az 5. Honvéd Kerület erőit kívánta igénybe venni. A kerületparancsnok
alárendeltségébe a 16. határvadász zászlóalj részei, a 2. és 3. folyamzár zászlóalj és
folyamőr pótzászlóalj lövész részei, 1. lövész pótzászlóalj, a bácskai légvédelmi
lövészzászlóalj (figyelőörsök összevonásával szervezett lövészzászlóaljról van szó),
a 39. őrezred részei, 55. utász pótszázad tartoztak.
Időközben a 2. Ukrán Front parancsnoka megállította csapatainak támadását.
Elrendelte: „semmiféle további előremozgást külön intézkedésemig ne
folytassanak".10 Ennek ellenére a VIII. hadtest bal szárnyával szemben
tevékenykedő ellenséges csapatok Szolnoktól délre váltásokat hajtottak végre;
Tószeg-Tiszavárkony térségében a 409. szovjet hadosztály helyébe a 4. román
gyaloghadosztály került. Ettől délre Tiszaugig a 2. román gyaloghadosztály vonult
fel. Az Algyő és Szeged közötti hídfőállást szovjet csapatok tartották megszállva, míg
a Mindszent térségében létesített szűk hídfőben a 234. szovjet lövészhadosztály
helyébe a román 19. gyaloghadosztály lépett. A román 1. hadsereg tehát (a IV. és a
VII. hadosztály) a 2. Ukrán Front első lépcsőjébe került. A román 1. hadsereg azt a
feladatot kapta, hogy együttműködve a szovjet 46. hadsereggel, a hídfők
kiszélesítésével kedvező feltételeket teremtsen egy későbbi időpontban indítandó
támadáshoz. A feladat részeként Csongrádtól délre a román 19. lovashadosztálynak
sikerült a Tisza jobb partján újabb hídfőt képeznie. Az egymástól elszigetelt hídfők
egyesítését a 8. póthadosztály és a 13. tartalékhadosztály ellentámadásai késleltették
ugyan, de megakadályozni nem tudták. Ezek a harcok október 14-én is folytak.
Időközben azonban a magyar 3. hadsereg délnyugati szárnyára is erőket kellett
átcsoportosítani, mivel a Fővezérség által a térségbe vezényelt alegységek nem
tudták felvenni a kapcsolatot a hadsereggel. Közben a szovjet csapatok
előrenyomulóban voltak a Duna irányában. így a 8. póthadosztály és a 23.
tartalékhadosztály a hadsereg hadműveleti felépítésének első lépcsőjében továbbra
is az arcvonal közepén és a jobbszárnyán maradt, de már megkezdte
visszavonulását Kiskunmajsa-Kiskunhalas térségébe. Heszlényi altábornagy nem
tudta tovább késleltetni az ellenséges hídfők egyesítését. A szovjetek a hídfőt
Kiskunfélegyháza irányába fokozatosan szélesítették.
A Fővezérség október 14-én is a hadsereg megerősítésére törekedett és a 6.
gyalogezred nehéz páncéltörő ágyús századát a 3. hadseregnek rendelte alá.51 A
Vezérkar főnöke felhívta az 1. és 2. hadsereg parancsnokának figyelmét arra, hogy

50 Ölivcli Ignác: A Budai vár és a debreceni csata. Budapest, 1970. 149. o.
51 HL Fővezérség, hadműveleti iratok Napló, 3l6/a doboz, 1569/Főv, hdm. 44. X. 14.A 6. gy. e. n pet, á, szd
alárendelése a 3 hadseregparancsnokságnak
IX-
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minden nélkülözhető erőt vonjon ki az arcvonalból és azokat irányítsa a 3.
hadsereghez a Duna-Tisza közére.
A 3- hadsereg parancsnoksága tehát október 15-ét megelőző napon is
arcvonalának megerősítésével volt elfoglalva, a bekövetkező politikai
eseményekről szinte semmit sem tudott. Talán érthető, hogy a Kormányzó
proklamációja váratlanul érte a csapatokat. A 3. hadsereg seregtestei az arcvonalban
maradtak. A 8. póthadosztályhoz tartozó 12. pótgyalogezred egyik tisztje így ír az
eseményekről: „...igen komoly meglepetés volt, amikor értesültünk a Kormányzó
...kiáltványáról. A hírt legelőször az egyik tanyavilágban élő tanítótól kaptam meg,
aki azonnal átszaladt a harcálláspontomra. Nem is kell hangsúlyoznom, hogy ez az
embereimnek is komoly megkönnyebbülést jelentett. Mert mindenki sejtette, hogy
ez a háború már elveszett a magyarság számára. ...A kiugrásról a zászlóalj
parancsnokság éppen olyan tájékozatlan volt, mint jómagam. Az ezred
parancsnokságától sem kaptunk utasítást. ...Hozzájárult a zavarhoz a következő
rádióhíradás, ami még kevesebb tájékoztatást adott, mint a kiugrási kiáltvány. Végül
pedig Szálasi hadparancsa. Nem csoda, hogy mindenki meg volt zavarodva. Másnap
végre kaptunk utasítást az ezred parancsnokságától, aminek a lényege az volt, hogy
továbbra is ellen kell állni az oroszoknak." 53 ...
Október 15-e nem hozott megoldást, a Honvéd Vezérkar főnöke rádióban
közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ...„fegyverletétel kifejezés nem
jelenti azt, hogy mindenki eldobja a fegyverét. A harc beszüntetésére parancs nem
ment, csak fegyverszüneti kérelem van."
A Budapesten lejátszódott események nem múltak el nyomtalanul a 3.
hadseregnél. Egyre gyakoribbá váltak a szökések, a hadsereg azonban tovább
harcolt.
A 8. póthadosztály, valamint a 23- tartalékhadosztály a Tiszától való elszakadást
követően
Kiskunfélegyháza-KIskunmajsa-Kiskunhalas
irányokba
hátrálva
változatlanul halogató harcot folytatott, a „Matoltsy-csoport" Kistelek térségéből
Solt-Dunaegyháza-Dunaföldvár-Bölcske térségében gyülekezett.
Az 5- Honvéd Kerület alegységei Zombor térségéből Baja irányában
visszavonulóban voltak a támadó szovjet csapatok elől. A Bácsalmás területén
csoportosult 2. és 3. folyamzár zászlóaljak ellenlökésekkel igyekeztek fékezni a
harckocsikkal
megerősített
szovjet
gyalogság
előnyomulását.
A
kerületparancsnokság erői nem voltak elégségesek egy nagyobb méretű
ellentámadás végrehajtásához. Heszlényi altábornagy Szabadka visszafoglalására
kiadott parancsát Kálmán Imre vezérőrnagy, az 5. Honvéd Kerület parancsnoka sem
tudta végrehajtatni. Csapatok hiányában a 23- tartalékhadosztály jobb szárnya
szabadon maradt, így a Kiskunhalas irányában halogató harcot folytató 23tartalékhadosztály jobb szárnya és az 5. Honvéd Kerület alegységei között kb. 25
km széles rés keletkezett. A résben az 1. önálló huszárosztály Kiskunhalas-dél
területén, a 23. német légvédelmi ezred részei Kiskunhalason és gyenge harcértékű
52 HL Fővezérség, hadműveleti iratok Napló, 30ó/a, doboz, 1564/Főv. hdm. 44, X, 14. Budapest és a Duna-Tisza
közének védelmére erők hátrairányítása.
53 Bondor Vilmos főhadnagy (USA) a 8. póthadosztály 12. pótezredének századparancsnoka második világháborús
visszaemlékezése. (A visszaemlékezés másolata a szerző biliokában.)
54 HL Fővezérség, hadműveleti iratok Napló, 306/a. doboz, 1591/Főv. hdm, 44. X. 15. Fegyverletétel tárgyában.
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német híradó alegységeken kívül csak a 103. páncélvonat állomásozott, amely a
vasútvonalat biztosította.
A nyilas hatalomátvételt követően a magyar 3. hadsereg feladata nem változott.
Az előző napi eseményekről Beregfy Károly vezérezredes tájékoztatót adott ki a
tisztikar részére, amit a hadseregnél is kihirdettek. Heszlényi altábornagy a kiugrási
kísérletbe nem került bevonásra, így továbbra is a 3. hadsereg élén maradhatott.
Október 16-án a hadseregparancsnokság legfontosabb törekvése továbbra is az volt,
hogy a szállítás alatt levő 10. hadosztály beérkezéséig - helyi átcsoportosításokkal lezárja az arcvonal délnyugati szárnyán keletkezett rést. Erre a feladatra csak a
hadsereg tartalékát képező 2. huszárezred állt rendelkezésre. Az ezred Kiskunhalas
dél területén összeköttetésbe került az 1. önálló lovas osztállyal. Ez az osztály
tartotta fenn a kapcsolatot a Mélykút területén ellentámadáshoz csoportosult
,,Szűcs-ezredcsoporttal". A hadsereg jobb szárnyán az 5. Honvéd Kerület alegységei
Vaskút-Bácsbokod-Bácsalmás térségébe vonultak vissza az előnyomuló szovjet
csapatok elől.
A magyar 3- hadsereg bal szárnyán a 20. hadosztály Szolnoktól délre Tószeg és
Újkécske között a Tisza nyugati oldalán elfoglalt szovjet-román hídfők
felszámolásával volt elfoglalva. A hadosztály ellenlökései szűkítették ugyan a hídfők
kiterjedését, de felszámolni nem tudták azokat. Különösen Botond alezredes
harccsoportjának (a 23- gyalogezred részei és a IV/II. huszárosztály) tevékenysége
érdemel figyelmet, mivel a román 2. hadosztályt a Tisza keleti partjára szorította
vissza.
A 8. póthadosztály, együttműködve az 1. huszárezreddel, szintén támadásokat
intézett a Tiszaug és Alpár térségében elfoglalt ellenséges hídfő ellen, amelyet
nagyrészt sikerült felszámolni. A hadosztály jobb szárnya Kiskunfélegyháza
délkelet-Pálmonostora területén harcban állt a Csongrád térségéből előretörő
román 19. gyaloghadosztály erőivel. Az 1. huszárhadosztály szétaprózva harcolt
Kiskunmajsa-Kiskunfélegyháza terepszakaszon az előnyomuló 46. szovjet hadsereg
csapataival. Az 1. páncélos hadosztály, amely az 1. huszárhadosztállyal együtt a
német LVII. páncélos hadtest alárendeltségében volt, Kecskemét térségében
összpontosult.
A következő két nap - október 17-18-án - a támadó szovjet csapatok egyrészt
Baja irányában nyomultak előre, másrészt pedig a Tisza nyugati partján a
birtokukban levő hídfők kiszélesítésével voltak elfoglalva. Az arcvonal a Csongrádészak-Kistelek-Szabadka-észak-Madaras-Hercegszántó terepszakaszon húzódott.
Szolnok térségében az 53- szovjet hadsereg csapatai igyekeztek kijutni a Tisza
nyugati partjára. Velük szemben - a 6. német hadsereg jobb szárnyán - a szolnoki
hídfőben védő magyar alakulatok (pl. Vincze-csoport), a 24. páncélos hadosztály,
valamint a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály védett. Október 19-én azonban a
német IV. páncélos hadtest (parancsnoka Klemann tábornok) a kora reggeli
órákban ellentámadást indított a hídfőből. Ehhez a 3. hadsereg részéről a 20.
hadosztály és a 8. hadosztály az ellenséges hídfők elleni támadással csatlakozott. A
német ellentámadás a Czibakháza-Mezőtúr-Fegyvernek terepszakaszt érte el és a
Debrecen-Nyíregyháza térségében folyó ütközet kimenetelére is lényeges befolyást
gyakorolt: ezáltal (is) lehetővé vált a német 8. és a magyar 1., 2. hadsereg
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visszavonulása. A hadműveleti helyzet változásával a csapatok rövidesen
visszatértek a megindulási állásaikba.
A 3. hadsereg arcvonalának legveszélyeztetettebb szakasza továbbra is Baja és
Kiskunhalas között húzódott. A Fővezérség meggyorsította a 10. hadosztály
szállításának ütemét. A 10. hadosztálynak fel kellett váltania a 23. tartalékhadosztály
leharcolt erőit. A hadosztálynak Kiskunmajsán, Kiskunhalason és Soltvadkerten
kellett kirakodnia.
Intézkedések történtek az 5. Honvéd Kerület parancsnoksága alá rendelt
csapatok összevonására is. (Ennek következtében a kerületparancsnokság kikerült a
3. hadsereg alárendeltségéből.) Az összevonásra kerülő csapatok az 5.
póthadosztály alárendeltségébe kerültek. Az 5- póthadosztályt a 3. hadsereg
kötelékébe sorolták be. Szintén a hadsereg alárendeltségébe került a 103.
páncélvonat is, ami Fülöpszállásra futott be. Heszlényi altábornagy a KiskunhalasJánoshalma között még nyitva álló rés lezárását a 10. hadosztály erőivel tervezte. A
térségben előretörő szovjet csapatokat a 2., 3. folyamzár zászlóalj MélykútBácsalmás terepszakaszról indított ellentámadásaival igyekeztek késleltetni. Az
ellentámadásokat követően a folyamzár zászlóaljak Bácsbokod-CsávolyFelsőszentiván körzetébe vonultak vissza. A szovjet csapatok ennek következtében
Bajától délre kijutottak a Duna keleti partjára.
Október 19-én a 10. hadosztály élszállítmányai beérkeztek KiskunhalasSoltvadkert területére. Ezzel egyidőben Heszlényi altábornagy a 2. huszárezredet
Kiskunhalas Dél területéről Bugacra rendelte vissza és a továbbiakban mint
hadseregtartalék tevékenykedett. Az ezred 19-20-ra virradóan végrehajtotta a
menetét és Bugac területén körletet foglalt.
A hadsereg-parancsnokság számolt a 10. hadosztály főerőiriek gyors
beérkezésével, ezért a „Szűcs-ezredcsoportnak" azt a feladatot szabta, hogy csatlakozva a beérkező hadosztály erőihez - hajtson végre támadást Bácsalmás
irányába és akadályozza meg a szovjet csapatok északi irányú előretörését. A
támadás kezdetben tért nyert, de a szovjet csapatok Baja irányába történő
előnyomulását lefékezni és megakadályozni nem tudta. A támadó ellenség október
19-én elérte a bajai hídfőállást.
Az ellenség a Duna-Tisza közén a 3. hadsereg arcvonalának szélességében
mindenhol támadott. Gyors átcsoportosításokkal és súlypontképzéssel a „puha
pontokat" kereste. Az ellenség a laza, támpontszerű védelmen átszivárogva
igyekezett a védelmet felmorzsolni. Igen válságosra fordult a helyzet Kiskunhalas és
Kiskunmajsa között, ahol Pusztamérges és Forráskút irányából támadó szovjet
csapatok a 23. tartalékhadosztály 30 km széles arcvonalát több helyen áttörték. A
tartalékhadosztály tehermentesítése érdekében az 1. páncélos hadosztály október
20-án Kiskunhalas-dél területről Kiskunmajsa irányba támadást kezdett. A 23.
tartalékhadosztály ennek hatására sem volt képes az arcvonalát helyre állítani. A
hadosztályparancsnokság a csapatok rendezését a Kiskunhalas-KiskunmajsaJászszentlászló vasútvonal mentén kísérelte meg. Ezen a napon (október 20-án) az
ellenség felszámolta a bajai hídfőt. A „Szűcs-ezredcsoport" a 10. hadosztály
alárendeltségébe került. A 10. hadosztállyal való összeköttetést a Hajós-délkeletHajósi
pincék-Császártöltés-dél
terepszakasz
elfoglalása
után
lehetett
megteremteni. A 10. hadosztály beérkezett részei a Kecel-dél-Sövényeskút-dél
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terepszakaszon védelemre rendezkedtek be. Lassan helyreállt a hadsereg
délnyugati arcvonala, amely ebben az időben a Duna völgyi főcsatornára
támaszkodva
a
Sükösd-dél-Nemesnádudvar-dél-Hajós-dél-Császártöltés-délKiskunhalas-Szank-dél-Ferenczy-tanya terepszakaszon húzódott. Ennek az
arcvonalszakasznak a további megerősítésére az 5- póthadosztályt (Miskey László
vezérőrnagy parancsnoksága alatt) tervezték felhasználni, aminek az összevonását a
Fővezérség már korábban elrendelte. A hadosztály összevont csapatai Fadd, Fájsz,
Gerjén, Bátya és Foktő átkelőhelyeken Dusnok, Hajós és Kalocsa körletben kezdték
meg a gyülekezést.
A 3- hadsereg arcvonalának északi szárnyán a Szolnok és Csongrád közti Tisza
szakaszra felzárkózott a szovjet 7. gárda- és a román 1. hadseregből megalakított a
„Sumilov-hadseregcsoportot". A hadseregcsoport azt a feladatot kapta
Malinovszkijtól, hogy az alpári hídfő bővítésével és új hídfők létesítésével
összhangban nagyobb erőkkel keljen át a folyón és alakítson ki kedvező feltételeket
Csongrád-Kiskunfélegyháza körzetében egy nagyobb „ támadó hadművelet
megindításához. A szovjet 46. hadseregnek a Duna-Tisza közén a 3- hadsereg
csapatait kellett szétvernie.
A támadás előkészületeiről Heszlényi altábornagy a VIII. hadtest felderítő
jelentéseiből értesült és nyomatékosan sürgette a Kecskemét-Szeged irányba tervbe
vett német támadás megindítását. Sürgetése nem talált meghallgatásra Friessner
vezérezredesnél. A Dél Hadseregcsoport parancsnoka még mindig nem fordított
kellő figyelmet a 3. hadsereg arcvonalán lejátszódó hadműveleti eseményekre.
(Október 20-án elesett Debrecen és így a Tiszántúlon zajló ütközet a befejezéséhez
közeledett.)
Október 20-ra a szovjet súlyképzés Kiskunfélegyháza-dél térségében
befejeződött. A következő napon - október 21-én - a szovjet csapatok
megindították támadásukat. Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza között nagy erőkkel
átlépték a vasút vonalát és Kiskunfélegyházát délről és északkeletről megkerülték.
Alpártól nyugatra a 8. póthadosztály 12. ezredének I. és II. zászlóalja Tasnády Imre
alezredes parancsnoksága alatt ellentámadásba kezdett, de az eseményeket
lényegesen már nem tudta befolyásolni. Kiskunfélegyháza október 21-22-én
elesett. Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza között az ellenség előretörését az 1.
huszárhadosztály határozott ellentámadásokkal megállította. A Kiskunhalastól
északra Pirtó vasútállomásig előretört ellenséges csapatokat a 10. hadosztály
részeinek ellentámadása, jelentős veszteségeket okozva, visszavetette.
Az 1. páncélos hadosztályt (autóbuszokon szállított 3 lövészzászlóalj, 1 aknavető
üteg, 1 motorkerékpáros század, l-l német és magyar gépvontatású tüzérosztály) a
német LVII. páncélos hadtest parancsnoka (Friedrich Kirchner páncélos tábornok)
Kiskunhalas dél területéről kivonta és Izsákon gyülekeztette. Ott azt a feladatot
szabta meg számára, hogy késedelem nélkül indítson támadást Jakabszálláson át
Kiskunfélegyháza-kelet irányába. Schell Zoltán ezredes, az 1. páncélos hadosztály

55 HL Fővezérség, hadműveleti iratok. Napló, 30ó/á. doboz, 1739/Főv. hdm, 44. X. 20. Az 5. táb. póthadosztály
összevonása Baján.
56 Reszneki Zakó András: i. m. 90. o.
57 Uo. 91. o.
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újonnan kinevezett parancsnoka ezt a feladatot idő hiányában nem tudta
végrehajtani, amiért Kirchner tábornok Jakabszálláson kérdőre vonta.
Kiskunfélegyházánál igen súlyos elhárító harcokra került sor. A német LVII.
páncélos hadtest és a magyar VIII. hadtest csatlakozását a támadó szovjet csapatok
igyekeztek „felszakítani" és ezáltal a 8. póthadosztály és az 1. huszárhadosztály
hátába kerülve az arcvonalat végérvényesen áttörni.
Október 22-én Kirchner tábornok a beérkezés sorrendjében Kiskunfélegyháza
dél irányába vetette az 1. páncélos hadosztályt, amelynek eredményeképpen
némileg enyhült a 8. póthadosztály és az 1. huszárhadosztály helyzete. (A páncélos
hadosztály támadásához október 23-án csatlakozott a 2. huszárezred is.)
A 8. póthadosztály Alpár délnyugat körzetében védő alegységeit is támadások
érték, melynek eredményeképpen . Alpár-északnyugat területén a szovjet
csapatoknak sikerült áttörniük a támpontszerű védelmet. A támadók ezen a
területen az Oláh-major-Puszta-Szilna terepszakaszon átlépték a SzolnokKecskemét vasútvonalat, ahol a „Bessenyő-harccsoport" szívós ellenállásában
támadásuk elakadt, majd a 12. pótgyalogezred ellentámadása Alpár-északLakitelek-Kecskemét vasútvonalra szorította őket vissza. Az Alpár-észak-Tószeg
folyószakaszon a szovjet csapatok átkelési kísérleteit a 20. hadosztály egyelőre
sikeresen visszaverte.
Az Alpár térségében indított szovjet támadással egyidőben a Tisza keleti partján
az ellenség nagyobb erőket gyülekeztetett. Itt a szovjet csapatokkal megerősített
román 2. hadosztály és a román 9. lovas hadosztály igyekezett a partváltást
kierőszakolni. Az átkelést végrehajtó román csapatokat a 4/II. huszárosztály és a
Botond alezredes harccsoportja a Tisza keleti partjára szorította vissza.
Tiszavárkonnyal szemben a Tisza keleti partjáról kiindulva a szovjet 297. és a 303lövészhadosztályok (a 7. gárda hadseregtől) a 20. hadosztály védőszakaszán partot
váltottak és lassan nyomultak előre nyugati irányba.
A szovjet-román csapatok partváltási kísérletei és az elfoglalt hídfők kiszélesítése
érdekében folytatott támadásaik a 20. hadosztállyal és a 8. póthadosztállyal
szemben végül is sikerrel jártak.
Október 23-24-én a szovjet támadások és a magyar ellentámadások váltakozó
sikerrel folytak. Ezekben a napokban a VIII. hadtest arcvonalán kialakult válságos
helyzet veszélyeztette a 3. hadsereg bal szárnyát. A 20. hadosztály arcvonalán
támadó szovjet és román hadosztályok támadása október 24-re sikerrel járt és az
elfoglalt hídfőket Újkécskéig szélesítették ki58.
Október 26-án a 3. hadsereg délnyugati szárnyán harcoló 10. hadosztály és a 23tartalékhadosztály" ' harcvezetését a Fülöpszállásra beérkező VII. hadtest
parancsnokság vette át Markóczy János altábornagy parancsnoklása alatt. A 10.
hadosztálynak még csak részei érkeztek be a hadműveleti területre, a visszamaradt
részek csak októ ^r 28-29-én rakodtak ki Kiskőrös-Csengőd térségében. Mivel a
hadosztály nem tudta felváltani a 23. tartalékhadosztályt, ezért erői részenkénti
harcba vetésével beépült az arcvonalba. A 23. tartalékhadosztálynak csak töredékei
kerültek kivonásra, amelyek a továbbiakban a solti hídfőben kerültek alkalmazásra.

58 Uo. 92 o.
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Markóczy altábornagy elsősorban a 23- tartalékhadosztály megerősítését tartotta
szükségesnek a hadműveletek további folytatása szempontjából. Ehhez a feladathoz
azonban tartalékok hiányában nem kaphatott segítséget. A VII. hadtest sávjában
gyülekező 5. póthadosztályt a 3. hadsereg északkeleti arcvonalának megerősítésére
csoportosították át, majd a Jászkarajenő-Kécske terepszakaszon vetették harcba.
A 3- hadsereg délnyugati arcvonalán a szovjet csapatok Kiskunhalas és
Kiskunmajsa között indított támadása kezdetében tért nyert, de a 10. hadosztály
Kiskunhalas-északnyugati területéről indított ellentámadása megállította, majd
visszavetette a megindulási állásába.
a!
Kiskunfélegyháza-nyugat területén az 1. páncélos hadosztályt (amely már csak
egy harccsoportnyi erőt képviselt) az 1. huszárezred váltotta fel. A páncélos
hadosztály harccsoportja Jakabszállás, majd a következő napon Kunszállás területén
gyülekezett. Itt kapta azt a feladatot, hogy készüljön fel a Kecskemét-Szeged
irányába október 30-án tervezett német támadáshoz való csatlakozásra. Ennek a
feladatnak a végrehajtását az OKH rendelte el október 26-án: a Dél
Hadseregcsoport feladata a Tiszától keletre levő terület kiürítése után a Tisza vonal
tartása. A Tisza mögé visszavonuló német III. páncélos hadtest zömét idejében
irányítsa a 3. magyar hadsereghez, onnan négy páncélos hadosztállyal déli irányban
támadva verje szét az ellenséget a Duna-Tisza közén és teremtsen szilárd
kapcsolatot az ,,F" hadseregcsoportnak a Dráva torkolatnál levő északi szárnyával. }
Az ellentámadás sikerének alapfeltételei teljesen hiányoztak. A feladatok
megszabásánál nem vették figyelembe, hogy a német páncélos hadosztályok (az 1.,
a 13-, a 23- és a 24.) harcértéke összevontan sem érte el egy teljesen feltöltött német
páncélos hadosztály alapvető mutatóit, hiszen állományukban összesen csupán 37
harckocsi (11 PZ-IV., 14 PZ-V „Panther" és 12 PZ-IIL), 38 rohamlöveg, 119 löveg és
35 nehéz páncéltörő löveg volt. A feladat végrehajtásának megkezdése még attól is
függött, hogy a német III. páncélos hadtest mikorra lesz képes az átcsoportosítást
befejezni és mikorra tudja elérni a készenlétet, ugyanis az ellentámadáshoz tervezett
erők közül csak a 24. páncélos hadosztály és a 4. SS rendőr páncélgránátos
hadosztály tartózkodott a térségben. A III. páncélos hadtest erőinek a beérkezésével
október 30-a előtt nem lehetett számolni, hiszen élei ezen a napon raktak ki
Nagykörös-Pilis területén.
Mielőtt az ellentámadás megindításával kapcsolatos döntések megtörténtek,
tekintettel kellett volna lenni azokra a jelentésekre, amit a VIII. hadtest és a 3.
hadsereg dolgozott ki és terjesztett fel Friessner vezérezredesnek. Ezek a jelentések
körvonalazták a Dél Hadseregcsoport parancsnoksága előtt egy nagyobb erejű
szovjet támadó hadművelet előkészületeit Csongrád-Kiskunfélegyháza térségéből
Budapest irányába. Ezt vezették be a Tiszavárkony-Alpár folyószakasz mentén
kibontakozó harcok is úgy, hogy időközben a 2. Ukrán Front a támadó
csoportosításának megalakítását október 27-28-án befejezte. A szovjet támadó
csoportosítás főerői Csongrád-Kiskunfélegyháza térségében összpontosultak. Ide
gyülekeztek a Tiszántúlról átcsoportosított páncélos hadosztályokon kívül a front
mélységéből előrevont gépesített hadosztályok is.

59 A Budapestért vívott harc (Hadtörténeti részletek a magyar térségben lefolyt küzdelem döntő szakaszáról.
1944/45) Hadak Útján, 14 folytatás 8. o. L. a 15. sz. jegyzetet
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A Debrecen térségében befejezéséhez közeledő hadműveletek változtatták meg a
szovjet hadvezetés alapelgondolását. Továbbra is a Budapest-Bécs irányú
hadműveletek folytatását tartották szem előtt. Ennek érdekében megerősítették a 2.
Ukrán Frontot a 2. és a 4. gárda-gépesített, valamint a 23- lövészhadtestekkel. A 2.
és a 23. hadtestek teljes feltöltöttségű magasabbegységek voltak. Állományukba 206
harckocsi és 42 rohamlöveg tartozott. A 4. gárda-gépesített hadtest részt vett a
belgrádi hadműveletekben, majd Pétervárad-Temesvár térségébe települt át.
Állományába 73 harckocsi és rohamlöveg tartozott.
Az arcvonal balszárnyán a 46. szovjet hadsereg kilenc hadosztálya zömmel az
Alpár-Baja terepszakaszon csoportosult. A front erői és eszközei, a hadműveletek
és a megnövekedett utánszállítási vonalak következtében, rendkívüli igénybe
vételnek voltak kitéve. A szovjet hadvezetőségnek azonban gyors sikerre volt
szüksége.
A főparancsnokság direktívájának megérkezése idejére a bonyolult harctéri
helyzet és az anyagi-technikai ellátottság állapota arra késztette a 2. Ukrán Front
parancsnokát, hogy pontos tájékoztatást adjon a front valós helyzetéről. Az e célra
készített jelentésben tájékoztatást adott a csapatok állapotáról, valamint arról, hogy
a szeptemberi és októberi igénylésben feltüntetett harcanyagokat a front csapatai
nem kapták meg. Az anyagi készletek elégtelenségére és a csapatok helyzetére és
állapotára hivatkozva Malinovszkij marsall arra kérte Sztálint, hogy a 46. hadsereg
támadáshoz történő felkészítéséhez 5 napot biztosítson. A kért idő biztosítását
követően a frontparancsnok garantálta a magyar főváros 2-3 napon belüli birtokba
vételét. Érvei alátámasztásában kitért arra, hogy a 2. és 4. gárda-gépesített hadtesttel
megerősített 46. hadsereg képes lesz nagy erejű, meglepő csapást mérni a még
felvonulóban levő német és magyar csapatokra. Érvelése nem talált meghallgatást.
Sztálin október 28-án telefonon beszélt Malinovszkifjf marsallal és arra utasította,
hogy haladéktalanul indítson támadást Budapest elfoglalására. Még ezen a napon október 28-án - megkapta a főhadiszállás direktíváját, amelyben meghatározták,
hogy: ...,,a 46. hadsereg és a 2. gárda-gépesített hadtest erőivel október 29-én
menjen át támadásba a Duna-Tisza közén, verje szét a Tisza nyugati partján
kiépített ellenséges védelmet és biztosítsa ezzel a 7. gárdahadsereg átkelését a
folyón. A4, gárda-gépesített hadtest beérkezése után mérjen megsemmisítő csapást
a Budapestet védő ellenségre és menetből vegye birtokba a fővárost.
Malinovszkij ennek alapján meghatározta a 46. hadsereg parancsnokának Slemin altábornagynak - , hogy: ...„vegye állományába a 2. gárda-gépesített
hadtestet. Október 23-án 14.00-kor indítson támadást Kecskemét, Budapest
általános irányba. A főcsapást a 10. és 37. lövészhadtest és a gárda-gépesített hadtest
erőivel a jobbszárnyon mérje. A balszárnyon zárkózzon fel a Dunára. Október 30-án
estére jusson ki Nagykőrös, Lajosmizse, Izsák, továbbá a Duna vonalára. A 2.
gépesített hadtesttel érje el Albertirsa, Örkény körzetét." Sumilov vezérezredesnek 7. gárdahadsereg parancsnokának - megparancsolta, hogy: ...„készüljön fel
október 30-án támadás megindítására. A főcsapást a balszárnyon mérje négy
lövészhadosztállyal és az 1. román hadsereg hadosztályaival. Október 30-án estére
érje el Tószeg, Nagykőrös terepszakaszát"...
60 Tóth Sándor: Budapest felszabadítása, 1944-1945. Budapest, 1975. 23- o.
61 Uo. 24. o.
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A Duna-Tisza közén a 3. hadsereg arcvonalában a jobbszárnyon a VII. hadtest
10. hadosztálya és a 23. tartalékhadosztálya a Duna-Szank-Izsák-kelet körzetben
védett. A VIII. hadtest 8. póthadosztálya és 20. hadosztálya Kiskunfélegyháza
észak-Tószeg terepszakaszon részben védelemre rendezkedett be, részben pedig
halogató harcot folytatott. A két hadtest között az LATI. német páncélos hadtest
parancsnokság alárendeltségében az 1. huszárhadosztály és az 1. páncélos
hadosztály harcolt a Szank-Kiskunfélegyháza-észak terepszakaszon.
Malinovszkij számított arra, hogy a német páncélos hadosztályok ismételt
alkalmazására a Duna-Tisza közén fog sor kerülni. Ezért a 7. gárdahadsereg és a 46.
hadsereg Kecskemét, Budapest irányú támadó hadműveletét a német hadosztályok
beérkezése előtt tervezte. Ennek a feladatnak a végrehajtásához a szovjet
csapatoknak a szükséges feltételek rendelkezésére álltak: az erőviszonyok és más
feltételek tekintetében kedvezőbb helyzetben voltak.
A magyar katonai felső vezetés ebben az időben nem nyert betekintést a német
hadműveleti tervekbe. Még azt sem tudták megakadályozni, hogy Friessner
vezérezredes a még harcképes magyar seregtestek éléről - a tisztikarban egyébként
elismert - parancsnokokat távolítson el. (A 2. páncélos hadosztály parancsnoka Zsedényi vezérőrnagy - leváltását Fretter-Pico tábornok, a 6. német hadsereg
parancsnoka akadályozta meg.)
Október 26-27-én a 3. hadsereg arcvonalán tovább folytak a szovjet támadások
elhárításával kapcsolatos harcok. Sumilov tábornok hadosztályai váltakozó sikerű
összecsapásokat folytattak a 8. póthadosztály és a 20. hadosztály csapataival a
Tiszavárkony és Alpár közötti folyószakaszon. Ezekbe a harcokba sikeresen
avatkozott be a német 24. páncélos hadosztály, a német 133. légvédelmi ezred és a
4/II. huszárosztály. A harcok a Tisza mentén október 28-29-én is változatlan
hevességgel folytak. A VIII. hadtest alárendeltségében küzdő 8. póthadosztály és a
20. hadosztály - kiegészítve az 5. póthadosztály beérkező erőivel - egyre
nehezebben tudott ellenállni a fokozódó szovjet támadásoknak. Október 29-én
Alpárnál a 8. póthadosztály kötelékébe tartozó 58. határvadász zászlóalj (Zircy Antal
alezredes parancsnoksága alatt) hátrálni kényszerült a túlerejű támadókkal
szemben. Ezt kihasználva a tiszaugi hídfőből a román 2. gyalogos és a román 9.
lovas hadosztály támadásba kezdtek, amit a 4/II. hadosztály és a 152. gépesített
utász-zászlóalj megállított.
Az arcvonal délnyugati szakaszán az 1. páncélos hadosztály felkészült a német
ellentámadáshoz történő csatlakozásra. Ezen a napon - október 29-én -a 46. szovjet
hadsereg első lépcsős hadtestei - 2. és a 4. gárda-gépesített hadtest és a 37. gárda
lövészhadtest - megkezdték a Duna és Kiskunfélegyháza közötti arcvonalon a
támadásukat. A főcsapást Soltvadkert-dél-Kiskunfélegyháza-észak között a 23.
tartalékhadosztály és az 1. huszárhadosztály csatlakozásán mérték. A támadás a 23.
tartalékhadosztályt Szank-dél-Prónayfalva
irányába mintegy 8-10
km-re
visszavetette.
Az ellenség további térnyerését csak a 10. hadosztály Soltvadkert-észak
területéről és az 1. huszárhadosztály 2/II. huszárosztály Móriczgát felőli
ellentámadásai fékezték le.
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3. vázlat. Harcok a Duna- Tisza közén, 1944 október végén

Az 1. huszárhadosztályt Kiskunfélegyháza-délkelet területén a támadók
bekerítéssel fenyegették, amit az 1. páncélos hadosztály részei október 29-én
délután megindított ellentámadással megakadályoztak. A páncélos hadosztály
Móriczgát
irányába
indított
ellentámadásával
tehermentesítette
az
1.
huszárhadosztály erőit, majd visszavonult Kunszállás-Helvécia-telep területére.
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A 46. szovjet hadsereg éjszaka is folytatta a támadását és a keletkezett réseken
keresztül Alpár és Kiskunfélegyháza között harcba vetett 2. gépesített hadtesttel
Kecskemét felé tört előre.
Időközben a Szeged irányába tervezett német támadáshoz a III. német páncélos
hadtest október 28-án megkezdte az átcsoportosítások végrehajtását, amit csak
november 3-án a német 76. gyaloghadosztály Tápiószelére történő beérkezésével
fejezett be. A német csapatösszevonások késtek, a beérkező hadosztályokat
egyenként vetették harcba.
A 3- hadsereg arcvonalán kialakult válságos helyzet enyhítésére a német'6.
hadseregtől a 24. páncélos hadosztályt az LVII. páncélos hadtestnek rendelték alá.
Kirchner tábornok, a hadtest parancsnoka október 30-án a 24. páncélos hadosztályt
(18 harckocsi és rohamlöveg) harcba vetette a 2. gárda-gépesített hadtest ellen. Az
ellentámadást a 2. gárda-gépesített hadtest fölényes biztonsággal elhárította és a
délelőtt folyamán elérte Kecskemétet, ahol a német 133- légvédelmi ezred és a
magyar légvédelmi ütegek összefogott tüzébe ütközött. 20 harckocsi elvesztése után
a hadtest a várost keletről és nyugatról megkerülte. (Hitler elrendelte, hogy a 24.
páncélos hadosztály a végsőkig védelmezze Kecskemét várost.) A hadosztály
azonban három részre „szétszabdalva" csak részeivel jutott be Kecskemétre (26/1.
páncélgránátos zászlóalj, a 89. páncéltörő tüzérezred, a 40. páncéltörő utászszázad).
A hadosztály többi része a 20. hadosztálytól beérkező 21. páncélgránátos ezreddel
együtt a várostól északkeletre szorult. A 24. páncélos hadosztály zöme Kecskemét
észak 5 km erdő területén körkörös védelemre rendezkedett be.
A szovjet csapatok Kecskemét köré szoros gyűrűt vontak és csak idő kérdése volt
a város elfoglalása.
A 8. póthadosztály a német Feldherrnhalle páncélgránátos hadosztály részeivel
együtt Lajosmizse-dél területén igyekezett felvételi állást (ideiglenes védőállás)
elfoglalni. A szabad szárnyakon a szovjet harckocsik, a terepfedezetet jól
kihasználva, túlhaladták a hadosztály arcvonalát. A 8. póthadosztály súlyos
utóvédharcok közepette csak a német 1. páncélos hadosztály elleni támadása
folytán tudott Örkény-dél területére visszavonulni, a 20. hadosztály a Tisza mentén
folytatott súlyos harcok közepette a Nagykőrös-Kocsér-Jászkarajenő-Tetétlen
terepszakaszra szorult vissza.
A válságos helyzet orvoslására a VII. hadtest parancsnoka, Heszlényi altábornagy
egyetértésével, a hadtest erőinek átcsoportosítása után ellentámadást tervezett a 10.
hadosztály csapataival a Kiskőrös-Csengőd terepszakaszról Kecskemét irányába. Ez
idő alatt a VII. hadtesttel szemben a szovjet csapatok is átcsoportosítottak,
Soltvadkert-északkelet területén súlypontot képeztek és támadásukkal a 10.
hadosztály ellentámadását október 30-án meghiúsították. A VII. hadtest arcvonala
felbomlott, csapatai Kalocsa-Kiskőrös-Fülöpszállás-Izsák vonalába vonultak vissza.
A magyar 3. hadsereg arcvonalán a csapatok többnyire vezetés nélkül bolyongtak a
Duna-Tisza közén.
Heszlényi altábornagyot Beregfy vezérezredes 1944. október 30-án 1944. október
15-i ranggal, 1. rangszámmal a magyar királyi honvédség A/Katonaállomány I.
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Állománycsoportjában a tábornokoknál vezérezredessé nevezte ki. Egyúttal Hitler
kitüntette a vaskereszt Lovagkeresztjével.
1944. november 3-án a hadseregtörzs más jellegű feladatot és kivált a Duna-Tisza
közi hadműveletek vezetési rendszeréből. Alárendelt seregtestei, több esetben
alegységekre bontva, német irányítás alá kerültek. A csapattöredékek részben
Solton keresztül a Dunántúlra (a 10. hadosztály részei, a 23- tartalékhadosztály
részei), részben a Csepel-szigetre (1. huszárhadosztály részei), részben pedig a
budapesti hídfőbe (8. póthadosztály, 20. hadosztály) vonultak vissza.

A magyar 3. hadseregparancsnokság erői és eszközei nem voltak elégségesek a
meghatározott terepszakasz védelmére. A Viharsarok katonai védelme a hadsereg
gyenge felszereltségű csapataival kilátástalanná vált. Heszlényi altábornagy néhány
órával a tömeges szovjet harckocsitámadást követően a hadsereg egészére
vonatkozóan kiadta a visszavonulási parancsot, amit az alárendelt csapatok
viszonylag szervezetten hajtottak végre. A 20. hadosztály helyzete volt a
legkritikusabb, alárendelt ezredeit és zászlóaljait a szovjet harckocsik teljesen
szétverték. A visszavonulás rendkívüli teljesítményt igényelt. A szolnoki hídfőbe
még október 16-a körül is érkeztek a hadosztály kötelékébe tartozó alegységek és
katonák.
A Szolnok és Szeged közötti Tisza-szakasz védelme a keleti parton (Szolnok,
Szentes, Mindszent, Szeged) kialakított hídfők megtartására irányult. A 150 km
kiterjedésű folyószakasz védelme a hadsereg erőivel nem volt megvalósítható. A
hídfők megtartásáért vívott harcok Szeged és Szentes elvesztését eredményezték.
Szegedtől délre a Tiszán átkelt szovjet csapatok, a csekély német-magyar ellenállást
leküzdve, akadálytalanul nyomultak előre a Duna-Tisza közén északi irányba. A 4.
SS rendőr páncélgránátos hadosztály Szegedről Szolnokra történt elvonulását
követően a szegedi hídfő védelme lehetetlenné vált.
Szeged feladásának és a szovjet csapatok Baja irányába történő előnyomulásának
következtében a Tiszára támaszkodó védelem megszilárdítását nem lehetett
végrehajtani. Heszlényi vezérezredes kénytelen volt a 23. tartalékhadosztályt és a 8.
póthadosztály egy részét a Tisza vonaláról elvonni, ám a rendelkezésre álló erők és
eszközök manővereztetésével sem lehetett feltartóztatni a támadó szovjet
csapatokat.
A helyzetet nehezítették a vezetésben megfigyelhető ellentámadások is. Általában
jellemző volt, hogy a magyar parancsnokság alárendeltségébe utalt német
seregtestek feladataikat a dél Hadseregcsoport parancsnokságától kapták. A
vezetési viszonyok tisztázatlansága a hadsereg hadműveleteinek irányítását döntően
befolyásolta. Heszlényi vezérezredes gyakorlatilag csak a VIII. hadtest felett
rendelkezett. A német páncélos hadtest feladatait a Dél Hadseregcsoport
parancsnoksága határozra meg.
Megfelelő állapotban levő csapatok hiányában a fővezérség nem tudta a
szükséges mértékben megerősíteni a 3. hadsereget, mivel csak alegységszintű
62 HL ól/a, doboz, Heszlényi József vezérezredes visszaemlékezése, Vitéz Heszlényi József
vezérezredessé töiténő kinevezéséről szóló parancs, szám nélkül .
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altábornagy

kötelékek álltak rendelkezésére, amelyek nagy részét a dunai átkelőhelyek és a
budapesti hídfő védelmére kellett alkalmazni.
A 3. hadsereg helyzete kilátástalanná vált a Tisza jobb partján is.
A Duna-Tisza közén kibontakozó hadművelet során sem sikerült orvosolni
azokat a hiányosságokat, amelyek már korábban is megfigyelhetők voltak.
Továbbra sem történt előrelépés a 3. hadsereg és a Dél Hadseregcsoport közötti
kapcsolattartás tekintetében. A német LVII. német páncélos hadtest
parancsnokságának helyzete a 3. hadsereg állományában tisztázatlan maradt. A
páncélos hadtest feladatait a Dél Hadseregcsoport parancsnoksága határozta meg.
Ez a kettősség meglehetősen bonyolult vezetési helyzetet idézett elő. Heszlényi
altábornagy - személyes kapcsolatai révén - igyekezett elejét venni a nagyobb
súrlódásoknak, a vezetés alacsonyabb szintjein azonban gyakorta félreértésekre
került sor.
Az 1. páncélos hadosztálynak a Kecskemét-Szeged irányú ellentámadásban való
részvételével kapcsolatban megszabott feladatai hűen tükrözik az együttműködési
készség német részről megnyilvánuló hiányát.
A hadműveletek egész menetében megfigyelhető volt a 3. hadsereg kilátástalan
helyzete. A Dél Hadseregcsoport hadműveleti felépítésében elfoglalt helye és
szerepe a hadsereg morális állapotára negatív hatást gyakorolt.
Friessner vezérezredes figyelmét a Debrecen-Nyíregyháza térségében folyó
hadművelet kötötte le. A 3. hadsereg érdekében tett lépések csak a tiszántúli harcok
befejezésével következtek be. Ekkorra a Duna-Tisza közén kialakult válságos
helyzeten már nem lehetett lényegesen javítani, a Kecskemét-Szeged irányú
ellentámadás október végére időszerűtlenné vált. A szovjet
támadó
csoportosításokat már megalakították, minden készen állt a Budapest irányába
történő csapáshoz. A Tiszántúlról beérkező III. német páncélos hadtest hadosztályai
csak lefékezni tudták a túlerejű szovjet támadást, megállításához nem voltak elég
erősek.
A 3. hadsereg néhány hetes folyamatos harc alatt súlyos veszteségeket okozott az
ellenségnek és maga is nagy veszteségeket szenvedett. Vele szemben megalakulásától kezdődően - mind létszámban, mind pedig fegyverzetben
lényegesen erősebb szovjet és román csapatok harcoltak. Megállapítható, hogy a
hadsereg vereségei ellenére, kritikus hadműveleti körülmények közepette is helyt
állt az arcvonalban. Október 15-e után azonban ez a helytállás lényegesen
csökkent, helyenként a demoralizálódás jelei is megfigyelhetők voltak. A hadsereg
alárendelt hadosztályai a harcok során elvéreztek.
A fővezérség által a hadsereghez vezényelt alegységek és seregtestek szállítása
hetekig elhúzódott. Az arcvonalba került hadosztályok végszállítmányai csak nagy
késéssel futottak be a rendeltetési helyükre. Ez megfigyelhető volt az 1.
huszárhadosztály, a 23. tartalékhadosztály, a 10. hadosztály, az 5. póthadosztály
vonatkozásában. Az 5. tartalékhadosztályt a németek hazaszállítás helyett inkább
lefegyverezték, alakulatai a háború végéig nem kerültek magyar földre.
Az általános megállapításokon túl a 3. hadsereg által végrehajtott hadműveletről
elmondható, hogy az minden nehézség ellenére jelentős eredményeket hozott. A
hadsereg, a Bánátban és a Tiszántúlon elszenvedett veszteségei ellenére, a Tisza
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nyugati oldalán előkészített hídfőkre támaszkodva képes volt ismételten
szétbontakozni és kb. 150 km hosszú folyószakaszt részben ellenőrzése alá vonni. A
folyóvédelem megszervezéséhez és végrehajtásához azonban sem elég ideje, sem
pedig elégséges ereje nem volt.
Szeged feladása után a szovjet csapatok északnyugati előretörésének
megakadályozására a 23- tartalék és a 8. póthadosztályoknak a folyótól elszakadva
délnyugati irányba kellett az arcvonalukat széthúzniuk. A 46. szovjet hadsereg
Zenta-Baja irányú támadásának már csak alegységek manővereivel lehetett gátat
emelni. A Duna-Tisza közén szintén kb. 150 km széles arcvonalat kellett védeni
úgy, hogy a hadsereg szervezetéből kivált a 4. SS rendőr páncélgránátos hadosztály.
Az alegységszintű kiegészítések (folyamzár zászlóaljak, légvédelmi figyelőörsökből
alakított lövész zászlóalj, határvadász és portyázó századok stb.) összefogása és
harcrendbe állítása nem pótolhatta seregtestek hiányát. Különösen súlyosbította a
hadsereg helyzetét a páncéltörő fegyverekben mutatkozó krónikus hiány, valamint
a harckocsik és rohamlövegek elégtelen száma.
A szovjet páncélosfölényt nem lehetett elszántsággal ellensúlyozni. A 3. hadsereg
arcvonalán azonban olykor még az is előfordult pl. az 1. huszárhadosztály és az 1.
páncéloshadosztály ellentámadásai megállították, vagy visszavetették a támadó
szovjet és román csapatokat.
A 3- hadsereg az erejéhez képest túlméretezett feladatok és nem utolsósorban
magárahagyatottsága következtében egyszerűen „elolvadt" az arcvonalban.
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János Jakus
THE FIGHTS O F THE HUNGARIAN 3RD ARMY,
22 SEPTEMBER - 3 NOVEMBER 1944
Summary
After having drawn back its parts behind the Trianon borders the Hungarian 3rd Army, amidst
holding manoeuvres, made preparations to take part in the Operation "Zigeunerbaron". However the
troops of the 2nd Ukrainian Front, having outpaced the German plans, launched an offensive on the 6th
of October and broke through the front of the Hungarian 20th division on the same day. In order to
avoid the annihilation of his army Lieutenant-General Heszlényi gave order to withdraw behind the
Western bank of the River Tisza.
The arbitrary crossing of the Soviet troops made the defence of the Tisza-line impossible and the
field of operations spread over the territory between the Rivers Duna and Tisza, too.
Though the offensive of the Soviet forces against Budapest was temporarily blocked by certain
German and Hungarian troops, redeployed from the Carpathian Mountains and from the territory East
of the River Tisza, as a consequence of the ending of the Debrecen-Nyíregyháza battles the 2nd
Ukrainian Front could launch a new offensive with great forces and got into the operational foreground
of the Hungarian capital.
As a result of its stubborn defensive fights the Hungarian 3rd Army failed and its surviving parts got
into Gorman subordination.

János Jakus
LES COMBATS DE LA 3ÈME ARMÉE HONGROISE DU 22 SEPTEMBRE
AU 3 NOVEMBRE 1944
Résume
Après avoir retiré ses corps d'armée derrière la frontière de Trianon, le 3ème armée hongroise s'est
préparée - au milieu de combats temporisateurs - à participer dans l'opération militaire dont le
pseudonyme était le "Baron tzigane". Le 6 octobre 1944, en anticipant sur les projets allemands, les
troupes du 2e Front Ukrainien soviétique ont commencé une attaque, et encore ce jour-là, ils ont percé
le front de la 20ème division. En anticipant la débâcle de l'armée, le général de division Heszlényi a
ordonné la retraite derrière le bord de l'Ouest de la Tisza.
La défense derrière la Tisza est devenue impossible, par suite de la traversée forcée des troupes
soviétiques, et les combats se sont étendus sur la plaine entre le Danube et la Tisza.
Les corps allemands et hongrois, regroupés des Carpathes et des contrées au delà de la Tisza sur la
plaine entre le Danube et la Tisza, ont provisoirement empêché l'attaque des troupes soviétiques contre
Budapest, mais après les combats aux alentours de Debrecen et Nyíregyháza, le 2e Front Ukrainien a
commencé une opération offensive avec des forces important, en suite de quoi il a atteint les alentours
de Budapest,
La 3ème armée hongroise, après des combats défensifs obstinés, s'est effritée à la ligne front. Au
début de novembre, les corps de l'armée ont été renvoyés sous la direction des Allemands,
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János Jakus
DIE KÄMPFE DER UNGARISCHEN DRITTEN ARMEE, 22.
SEPTEMBER-3. NOVEMBER
Resümee
Nachdem die Ungarische Dritte Armee hinter die Trianon-Grenze von Ungarn zurückgezogen
worden war, bereitete sie sich unter verzogenen Kämpfen für die Teilnahme an der Kriegsoperation
„Zigeunerbaron". Am 6. Oktober 1944 jedoch den Plänen der Deutschen vorausgehend, eröffenten
aber die Truppen der Sowjetischen Zweiten Ukrainischen Front einen Angriff und noch an demselben
Tag wurde die Frontlinie der ungarischen 20. Division durchgebrochen.
Um die Vernichtung der Zweiten Armee zu vermeiden, verordnete Feldmarschall-Leutant Heszlényi
den Rückzug hinter das Westufer der Theiß. Den von den Karpaten und dem Gabiét jenseits der Theiß
zum Zwischenstromland von Donau und Theiß umgruppierten deutschen und ungarischen Einheiten
war vorübergehend die Verhinderung des sowjetischen Vorstoßes gegen Budapest gelungen. Nach
dem Zusammenstoß in der Gegend von Debrecen und Nyíregyháza eröffnete die Zweite Ukrainische
Front erneut eine Offensivoperation mit großen Stärken und erreichte nach ihrem Erfolg das Vorfeld
von Budapest.
Während des nachhaltigen Widerstandes blutete die Ungarische Dritte Armee in den Frontlinien aus.
Anfang November wurden die Einheiten der Armee unter deutsche Führung geordnet.

Япош Я куш
БОИ 3-ЕЙ АРМИИ С 22 СЕНТЯБРЯ НО 3 НОЯБРЯ 1914 ГОДА

Резюме
3-я венгерская армия после того, как ома отвела свои соединения за пределы государственной границы,
определенной по Трианонскому миру, в условиях задерживающих боев готовилась к участию в военной операции
иод кодовым наименованием „Циганский барон". Предупреждая немецкие планы. 6 октября 1911 года советские
войска 2-го Украинского Фронта перешли в наступление и уже в тот же день прогюалм передовую линию 20-й
дивизии. Упреждая разгром армии, генерал-лейтенант Хеслсньи отдал приказ об отступлении армии за западный
берег реки Тисса.
Оборона за р. Тиссой стала невозможной в результате форсированной переправы советских войск, бои
распространились на междуречье Тиссы и Дуная.
Хотя перегруппированные из Карпат и Затиссайского края в Междуречье Дуная и Тиссы немецкие и венгерские
соединения временно воспрепятствовали наступлению советских войск на Будапешт, однако после боев,
завершившихся в районе городов Дебрецен и Иьпрсдьхаза. войска 2-го Украинского Фронта перешли
внаступательную операцию, в результате которой они вышли к переднему краю обороны Будапешта.
3-я венгерская армия в ходе упорных оборонительных боев истекла кровью на линии фронта. В начале ноября
соединения армии были переведены в подчинение немцев.
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OKVÁTH IMRE

„A BÁSTYA ŐREI''
A magyar tisztikar a hidegháború időszakában
1945-1956
Az 1945 tavaszán megalakult új magyar honvédségben szolgálatot vállaló tisztek
(mindegy 3400 fő) túlnyomó többsége hitt abban, hogy a Németország elleni
fegyveres harcra való jelentkezésével elősegítheti egy demokratikus Magyarország
felépítését. Feltételezték, hogy cselekedeteikkel a magyar nép, a magyar jövő ügyét
szolgálják és befolyásolhatják az ország nemzetközi megítélését a békekötések
előtt. A honvédség tisztikarát többnyire az alacsonyabb rendfokozatú és beosztású
hivatásos és tartalékos csapattisztek alkották, valamint azok a magasabb
képzettségű vezérkari tisztek, akik átálltak és a volt honvédségben - különböző
okok miatt - hátrányos helyzetbe kerültek.1
A második világháború végét követően a tisztikarnak többféle kihívással kellett
szembenéznie.
Egyrészt
a létszámcsökkentések
következtében
fellépő
egzisztenciális
bizonytalansággal,
másrészt
a
pártpolitikai
küzdelmek
megjelenésével. A hadsereg hatalmi eszközként való felhasználása, Magyarország
megszállása, a Vörös Hadsereg jelenléte miatt szóba sem jöhetett. Ugyanakkor — a
hatalom megszerzéséért folytatott küzdelemben - mindegyik párt a saját befolyását
szerette volna érvényesíteni a hadsereg irányításában, ellenőrzésében s ehhez
szükség volt a tisztikar támogatásának elnyerésére.
A fegyverszüneti szerződés előírásai, valamint az ország gazdasági állapota
szükségessé tette a hadsereg létszám- és szervezeti csökkentését. Ezzel minden párt
egyetértett. A politikai küzdelem a megtartandó és elbocsájtandó tisztek körével
kapcsolatban éleződött ki. 1945 őszén, a koalíció két meghatározó ereje, a Független
Kisgazdapárt és a Magyar Kommunista Párt élesen ellentétes politikai fejlődési
irányt fogalmazott meg Magyarország számára. A kisgazdapárt célja egy polgári
társadalom s ennek megfelelő hadsereg kialakítása volt, míg a kommunista párt hosszabb átmeneti időt feltételezve ugyan - a szocializmus megvalósításáért harcolt.
A FKgP katonapolitikai elképzeléseit elsősorban a soraiból kikerült honvédelmi
miniszterek (Tombor Jenő, Bartha Albert) és a HM által, a kommunista párt a Pálffy
György vezette Katonapolitikai Csoportfőnökség és a nevelő tisztek révén kívánta
megvalósítani. A küzdelem egyenlőtlen volt, hiszen a kommunista pártot a
Szövetséges Ellenőrző Bizottság és a Vörös Hadsereg vezetése nyíltan támogatta.
Ennek hamarosan jelentkező következménye lett, hogy a MKP sajátította ki a főbb
döntéshozói pozíciók nagy részét s így sikerült megakadályoznia a honvédelmi
miniszter döntéseinek, intézkedéseinek érvényesítését. Ez történt a hadsereg tiszti
létszámának csökkentése esetében is, amikor a Nyugatról visszaérkező tisztek
helyett - a megbízhatóbbnak ítélt - tartalékos tisztek maradtak az engedélyezett
beosztásokban. A tisztikar mintegy 56%-át bocsájtották el 1945 május (3400 fő) és
1946 október (1924 fő) között. A hadsereg létszámcsökkentése ezen időszakban

1 Szakály Sándor. Honvédségből honvédségbe. A tisztikar 1944 -1947-ben Budapest, 1994 000 o.
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23%-os volt. (50 000 főről 11 500 főre)2 A politikai szempontok alapján végrehajtott
igazoló bizottsági eljárások majd a ,,B"-listázások során, 1945 március és 1947
december között véglegesen eltávolított tisztek száma elérte a 6714 főt.3
A hadseregben zajló pártpolitikai csatározások hamar illuziórikussá tették a HM
békeelőkészítő tevékenysége során - 1946 tavaszán - megfogalmazott tisztképzési
elvek megvalósíthatóságát. Az volt az elképzelés, hogy az új tisztikart a magyar
társadalom széles rétegeiből kell kialakítani, előtérbe állítva a szakmai
követelményeket. A „minőségi feljavítás" - egy 1946. január 28-i előterjesztés
szerint - megköveteli: ,,... a jellembeli teljes határozottságot, az őszinte és átérzett
demokratikus gondolkodást, alapos önképzéssel állandóan nívón tartott katonai
képzettséget, kellő bátorságot és tisztánlátást az emberek megítélésében, politikai
megbízhatóságot, valamint független, klikk érdekektől és begyökeresedett
formaságoktól mentes gondolkodó képességet." 4 E követelmények megvalósítására
kidolgozták a tisztképzés, a tiszti továbbképzés és a magasabb fokú parancsnoki
képzés menetét, intézményeit is.
Ezek szerint a tiszti pályát választó 14 éves fiúk, akik jó eredménnyel elvégezték
az elemi iskola 8, vagy a középiskola 4 osztályát - megfelelő orvosi és felvételi
vizsga után - Hadapród Iskolába kerültek volna. A hadapród iskola III. osztályát
követő sikeres érettségi vizsga után a katonai pályát választók „szülői egyetértéssel"
egy éves csapatszolgálatra lettek volna beosztva. Ennek letelte után az iskola és a
csapattest-parancsnokság közösen felállított Bizottsága végezte volna a hadapród
minősítését. „Megfelelő" minősítés esetén a hadapród visszakerült volna a
hadapród iskolába, és a IV. évfolyam elvégzését követően, mint zászlós került volna
csapatbeosztásba.
Azok, akik jó, vagy kiváló eredményt értek el, a három éves Katonai Akadémiára
kaptak volna beosztást, s az Akadémia sikeres elvégzése után hadnagyként
kezdhették volna csapatszolgálatukat.
A tisztek továbbképzését az alábbiak szerint képzelték el: minden tisztet századosi előléptetését megelőzően - főtiszti tanfolyamra kívántak vezényelni, ahol
alosztály-parancsnoki alkalmasságra szóló minősítését szerezhettek. A századosok a
törzstiszti előléptetés feltételéül önkéntes jelentkezés utján törzstiszti vizsgára és
kipróbálására lettek volna kötelezve. Az alezredesek - ezredesi előléptetésük előtt szintén vizsgán és kipróbáláson vettek volna részt. A tábornoki karba felveendők
körét az elöljárók jelölték volna ki; az önként jelentkezés elve itt már nem
érvényesült.
A magasabb fokú tiszti kiképzésre szánt tiszteket a főtiszti tanfolyamon elért
eredmény alapján, 8-10 évi csapatszolgálat után, hivatalból kívánták kijelölni. Ezen
jelöltek kötelesek „minden ellenvetés és vonakodás" nélkül elvégezni a magasabb
szakképesítő tanfolyamot. A tanfolyamot sikerrel teljesítők beléphettek a vezérkari
testületbe. Előmenetelük azonban nem lehetett jobb a csapattisztekénél, magasabb

2 Kis András: Az antifasiszta magyar katonai hagyományokról. (1945) Bp., 1978. 110. o.; Hadtörténelmi Levéltár (HL)
Honvédség felügyelőinek iratai (Honv fe. ir.) 5. doboz Cd.), 261 o.
3 HL Honv. fe. ir. 5 d., 142-144. o.
4 HL Honvédelmi Minisztérium (HM) Szervezési osztály iratai 1945-1947. C, 3- o.
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szakképzettségüket, amennyiben ilyen végzettséget követelő beosztásban voltak,
pótdíjakkal honorálták. 5
A békeszerződés megkötésével (1947. február 10.) lehetővé vált a honvédség
fejlesztésének megkezdése. A HM a békeszerződésben engedélyezett 70 000 fős
hadsereget hosszú lejáratú, átgondolt fejlesztési terv alapján kívánta megvalósítani.
A fejlesztés előkészítő időszakában (1947-50) kívánták megteremteni a honvédség
kiképző és nevelő keretét, az új, demokratikus, magas szakmai tudással rendelkező,
hivatásos tiszti és tiszthelyettesi kart, valamint biztosítani szerették volna a
honvédség megfelelő színvonalú elhelyezését és felszerelését. A hadseregfejlesztés
3 éves terve a katonai létszám tekintetében az első (1947-48) évben 23 504, a
második (1948-49) évben 27 067, a harmadik (1949-50) évben pedig 34 198 fővel
számolt, ami az 1947 februári meglévő létszám (11 500 fő) közel háromszorosa lett
volna. A tisztek létszámát 1924 főről 3312 főre kívánták emelni. 6 A HM Szervezési
osztálya ezen elképzelés első éves - részletesen kidolgozott - tervét és hadrendjét
1947 február végén küldte el a S2EB Katonai Osztályának. A tervezet, alapul véve a
kormány 5000/1946. M.E. számú rendeletét, amely a honvédség katonai létszámát
20 000 főben határozta meg, 3504 fős létszámemelést javasolt. Az előterjesztés
formailag 3504, a valóságban azonban - a honvédség tényleges katonai létszámát
tekintve - 12 027 fős létszámemelést jelentett. A hadseregfejlesztési elképzeléseket
Dinnyés Lajos honvédelmi miniszter 1947. április 9-én nyújtotta be elfogadásra a
Minisztertanácshoz és kérte annak elfogadását. A Minisztertanács április 24-i ülése
az előterjesztést levette napirendjéről, elhalasztva ezzel a hadseregfejlesztéssel
kapcsolatos döntését.
Ez a tény azonban nem befolyásolta a HM Katonai Csoportfőnökségének a
hadseregfejlesztés menetére vonatkozó tervező munkáját. Az új elképzelés a
békeszerződésben engedélyezett katonai létszámot már 3 év alatt elérhetőnek vélte.
A honvédség fejlesztési tervét a hároméves gazdasági terv keretében kívánták
megvalósítani. A Minisztertanács az 1947. április 9-i hadseregfejlesztési előterjesztést
május 8-ik ülésén vitatta meg és elvi hozzájárulását adta a honvédség katonai
létszámának 3000 fővel történő felemeléséhez. 7 Ez a döntés tulajdonképpen a
nagyobb arányú létszámemelés elutasítását jelentette, melynek hátterében a
politikai okok mellett főleg gazdasági megfontolások álltak, nevezetesen a
hároméves terv bevezetésének előkészületei. 8
1947 őszétől, a nemzetközi kapcsolatokban bekövetkezett változások miatt a
hadseregfejlesztés kérdései egyre nagyobb jelentőségűvé váltak. A nagyhatalmak
közötti ellentétek kiéleződése, a háborús fenyegetettség kölcsönös érzése
meggyorsította Európa kettészakadását, a hidegháború kibontakozását. Mindkét
nagyhatalom politikájában a biztonságpolitikai megfontolások kerültek előtérbe. A
Szovjetunió egy esetleges váratlan támadás és az ismételt hadszíntérré válás
elkerülése érdekében, az „előretolt védelem" elve alapján, megnövelte KeletKözép-Európában állomásozó csapatainak létszámát. Ennek következtében a
5 Uo. 10-13. o.
6 HLHonv. fe. ir. 16. cs., 141. o.
7 Uo. 124. o.
8 Okválh Imre. A hadseregfejlesztés kezdete Magyarországon, 1947-1949 Hadtörténelmi Közlemények, 1992. 3- sz.,
46-47. o.
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berlini válság kezdetén - 1948 nyarán - kb. 22 hadosztály állomásozott e régióban,
közel félmilliós létszámmal.9 Fokozatosan törekedett arra, hogy kétoldalú katonai
szerződések megkötésével katonai biztonsági rendszert hozzon létre a befolyási
övezetébe tartozó államokból. Ez a rendszer „ütköző zónaként" szolgálta volna a
szovjet biztonsági érdekeket. A ,,zóna" katonai erővel való alátámasztására a
kommunista
pártok országaikban
egyre erőteljesebb
hadseregfejlesztés
megindítását kezdték sürgetni.
A hidegháborús nemzetközi légkör a magyar politika és katonapolitika radikális
megváltozását eredményezte. A politikai és katonai vezetés - az erőteljes külső
nyomás következtében - feladta azt a második világháború után kialakított
katonapolitikai elképzelését, hogy a békeszerződés megkötése után függetlenné
váló Magyarország biztonságát a nagyhatalmi együttműködésen alapuló, kollektív
biztonsági rendszer garantálhatja. Az új katonapolitikai elképzelés - a szomszéd
államokkal meglévő ellentétek (határ- és kisebbségi kérdések) háttérbe szorításával,
valamint az internacionalizmus eszméjében történő feloldásával - veszélyforrásként
az Egyesült Államok politikáját jelölte meg.
Az MKP vezetői igyekeztek eleget tenni Sztálin által támasztott új katonai
követelményeknek. A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának
üléséről 1947 szeptember végén visszaérkező Farkas Mihály és Révai József - a
MKP Politikai Bizottságához benyújtott memorandumban - a proletárdiktatúra
kivívását (a társadalom „szovjetizálását") és a hadseregfejlesztéssel kapcsolatos
addigi nézetek - a hadsereg alacsony létszám tartása - felülvizsgálatát javasolta.10
A politikai Bizottság 1947. december 11-i ülésén a hadseregfejlesztés elveinek
kidolgozására és irányítására 5 tagú bizottságot hozott létre, amelynek tagjai Rákosi
Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Rajk László, valamint Pálffy György altábornagy
voltak. 11 A Politikai Bizottság 1948. január 29-i ülése el is fogadta a Pálffy
altábornagy által kidolgozott fejlesztési tervet, amely - figyelembe véve
Magyarország gazdasági lehetőségeit - 4 év alatt (1948. október 1-1952. szeptember
30.) kívánta a békeszerződésben engedélyezett 70 000 békehaderőt felállítani, 4
hadtest (8 dandár) szervezettel. A 4 éves fejlesztési periódus meghatározásának
alapvető oka - a gazdasági szempontokon túlmenően - az engedélyezett
békelétszámhoz szükséges hivatásos tiszti- és tiszthelyettesi kar kialakítása volt. A
haderő minimális tisztszükségletét 5400 főben (a katonai létszám 7%-ban)
határozták meg. A mintegy 3500 hiányzó tisztet a régi, a magyar királyi
honvédségben szolgáló tisztek (kb. 1000 fő) visszavételével, valamint az 1947
őszétől működő Kossuth Akadémiáról kikerülő új tisztekkel kívánták biztosítani. A
szelektálás, a minőségi szempontok érvényesítése érdekében, 5000 újonc behívását
tervezték.
A katonai vezetés elgondolása az volt, hogy a fegyvernemi kiképző táborokba
bevonuló újoncok - a Kossuth Akadémia felügyelete alatt - 3 évig újonc- és
tiszthelyettesi kiképzésben részesülnek és a negyedik év végén kerülnek tisztképzés céljából - a Kossuth Akadámiára. A korszerű katonai elmélet és a szovjet
9 Sovietische Landsreitkräfte 1945-1950. Österreichische Militärische Zeitschrift, 1978. 5. sz., 414-415. o.
10 Szabó Bálint: Népi demokrácia és forradalomelmélet, 1935-1949. Bp., 1970. 220-221. o.
11 Mues Sándor: Politika és hadsereg Magyarországon 1944-1948. Bp., 1985 54, o.
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hadi tapasztalatok elsajátítására az 1948 februári magyar-szovjet szerződés alapján
magyar tisztek utaztak a Szovjetunióba.12 A szovjet pártvezetés 1948 őszétől számolt
a harmadik világháború kitörésének lehetőségével. Véleményük szerint a kapitalista
rendszer mélyülő válságának megoldása, valamint a Szovjetunió és a „népi
demokratikus" országok sikereinek visszaszorítása csak így lett volna
megvalósítható. Legfontosabb feladatnak ezért a „béketábort" alkotó országok
hadseregfejlesztésének további gyorsítását tartották, a „demokratikus erők meglévő
- óriási - erőfölényének további fenntartása céljából. ^ Azt gondolták, hogy az
amerikai hadászati légierő által szállított atombombák csekély száma nem módosítja
döntően a szovjet erőfölényt, amelynek megőrzését a legfontosabb feladatnak
tartották. A magyar katonai attasé (Németh Dezső vk. ezredes) a moszkvai vezetés
megváltozott elvárásait továbbította a magyar katonai (és ezen keresztül a politikai)
vezetésnek: a magyar hadseregfejlesztés korábban kialakított elképzeléseit
módosítani kell. Fő feladattá a háború győztes megvívásához szükséges katonai
potenciál megteremtése, valamint a nagy létszámú tömeghadsereg kiépítése vált.
1948. szeptember 9-én Farkas Mihálynak, a párt főtitkárhelyettesének
honvédelmi miniszteri kinevezésével nyilvánvalóvá vált, hogy a pártvezetés teljesítve a szovjet elvárásokat - a hadseregfejlesztést a legfontosabb feladatok
egyikének tekinti. A honvédség harmadik világháborúban való felkészítése és a
tömeghadsereg megszervezése - a szovjet szervezési és kiképzési elveknek
megfelelően - az 1948 október elején Budapestre érkezett szovjet tanácsadók
segítségével kezdődött meg.
A hadseregfejlesztés döntő láncszemét - az anyagi és pénzügyi források
biztosításán túl - a szükséges tisztikar kialakítása jelentette. Az 1948 októberében
szolgálatot teljesítő 3004 tiszt 78%-a volt ún. „régi tiszt", akik részben származási,
részben politikai okok (nézeteik) miatt tagadták meg a magyar királyi
honvédséget. 14 E tisztek túlnyomó része szakemberként kívánta szolgálni hazáját;
úgy vélték, hogy a magas szakmai képzettség elsőbbséget élvez a politikai
megbízhatósággal szemben. A hidegháborús hisztéria légkörében azonban (a bevált
szovjet minta alapján) a gyanakvás, az ellenségkeresés a magyar honvédségben is
egyre erősebbé vált. A politikai vezetés által nyíltan megfogalmazott követelmény a
Szovjetunió, Sztálin, Rákosi Mátyás, a Párt iránti szeretet és hűség iránt15
előrevetítette a később bekövetkező megtorlások árnyékát.
A magyar tisztikar polarizációja 1949 folyamán az addigi (párttag-nem párttag; új
tiszt-régi tiszt) ellentéten túl tovább folytatódott: most már a katonai felső vezetést
alkotó kommunista tisztek is (Pálffy, Illy, Révay, Beleznay, Sólyom, Somogyi)
kezdtek megbízhatatlanná válni a pártvezetés szemében. A politikai
megbízhatóságuk, származásuk alapján fokozatosan beáramló ún. „kádertisztek"
(Nógrádi, Szabó, Bata, Janza) lettek a politikai vezetés utasításainak kritika nélküli
végrehajtói. Farkas Mihálynak és a pártvezetésnek a tábornokkal szembeni
bizalmatlanságát erősítette a honvédség felső vezetése és a szovjet tanácsadók
12
13
14
15

HL Honv. fe. ir. 4. d , 1, sz. melléklet, 3-5. o.
HL 102/08/509.
Markó Gjw/g)'. A magyar honvédség története, 1944-1989. Kézirat. 21-22. o.
farkas Mihály. A béke arcvonalán. Bp., 1949. 363. o.
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között - a hangsúlyozott baráti és szívélyes légkör ellenére - tapasztalható
feszültség is. A Ludovikát és Hadiakadémiát végzett, vagy általános műveltséggel
rendelkező tisztek nem mindenben osztották a tanácsadók elképzeléseit és
nehezebben viselték el a moszkvai képviselők gyakran megalázó fellépését.
Ellentétes elképzelések fogalmazódtak meg, például a kiképzési elveket illetően is.
A honvédség felügyelőjének (Pálffy altábornagy) egy 1949 áprilisi feljegyzéséből
tudjuk, hogy ő a háborút eldöntő tényezők között fontos szerepet tulajdonított a
magas színvonalú kiképzésnek és az önálló kezdeményező készséggel rendelkező
magyar tisztikar kialakításának. A kiképzési elveket a magyar és a szovjet
tapasztalatok szintézisével kívánta kidolgozni, mivel úgy vélte, hogy a
kezdeményező és alkotó készség csak így fejleszthető ki.
A szovjet tapasztalatok, szabályzatok mechanikus alkalmazásával, azok szolgai
végrehajtásával - álláspontja szerint - a tisztikar gondolkodás nélküli, végrehajtó
szervvé válna.1(^ Ez a vélemény természetesen nem szerzett örömet sem a szovjet
érdekeket teljes mértékben kiszolgáló honvédelmi miniszternek, sem a tanácsadó
testületnek. A vezérkari főnökkel (Sólyom altábornagy) is konfliktus alakult ki,
mivel ő ellenezte a főtanácsadó által javasolt, az ország déli részén kiépítendő nagyon költséges és hadászatilag igencsak kétséges jelentőségű - védelmi rendszer
megvalósítását.17 Ezen ellentétek feltehetően szerepet játszhattak több tábornok és
főtiszt eltávolításában, s az ellenük indított - tragikus kimenetelű - koncepciós
perek lefolytatásában.
A tömeghadsereg vezetésére hivatott új, politikailag megbízható tisztikar
kialakítása 1952 végére befejeződött. A fejlesztés ütemének gyorsaságát a
következő számok jól érzékeltetik: 1950-ben a tiszti létszám - az előző évihez
képest (3004 fő) - 51%-kal emelkedett (5851 főre); ezeknek már 56%-a (3314 fő) új
tiszt volt, míg a régi tisztek aránya 30%-ra (1801 fő) csökkent. Az 1950 nyarán
végrehajtott nagy tisztogatás következtében az új tisztek létszáma az év végére már
elérte a 12 233 főt, ami az összlétszám (15 157 fő) 80%-át jelentette; a régi tiszteké
ugyanakkor 9%-ra (1405 fő) csökkent. A gyorsított hadseregfejlesztés befejezésekor
a tisztikar létszáma - az 1949. állományhoz képest - több mint tízszeresére
növekedett (32 184 fő); az állomány 91%-a (29 407 fő) új, 2,7%-a pedig (891 fő) régi
tiszt volt.18
Nyilvánvaló, hogy a hatalmas tiszti létszám elérését a minőségi oktatás
feláldozásával és a szakmai követelmények minimális szintre történő szorításával
tudták csak biztosítani.
Mi jellemezte a közel 210 000 fős tömeghadsereg tisztikarát?
1. Mindenekelőtt a politikai megbízhatóság; a tisztek 70%-a (22 457 fő) párttag,
22%-a (7166 fő) pedig DISZ-tag volt. A tábornoki kar 100%-a (26 fő), a főtisztek
83%-a (1460 fő) rendelkezett MDP-igazolvánnyal. A 8%-nyi (2561 fő) pártonkívüli
túlnyomó többsége az alacsonyabb rendfokozatúak közül került ki. 19

16
17
18
19

HLHonv. fe. ir. 5. d., 57-63. o.
Szűcs Miklós: Ezredes volta m 1956-ban a vezérkarnál. Bp., 1989. 46. o.
HL 68/07/440. A Személyügyi Főcsoportfőnökség (Szü. Főcsfség) 1954 évi jelentése, 2. o.
Uo. A Szü Főcsfség 1953. évi jelentése, 1. sz. melléklet, 3 o
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2. Alacsony általános műveltségi és iskolázottsági szint. A tisztikar 60%-a (19 111
fő) 6, illetve 8 osztályos elemi, 35%-a (11 117 fő) középiskolai, 5%-a (1956 fő)
felsőfokú végzettséggel rendelkezett.
A tábornoki kar 31%-a (8 fő) végzett csak 6 elemit, 54%-a X18 fő) középiskolát,
15%-a (4 fő) pedig legtöbbször tanítóképzőt, vagy valamilyen felsőfokú
tanintézetet.
A főtisztek 25%-a (430 fő) járt elemi, 47%-a (830 fő) középiskolába, 28% (504 fő)
pedig felsőfokú tanintézetbe. 20
3. Hiányos és alacsony színvonalú katonai szaktudás
A honvédség felső vezetése - a főcsoportfőnökök, a csoportfőnökök, a
fegyvernemi parancsnokok és helyetteseik (57 fő) - 32%-a vett részt „magasabb
parancsnoki tanfolyamon", míg a többiek csupán 1-3 hónapos, alosztály- és
ezredparancsnoki tanfolyamokat, illetve fegyvernemi iskolákat végeztek. 21
A helyzet valamelyest kedvezőbb volt a hadtest-, hadosztály- és
dandárparancsnokok - vagyis a fegyveres erőket a fronton vezérlő magas beosztású
katonai vezetők esetében. 58% (21 fő) rendelkezett magasabb parancsnoki
ismeretekkel, míg a fennmaradó 42% (15 fő) csupán ezred; illetve
zászlóaljparancsnoki, vagy 1-3 hónapos tiszti tanfolyammal büszkélkedhetett. 22
Az ezred, az önálló zászlóalj- és osztály-, valamint a kötelékben lévő
zászlóaljparancsnokok - összesen mintegy 495 fő - fele rendelkezett a
beosztásához szükséges katonai szakképesítéssel. 23 A legkritikusabb helyzet a
század- és ütegparancsnoki állománynál (1716 fő) alakult ki, mivel csak 26%-uknak
volt (438 fő) megfelelő katonai képesítése. Megalapozott katonai szaktudással csak
a szakaszparancsnokok (5088 fő) rendelkeztek: 99%-uk (5045 fő) egy vagy kétéves
tiszti iskolán sajátította el a katonai pályához szükséges ismereteket.
Az új tisztikarral szemben támasztott legfőbb követelmény, a politikai
megbízhatóság abszolutizálása következtében a hadseregben alig maradt olyan
tiszt, aki katonai pályáját a volt magyar királyi honvédségben kezdte. 1953 elején
ezeknek a tiszteknek a száma 1883 fő volt, ami a tisztikarnak csupán 6%-át
jelentette. Közöttük egysem volt, aki a régi Hadiakadémián tanult volna.
4. A tisztikar kialakításakor a legfelső pártvezetés tudatosan törekedett az eddigi
,,osztályösszetétel" megváltoztatására. Optimális megoldásnak a nagyvárosi ipari
munkásságból és a mezőgazdasági zsellérekből létrehozott új tisztikar kialakítását
vélték. A szükségletek azonban gyorsan túlhaladták a „kínálatot". Ennek
következtében a munkás- (32% - 10 475 fő) és paraszt- (39% - 22 929 fő)
származásúak mellett „bebocsátást" nyertek az ún. alkalmazotti rétegekből
származó (17% - 5341 fő), kisebb számban pedig a kispolgárság (10% - 3133 fő) és
az értelmiségi szülők gyermekei is (2% - 739 fő). E politikai szelekció hatására a

20 Uo
21 Uo. 130. o.
22 Uo. 15. o.
23 A pontos %-os arány a következő volt: az ezredparancsnokok (113 fő) 57%-a; az önálló zászlóalj- és
osztályparancsnokok (95 fő) 44%-a, a kötelékében levő zászlóaljparancsnokok (287 fő) 51%-a végzett beosztásához
szükséges iskolát vagy tanfolyamot. Uo. 15. o.
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munkás-paraszt származású új tisztikar számaránya az 1949. évi 5%-ról (l6l fő)
91%-ra (28 830 fő) növekedett. 24
A hadsereg igényeinek kielégítésében Magyarország 1953 tavaszára
lehetőségeinek végső határához érkezett. A hadseregfejlesztést tovább folytatni sem
szervezetileg, sem anyagilag nem lehetett a politikai rendszer veszélyeztetettsége
nélkül. A nyugat-európai államokkal, valamint Jugoszláviával történő
együttműködést fontolgató új szovjet vezetésnek Magyarország stabilitása rendkívül
fontos volt. Ennek biztosítása érdekében került sor a Nagy Imre nevével jelzett
irányvonal előtérbe állítására. A Nagy Imre-kormány időszakában került sor a
tömeghadsereg lebontására valamint a kisebb létszámú honvédség újjászervezésére.
A hadsereg létszáma 1956 elejére a fokozatos átszervezések hatására 130-140 000
főre csökkent az 1953 januári létszámhoz képest. (Ez 6l%-os csökkenést jelentett).
A tisztikar létszáma 32 184 főről 26 231 főre apadt, s ez közel 19%-os csökkenésnek
felelt meg. Az elbocsátások, a nyugállományba helyezések üteme különösen 1955ben volt jelentős (10% - 3162 fő) az előző évek 4,2-4,6%-os (1298-1493 fő)
átlagához képest. A hadseregből eltávolított emberek döntő többségét a lövész, a
páncélos, és a tüzér fegyvernemek tisztjei alkották.
Joggal merül fel a kérdés, hogy a bekövetkezett „karcsúsítások" mennyiben
módosították a tisztikar - előbbiekben bemutatott - paramétereit?
A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy jelentősen javult a
tisztek polgári iskolai végzettsége: 60%-ról 26%-ra (7023 fő) csökkent a csak elemi
iskolával rendelkezők száma, 35%-ról 64%-ra, (16 834 fő)
növekedett a
középiskolát végzettek aránya. Végül a felsőfokú oktatásban résztvettek száma 5%ról 9%-ra (2374 fő) emelkedett. Nem volt előréfépés azonban a katonai
szakképzettség tekintetében, hiszen a tisztek túlnyomó többsége továbbra is csak
fegyvernemi iskolával (55% - 14 299 fő) és 1-3 hónapos tanfolyammal (22% - 5803
fő) rendelkezett. Közel 3%-nak (747 fő) semmilyen katonai végzettsége nem volt.
Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a Honvédelmi Minisztériumba, a
Vezérkarhoz, a Személyügyi Főcsoportfőnökséghez, a Hadtápszolgálathoz beosztott
tiszteknél ez az arány még kedvezőtlenebb volt. A HM-ben például a tisztek 68%-a
végzett beosztásának nem megfelelő, * alacsony, 24% közép és csak 8%
magasabbfokú katonai iskolát. Hasonló volt a helyzet több fegyvernemi
parancsnokságnál is, hiszen például a tüzér-, vagy a műszaki parancsnokságon a
tisztek 50, illetve 60%-a 1-3 hónapos tanfolyam birtokában látta el irányító és
ellenőrzési feladatát.
Összegzésként megállapítható, hogy a gyorsított hadseregfejlesztés ered
ményeképpen kialakított ,,új típusú tisztikar" megfelelt ugyan a pártvezetés által
támasztott legfontosabb követelményeknek, nevezetesen a politikai meg
bízhatóságnak és a származási feltételeknek, de alkalmatlan volt fő funkciójának
teljesítésére, a hadsereg irányítására és vezetésére. Ennek következtében a
feltételezett harmadik világháborúban Magyarország emberi és anyagi veszteségei
bizonyosan túlszárnyalták volna az eddigi háborúkban elszenvedett pusztítások
arányait.
24 HL 68/07/440. Szü. Főcsfség 1954. évi jelentése, 2. o.
25 Csetules László-Gellért Tibor: Adatok a magyar néphadseregről. 1956. Kézirat, 12. o.
26 Uo. 16. o.
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Imre Okváth
„THE GUARDS OF THE BASTION"
Tlie Hungarian Body of Officers during the
Years of the Gold War, 1945-1956
Summary
After the end of the Second World War the officers of the new Hungarian Honvéd Army had to face
partly uncertainty of subsistence, partly the struggles of party politics. The political struggle moved on
in connection with the officers to be retained or dismissed between the Smallholders' Party, which was
for a bourgeois-type development and the communists, who fought to attain socialism. However this
struggle was uneven as the communist past was countenanced by either the Allied Control Committee
or the Soviet army.
From Autumn 1947, as a consequence of the changes in the international relations, the central
question was the development of the army. The main task was to create a military potential, a mass
army strong in members, great enough to win a war. The process of development ended in 1952 and
the number of the body of officers was ten times as high as it was in 1949 - and 91 per cent of them
were cadre officers. Though this kind of officers met the most important requirements of the party
leadership (political trustworthiness and conditions of descent), it was fully ill-suited to accomplish the
main duty, i. e. direct and head an army.

Imre Okváth
„LES GARDIENS DU BASTION"
Le corps d'officiers hongrois dans Vannées de la
guerre froide, 1945-1956
Résumé
Après la fin de la seconde guerre mondiale, le corps d'officiers de la nouvelle année hongroise
devait affronter l'incertitude existentielle en raison de la réduction des effectifs d'une part, et
l'apparition des luttes de politique de parti d'autre part. La lutte politique sur la question des officiers à
garder et à licencier était en cours entre le Parti des Petits Propriétaires, qui protégeait la
développement bourgeois, et le parti communiste, qui voulait réaliser le socialisme. Ce n'était pas une
lutte égale, comme le parti communiste était protégé directement par la Commission de Contrôle
interalliée et par l'Armée Rouge.
A Partir de l'automne 1947 le développement de l'armée est devenu une question centrale à cause
des changements des relations internationales: la création du potentiel militaire nécessaire pour gagner
la guerre et la formation d'une nombreuse armeé de masse sont devenues les devoirs principaux. A la
fin de 1952 quand ces deux devoirs ont été finis, l'effectifs du corps d'officiers était plus de dix fois plus
grand qu'en 1949, et 91% des officiers étaient des officiers de cadres. Le corps d'officiers, formé de cette
manière était conforme aux exigences les plus importantes de la direction du parti, ces officiers étaient
surs du point de vue politique et du point de vue de leur descendance aussi, mais is étaient
incompétents pour diriger l'armée, ce qui durait été leur fonction principale.
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Imre Okváth
„DIE VERTEIDIGER DER BASTEI"
Die ungarische Offizierskorps in den Jahren des kalten Krieges, 1945-1956
Resümee
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mußte das in den Dienst der neuen Ungarischer HonvédArmee übertretende Offizierskorps einerseits die Standesverminderung, andererseits die Erscheinung
der Parteipolitischen Kämpfe in der Armee erleben. Der politische Kampf ging darum, ob die Offiziere
entlassen oder auch weiterhin im Dienst behalten werden sollten, und wurde zwischen der Partei der
Kleinen Landwirte und der Kommunistischen Partei geführt.
Vom Herbst 1947 an bestand die Hauptaufgabe der Armee in der Sicherung der zum Sieg nötigen
Militärpotenz und im Ausbau einer Massenarmee. Am Ziel angelangt, belief sich die Zahl der Offiziere
am Ende des Jahres 1952 auf das Zehnfache von der von 1949 und das Offizierskorps bestand 91% aus
Kaderoffizieren. Das auf diese Weise ausgebaute Offizierskorps entsprach den wichtigsten
Anforderungen der Parteileitung (politische Verläßlichkeit,"Abstammung), aber war für die Heer- und
Kriegsführung völlig ungeeignet.

ИхМре Окват
Венгерский офицерский состав в период холодной войны 1945-1956
Резюме
После окончания второй мировой войны офицерский состав, проходивший службу в новой венгерской армии,
был вынужден смотреть в глаза неопределенности своей судьбы вследствие сокращения численности офицерства, с
одной стороны, а с другой стороны, офицеры встретились с появлением партийно-политической борьбы.
Политическая борьба в вопросе сохраняемых в армии офицеров и демобилизуемых офицеров велась между
Партией Мелкик Хозяев, поддерживающей буржуазное развитие, и коммунистической партией, намеревавшемся
осущесштвить социализм. Эта борьбы была неравной, ибо коммунистическая партия пользовалась
непосредственной поддержкой Красной Армии и Союзной Контрольной Комиссии.
С осени 194-7 года вследствие изменений, происшедших в международных отношениях, строительство армии
стало центральным вопросом: главной задачей было создание военного потенциала, необходимого для ведения
победоносной войны, строительство массовой армии с большим численным составом. После завершения этой
программы к концу 1952 года численность офицерского состава возросла более, чем в десять раз, по сравнению с
численностью офицеров в 1919 году, 91% офицерства были кадровыми офицерами. Хотя созданный таким образом
офицерский состав отвечал наиболее важным требованиям, предъявляемым со стороны партийного руководства, а
именно был надежном в политическом отношении и имел соответствующее; происхождение из рабочих и крестьян,
но был не пригоден для выполнения своей основной функции - для управления и руководства армии.
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KÖZLEMÉNYEK
SPIRA GYÖRGY

JELLAČIČ REGÉI PÁKOZDRÓL
Mikor néhány éve közzétettem az 1848-i forradalmi mozgalmak megingatta
Habsburg-birodalom kereteinek megóvásáért vívott harcban a faltörő kos szerepét
magára vállaló, de Horvátországban sokak által még ma is nemzeti hősként tisztelt
horvát bán, Josip Jellačič báró 1855 elején született - viseleti jegyzéknek álcázott befejezetlen önéletrajzát, hangot adtam annak a gyanúmnak, hogy ez a mű
bizonyára nem véletlenül maradt félbe egy 1848 szeptember 24-i fejlemény
ismertetése után, hanem - többek között - azért is, mert a jeles szerző nyilván nem
tudott megbirkózni „a soron következő feladattal: a szeptember 29-én Pákozdnál
történtek leírásával és az ott általa elszenvedett vereség kimagyarázásával". Ennek a
gyanúnak a megpendítésekor azonban még nem tudtam, hogy megerősítésére
kézzelfogható bizonyítékok is léteznek: hogy Jellačič korábban egyszer már
megkísérelte írásos formában igazolni szégyenletes pákozdi kudarcát s később
sejthetően azért sem próbálkozott hasonlóval, mert ebbe a képtelen vállalkozásba
már akkor, az első kísérlet alkalmával beletörött a bicskája.
Azóta viszont az 1848-i osztrák hadügyminisztérium iratai között megtaláltam a
kérdéses kísérlet dokumentumait,2 amelyek az említett önéletrajznál jóval régebben,
néhány nappal a pákozdi ütközet lezajlása után születtek.
Igaz, Jellačič éppenséggel ezeknek a megszövegezését sem hamarkodta el.
Jóllehet gyaníthatta, hogy bécsi kenyéradói minden bizonnyal türelmetlenül várják
tőle a szeptember 29-én végbement hirtelen fordulat magyarázatát. Végtére is
előzőleg csak a legszebb reményekre feljogosító híreket hallhattak felőle. S ezek
ismeretében eladdig csupán a Iegmegrögzöttebb magyarbarátok vonhatták kétségbe
annak a táborában 27-én, Székesfehérvár megszállása-^ után lábra kapott
feltételezésnek a megalapozottságát, hogy ,,ha az ég,... mint mostanig, nekünk
kedvez", akkor három napon belül ,,Pesten leszünk".A Sőt egy Budán székelő
vitathatatlan szaktekintély, a magyarországi főhadparancsnokság élén álló
Hrabovszky János báró altábornagy már az előző napon, 26-án annak a
meggyőződésének adott hangot, hogy Jellačič „közelesen (nächstens) ide fog
érkezni".5
1 Spira Gwixv- Egv Jellačič önportré, Spira Gyötgy: Jottányit se a negyvennyolcból!, Bp., 1989. 184. o. - Ebben a
közleményben egyébként a Dieiislbesclirelbung szót - hibásan - „szolgálati minősítés"-nek fordítottam, mert csak utóbb
találkoztam egykorú magyar megfelelőjével, a „viseleti jegyzék" kifejezéssel.
2 ÖStA KrAv WHKrR PrR/MK 1848 : 5698 jelzet alatt.
3 Ennek részleteiről Erdős Ferenc; Székesfehérvár, a forradalom és szabadságharc városa 184&--1849, Székesfehérvár,
é n [1991] 30-32. o
4 így Jellačič egyik hadosztály-parancsnoka, Johann Kempen tábornok feleségéhez, Sophie Pacher-Kempenhez, s. d
[Székesfehérvár, 1848. szept, 27.], ÖStA HHStA KA NI N1K Konv. 35.
5 Hrabovszky az osztrák hadügyminiszterhez, Theodor Baillet von Latour gr. táborszernagyhoz, Buda, 1848. szept.
26., ÖStA KrAv WHKrR PrR/MK 1848 : 5441.
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Jellačié magas lovon. Josef Heicke színezett litográfiája, 1848
(Arhiv Hrvatske u Zagrebu, Grafička zbirka)
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Most viszont az efféle remények egy csapásra szertefoszlottak, hiszen a még épp
csak születőben lévő magyar honvédsereg alakulatai, bár létszámuk' még harmadát
sem érte el az ő siserahadáénak, 7 29-én Pákozdnál képesek voltak megakasztani
addig szinte háborítatlan8 előrenyomulását s képesek voltak kierőszakolni, hogy
egyszeriben feladva a magyar főváros lerohanásának nagyra törő tervét, lóhalálában
eliszkoljon Bécs, azaz az egyetlen olyan hely felé, ahol hite szerint még menedékre
lelhet.
De Jellačič, ha tudta is, hogy a bécsi vezetőkörök számadást várnak tőle - s kivált
számadással tartozik közvetlen főnökének, az osztrák hadügyminiszternek, Theodor
Baillet von Latour gróf táborszernagynak, aki már augusztus utolsó és szeptember
első hetében ismételten sürgette hadjáratának megindítását,9 mivel bizonyosra vette,
hogy ez a vállalkozás egyszersmindenkorra véget vet majd a magyar rebelliónak -,
hosszú napokig képtelen volt elszánni magát arra, hogy megírja Latournak
küldendő jelentését. Nyilván már csak azért is, mert a pákozdi vereség után
csapatain eluralkodó „kedvetlenség",10 ,,levert"-ségn őt magát szintén - sőt őt
alkalmasint még alárendeltjeinél is inkább - hatalmába kerítette, hiszen kénytelen
lett leszámolni azzal a keserű igazsággal, hogy nevét a történetírás, bármennyire
vágyik is erre, mégsem mint a Habsburg-ház hatalmának helyreállítójáét, hanem
mint csúfosan felsült hadvezérét fogja megörökíteni. De a késlekedésben egészen
bizonyosan közrejátszott az is, hogy egyelőre más tennivalókban sem szűkölködött,
minthogy a katonai tartásból és fegyelemből immár teljesen kivetkezett embereit
folyvást nógatnia kellett, hogy lankadatlanul szedjék a lábukat s ne kockáztassák a
várhatóan nyomukba szegődött félelmetes magyar huszárokkal való újólagos
találkozást. Legfőképpen pedig gyaníthatóan azért nem sietett a jelentésírással,
mert nem volt könnyű kiötlenie, hogyan gyártson megfelelő beszámolót, annak a
csalódottságnak az ellensúlyozására is alkalmasat, amellyel megbízóinak az ő
pákozdi vereségéről Bécsbe befutott híreket kellett fogadniuk.

6 Ezt mintegy 14 ezer főre taksálja s a magyar seregnek a számítás alapjául szolgáló szeptember 29-i hadrendjét is
közli reprodukcióban Urbán Aladár: Pákozd, 1848, Bp., 1984. 165-167. o. Számításának helyességét megerősíti egy
másik kimutatás is: „A fegyveres erő állása Keszthely s Buda közt september 18"'', 24lk'8 1848", OL '48ML ME 1848 : 789
7 Ez szeptember 27-én 51 557 főre rúgott, s ebből az állományból ekkor 48 234 ember minősült harcképesnek, derül
ki Jellačič főhadsegédjének, Alphons Denkstein ezredesnek egy kimutatásából, Székesfehérvár, 1848. szept. 27, AHA
OBJ I-F/II-7 Másnap Jellačič is kereken 48 ezer főre tette seregének létszámát egy jelentésében-. Jellačič az uralkodó
által szeptember 25-én Magyarország teljhatalmú katonai kormányzójává kinevezett Lamberg Ferenc gr. altábornagyhoz,
uo., 1848. szept 28., uo. I-C/CCVI-1.
8 Ezt maga Jellačič is megemlíti október 5-én Latourhoz intézett -• alább közlendő - második, magántermészetű
levelében.
9 Erről beszámolt legfőbb bizalmasa és tanácsadója, az 1848-i horvát sabon állandó jelleggel Bécsben képviselő
Franjo Kulmer br. Jellačičhoz, Bécs, 1848. aug. 26, AHA OBJ I—D/l—12; továbbá ua. ua-hoz, s. 1. [uo.], 1848. szept. 6., uo
I-D/I-22, közölte GJuro [Dum] Surmin (szerk.): Beiträge zur Geschichte 1848-1849 (Briefwechsel Kulmer-Jellačič),
Agramer Tagblau, 1912 jan. 4., 4. sz. Sőt támadásra a bánt a miniszter úr közvetlenül és már jóval korábban is biztatta,
mint ez kiviláglik magának Latournak egy hozzá intézett leveléből, Bécs, 1848. jún. 23 , AHA OBJ I-E/VII -4, közli
Ferdinand Hauptmann: Erzherzog Johann als Vermittler zwischen Kroatien und Ungarn im Jahre 1848, Graz, 1972 55
o V. ö. Ferdinand Hauptmann (szerk. és bev.): Jellačič" Kriegszug nach Ungarn 1848 I , Graz, 1975 66. o.
10 Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen von 1848 bis 1859 (Szerk. és bev. Josef Karl Sta\r\ Wien -Leipzig,
1931 , Győr, 1848. okt 3-, 108. o.
11 [Karatsony] László Torontál megyei főispán Vukovics Sebő temesközi orsz. biztoshoz, Nagybecskerek, 1848. okt
5 , Muzeul Judefean Arad, 1848-49-i dokumentumgyűjtemény.
12 V. ö. Das Tagebuch... Kempen, Sziget, 1848. okt. 4., 109 o
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Csupán Magyaróvárra érkezte után, október 5-én lélegzett fel némileg, mikor
megkapta13 az osztrák kormány előterjesztése alapján az előző napon hozzá intézett
uralkodói kéziratot, amely őt Magyarország teljhatalmú császári biztosává tette meg
s többek között arra utasította, hogy gondoskodjék a Pesten ülésező magyar
népképviseleti országgyűlés azonnali feloszlásáról.
Ebből ugyanis arra kö
vetkeztethetett, hogy a bécsi udvari és kormánykörök egyelőre a szeptember 29-én
és azóta történtek dacára mégsem vonták meg tőle kegyeiket, ellenkezőleg: még
mindig számítanak rá.
A legfelső kézirat elolvasása után tehát némileg visszatért tettrekészsége, s arra
még mindig nem vállalkozott ugyan, hogy felhagyva a meneküléssel, a kö
zeljövőben másodszor is megmérkőzzék a honvédcsapatokkal, azt viszont most már
eltökélte, hogy további késedelem nélkül egy újabb lebilincselő dolgozattal fogja
gyarapítani eddigi egyetlen verseskötetének megjelenése óta csak lassan növekvő
írói életeművét, s még ezen a napon megszülte végre Latournak szóló jelentését,
amely (német eredetiben és magyar fordításban) így fest:
N ro 181
O.P. 1=)
Seiner
des kaiser[lich-]königlichen Herrn
wirklichen
geheimen
Rats
und
Kämmerers, Ritter des militärlischenl
Marien Theresien Ordens, General
Feldzeugmeisters und Kriegsministers
Grafen Baillet von Latour
Excellenz
Altenburg, am 5 t e n October 1848
Am 29ten vorigen Monats hatten
meine Truppen ein Gefecht bei
Pakozd, die feindlichen Truppen
standen in einer festen Stellung vor
Sukoro, wir erfochten einige Vorteile
und der Gegner zog sich in der Nacht
zurück bis Martonvasar. Allein ich fand
es nicht für angemessen, meine
Vorrückung gegen Ofen fortzusetzen,
weil ich der zahlreichen Cavallerie Hußaren -, die der Gegner schon
damals entwickelt hatte, nur ein
Regiment Cürassiere und 4 Escadrons
chevauxlegers entgegenstellen konnte.

N'° 181
O. P.15
Baillet von Latour gróf császári
királyi valóságos titkos tanácsos és
kamarás, a katonai Mária Terézia-rend
lovagja, táborszernagy és hadügymi
niszter úr őnagyméltóságának

Magyaróvári, 1848. október 5-én
Csapataim múlt hó 29-én ütközetet
vívtak Pákozdnál, az ellenséges
csapatok szilárd állásban helyezkedtek
el Sukoró előtt, mi némi előnyöket
vívtunk ki, az ellenfél pedig éjszaka
visszahúzódott Martonvásárig. Mind
azonáltal nem találtam célirányosnak,
hogy folytassam Buda felé való
előrenyomulásomat, mert az ellenfél
által akkorra már felvonultatott nagy
létszámú lovassággal - huszárokkal én csupán egy ezrednyi vértest és 4
századnyi könnyűlovast állíthattam
szembe.

13 Uo., Magyaróvár, 1848. okt. 5., 109. o.
14 Uralkodói kézirat Jellačičhoz, Schönbrunn, 1848. okt. 4., ÖSTA HHStA KA Separat-Billeten-Protokolle 1848 : 1002
és AHA OBJ I-A 12.
15 O. P. - Operationskommando-Präsidium (a hadműveleti parancsnokság elnöksége).
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Bereits fingen
die
feindlichen
Tmppen an, mir die Transporte von
Lebensmitteln in Flanke und Rücken
abzuschneiden; ich konnte dieß nicht
verhindern; die Gegend, wo ich stand,
war durch Freund und Feind ausgessaugt; die Festung Ofen war auch
durch die Mittel, die ich hatte, nicht zu
nehmen.
Die ungarischen Truppen machten
gar keine Miene, sich an mich
anzuschließen, sodern fochten tapfer
gegen die Meinig^; aus diesen
Gründen ging ich mit dem Gegner
einen dreitägigen Waffenstillestand ein
und benützte die Zeit sogleich, um
mich gegen Raab und baldmöglichst
Streitkräfte von sonstigen regulären
Tmppen an mich zu ziehen. Gestern
brach ich von Raab auf, um Kress
chevauxlegers aufzunehmen. Dieß ist
heute erfolgt. Ich bleibe nun hier bei
Wieselburg und Altenburg in der
Stellung, um baldigst die gesicherte
Vorrückung nach Ofen vorzunehmen.
Die Landesaufgebote
aus
den
Bezirken der Grenz-Regimenter halte
ich für notwendig, sogleich nach
Croatien zurückzusenden, weil sie dort
im ganz entblößten Lande nötig, für
Gefechte im offenen Felde aber
weniger geeignet sind; auch ist es
schwer, diese Massen mit so wenigen
Offizieren in der Disciplín zu erhalten
und zu verpflegen. Ich ersuche daher
Euer Excellenz, wollen geneigtest die
Anordnung treffen, wodurch es mir
möglich wird, diese Völker von Brück
aus auf der Eisenbahn nach Pöttschach
zu senden, von wo sie auf der kür
zesten Linie nach Croatien abrücken.
Nachdeme a nun meine Verbindung
mit Wien hergestellt ist, woran mir
a így, a szó végén egy szükségtelen e betűvel.

Az ellenséges csapatok oldalamban
és hátamban már kezdték elvágni
tőlem az élelmiszerszállítmányokat; ezt
nem akadályozhattam meg; a vidéket,
ahol álltam, barát és ellenség kiélte; a
rendelkezésemre álló eszközökkel
Buda vára sem volt megvehető.

A magyar csapatok semmi hajlandó
ságot nem mutattak arra, hogy csatla
kozzanak hozzám, hanem derekasan
küzdöttek az enyéim ellen: ezek miatt
az okok miatt belementem abba, hogy
háromnapos fegyverszünetet kössek az
ellenféllel, s az időt tüstént kihasz
náltam, hogy Győr felé vonuljak és
erősítésül a lehető leggyorsabban
egyéb reguláris csapatokat vonjak ma
gamhoz. Tegnap felkerekedtem Győr
ből, hogy Kress-könnyülovasokat csat
lakoztassak. Ez ma meg is történt. Most
itt, Mosón és Magyaróvár melletti ál
lásomban maradok, hogy mielőbb
hozzáfogjak Buda felé történő bizto
sított előrenyomulásomhoz.
Szükségesnek tartom, hogy a határ
őr-kerületekből származó népfelkelő
ket azonnal visszaküldjem Horvátor
szágba, mert ők ott, a teljesen fedezet
len országban nélkülözhetetlenek, nyílt
csatasíkon
megvívandó
harcokra
viszont kevésbbé alkalmasak; meg
nehéz is ezeket a tömegeket oly kevés
tiszttel fegyelmezni és ellátni. Arra
kérem ezért Nagyméltóságodat, ke
gyeskedjék úgy rendelkezni, hogy
lehetőségem nyíljék ezt a népséget
Brucktól vonaton küldeni Pöttschachba, ahonnan azután ők a legrövidebb
úton elvonulhatnak Horvátországba.
Mivel most helyreállt Béccsel való
kapcsolatom, ami számomra különös

vorzüglich gelegen sein müßte, werde
ich Euer Excellenz stets in voller
Kenntniß über meine Lage und Ope
rationen erhalten.

fontossággal bír, Nagyméltóságod fo
lyamatosan teljes tájékoztatást fog
kapni tőlem helyzetemről és had
műveleteimről.

Jellacicb
F< eldmarschall-Lieutenant

Jellačič
altábornagy

Mire azonban lediktálta ennek a jelentésnek az utolsó mondatát is, Jellačičot
minden jel szerint kételyek fogták el: olyasféle kételyek, hogy legújabb műve talán
mégsem lesz elengendő megnyugtatni és a beszámolóban olvashatóak mél
tánylására bírni a címzettet. Miközben tehát az ügyeletes írnok nekilátott, hogy
letisztázza a jelentést, a báró úr szintén asztalhoz ült és a jelentésben előadottak
kiegészítésére saját legmagasabb kezével papírra vetett egy ugyancsak Latournak
szóló magánlevelet is, amely így hangzott:

Euer Excellenz!
So eben erhalte ich die allerhöchste
Entschließung Sr Majestät, vermöge
welcher ich zum königlichen Com
missaire in Ungarn ernannt werde; die
Aufgabe ist groß, übergroß; ich werde
mit allen Kräften bestrebt seyn, sie zu
lösen - zum Besten der Dinastie,
unserer Gesammtmonarchie, unserer
Armee.

Nagyméltóságú Uram!
Éppen most kaptam meg őfelsége
legfelső határozmányát, amelynek ér
telmében Magyarország királyi biz
tosává neveztettem ki; a feladat nagy,
fölöttébb nagy; minden erőmmel azon
leszek, hogy megoldjam - az ural
kodóház, a közbirodalom és had
seregünk javára.

Mein Vormarsch in Ungarn hatte seit
meinem Übertritte über die Drave am
ll l e n Sept. nirgends einen Widerstand.
Paar Schüße, die einige Husaren des
Reg[imen]ts Großfürst
Alexander10
beim Übergange der Mur bei Letenje
machten, ausgenommen rückten wir
ohne
Schwerdtsreich
bis
Stuhlweissenburgc vor. Die Behörden wa
ren verschwunden, die Trup-penverpflegung sehr schwierig und jede
Communication nach allen Seiten hin
eine
Unmöglichkeit;
von
Stuhlweissenburg rückten wir am 29lcn Sept.

Magyarországi
előrenyomulásom
azóta, hogy 11-én átléptem a Drávát,
sehol sem ütközött ellenállásba. Kivéve
egy-két lövést, amelyet a Sándor
nagyherceg-ezred10 néhány huszára
adott le a Murán Letenyénél történt
átkelésünkkor, kardcsapás nélkül tör
tünk előre Székesfehérvárig. A ha
tóságok eltűntek, a csapatok ellátása
nagyon nehéz volt, s az összeköttetés
[fenntartása] mindenfelé lehetetlennek
bizonyult; Székesfehérvárról szept. 29én tovább nyomultunk előre, s menet
közben, Kisfaludnál értesültünk a

b így, a c betűkről elhagyva a mellékjeleket.
c Scharfes s helyett egy langes s-sze\ és egy Schluß-s-szel.
16 Sándor nagyherceg orosz trónörökös 1839 óta a 4. huszárezred tulajdonosa volt.
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weiter vor, und erfuhren auf dem
Marsche bei Kisfalud die Katastrophe
mit Gr. Lamberg.17 Alles war empört.
Bei Pákozd angelangt fanden wir leider Gott[es] sey's gesagt - den Feind
in einer sehr vorteilhaften Stellung.
Generalmajor Kempen war mit seiner
Divison in des Feindes rechte Flanke in
die Direction gegen Lovaszberény
dirigirt; dort entspann sich zuerst ein
heftiges Kanonen Feuer; als wir den
Feind auf Schußdistanz von uns hatten,
entspann sich ein Gefecht, das etwa
vier Stunden dauerte. Die Gegner
schoßen gut und viel, hatten stärkere
Kaliber als wir. Das Resultat war, daß
wir in der Stellung blieben, der Gegner
sich über Mártonvásár gegen Promon
torium zurückzog. Sein Verlust mag
etwa an 100 Todten und 30 Gefangene
seyn, unserer 49 Todteln] und einige
Verwundete, womnter mein Ordonanzofficier Oben ieutenant Oldershausen des Cuirassier
Regiments
Hardegg.18 Erlauben Euer Excellenz,
daß ich bei diesem Anlaße die Herren
General 2eisberg iy und Obersten
Denkstein rühmlichst erwähne, welche
mir wahrhaft ausgezeichnete Dienste
leisten. Verschloßen einen 3 tägigen
Waffenstillstand, den ich dazu be
nützte, über Raab nach Wieselburg zu
rücken, um endlich doch in Ver
bindung mit Wien zu kommen und um
meine Tuppen verpflegen zu können,
was auf der Ofner Straße schon zur
Unmöglichkeit geworden war.

Lamberg gr.-ot ért szerencsétlenség
ről.17 Mindenkit felkavart.
Pákozd közelébe érve, az ellenséget
- fájdalommal legyen mondva - ott
találtuk egy igen előnyös állásban.
Kempen vezérőrnagyot hadosztályával
az ellenség jobbszárnya ellen ve
zényeltem Lovasberény felé; ott eleinte
heves ágyútűz bontakozott ki; mikor
lőtávolságra megközelítettük az ellent,
ütközet fejlődött ki, s ez mintegy négy
óra hosszat tartott. Az ellenfél jól és
sokat tüzelt, a mieinknél nagyobb
űrméretű ágyúkkal rendelkezett. A
végeredmény az lett, hogy mi meg
tartottuk állásunkat, az ellenfél viszont
Martonvásáron át visszavonult Pro
montorium felé. Vesztesége vagy 100
halott és 30 fogoly lehetett, a mienk 49
halott és néhány sebesült, egyikük
parancsőrtisztem, Oldershausen főhad
nagy a Hardegg vértesezredből.18 En
gedje meg Nagyméltóságod, hogy
ebből az alkalomból a legnagyobb
dicsérettel emlékezzem meg Zeisberg
tábornok19 és Denkstein ezredes úrról,
akik igazán kitűnő szolgálatokat
tesznek nekem. 3 napos fegyver
szünetet kötvén, ezt arra használtam,
hogy Győrön át Mosonba vonuljak s
ezáltal végre-valahára kapcsolatba ke
rüljek Béccsel és elláthassam csa
pataimat, ami a budai úton már lehe
tetlenné lett.

17 A Lamberget Magyarország katonai kormányzójává kinevező szeptember 25-i királyi kéziratot a magyr ország
gyűlés 27-én - arra hivatkozva, hogy hiányzik róla a tönény megkövetelte miniszteri ellenjegyzés - énénytelennek
nyihánította, másnap pedig a Budára érkezett Lamberget a Buda és Pest közötti hajóhídon összesereglett sokaság
felkoncolta.
18 Itt Werner Oldershausen báróról, a 7. (Heinrich Hardegg) vértesezred főhadnagyáról van szó.
19 Kari Zeisberg lovag tábornok Jellačié seregének táborkari főnöke volt.
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Genehmigen Euer Excellenz die
Ausdrücke meiner tiefsten Verehrung,
mit der ich gehar[r]ed

Fogadja Nagyméltóságod legmélyebb tiszteletem kifejezését, amellyel
maradok

Euer Excellenz
Altenburg, am 5 t e n October 1848
ganz gehorsamer

Nagyméltóságodnak
Magyaróvári, 1848. október 5-én
ragaszkodó és legalázatosabb híve,

Jellacice
F eldmarschall-L ieutenant

Jellačič
altábornagy

Ez a második beszámoló - láthatjuk - valamivel részletesebben szólt a pákozdi
ütközetről és a hadjárat sikerre vitelét hátráltató nehézségekről, mint az első, a
hivatalos jelentés, újat azonban ahhoz képest mindössze egyetlen ponton nyújtott,
amennyiben emlékeztetett arra, hogy íróját az uralkodó az előző napon
Magyarország teljhatalmú kormányzatával bízta meg, s ezzel nemcsak az utókornak
árulta el, honnan merített Jellačič bátorságot ahhoz, hogy végre nekiveselkedjék a
jelentéstételnek, hanem a sorok között címzettjének is szíves figyelmébe ajánlotta,
hogy a bánt többé nem kezelheti úgy, mint egyszerű altábornagyot és a kicsiny
horvátországi katonai kerület főhadparancsnokát, hanem olyan bánásmódban kell
hogy részesítse, aminőt méltán várhat el az udvari körök bizalmát továbbra is
maradéktalanul élvező s ezért éppen most a korábbinál is magasabb polcra emelt
szerző.
Máskülönben viszont ez az iromány is ugyanazokkal a kérdésekkel foglakozott,
amellyekkel a hivatalos jelentés, s a két írásmű tárgyalásmódja sem tért el
egymástól. Nevezetesen: mindkét műre az volt jellemző, hogy bennük alkotójuk
valós tények felsorakoztatását elegyítette valójukból kiforgatott tények tálalásával s
közben mélyen hallgatott olyan tényekről, amelyeket még valójukból kiforgatottan
megemlíteni sem találhatott célirányosnak.
A valóságnak megfelelt például az a Jellačič által mindkét iratban erősen kiemelt
tényközlés, hogy a pákozdi erőpróba lezárulta után a császári csapatok az ütközet
kezdete előtt elfoglalt állásaikban maradtak, a magyar csapatok ellenben
visszahúzódtak Martonvásárig (bár az már koholmány volt, hogy még Mar
tonvásáron sem állapodtak meg, hanem egészen Promontoriumig hátráltak). A
magyar sereget vezénylő Móga János altábornagy ugyanis az ütközet végeztével
csapatait csakugyan visszavonta Martonvásárig - egyrészt sejthetően azért, mert őt,
aki ötödfél évtizedet élt le a császári hadsereg tisztjeként s úgy került a magyar
sereg élére, mint Pilátus a krédóba, 20 az osztrák kormány ekkori feje, Johann
Wessenberg-Ampringen báró durva, de találó megállapítása szerint eleve a „frász
törte ki", ha arra gondolt, hogy nincs más választása, mint ,,a császári hadsereg ellen
harcolni",21 másrészt meg Móga nyilvánvaló óvatosságból növelte a két tábor közti
d Elírás beharre helyett.
e Jellačič itt sem tette ki a c betűkre a szükséges mellékjeleket.
20 Ennek körülményeiről Spira György: Ha Móga. elindul..., Magyar Ifjúság, 1984. ápr. 27., 17. sz. 49. o.
21 ÖStA HHStA Handschriftenabteilung, NachlaßWessenberg, Band 107. Az eredetiben: „Es war ihm offenbar
Mißfraß gegen die kaiserl. Armee zu fechten."
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távolságot: azért, hogy a visszavert, de meg nem semmisített és sokkal erősebb
ellenség a hátába ne kerülhessen. Jellačič azonban a visszavonulás tényét nem
abból a célból emelte ki mindkét beszámolójában, hogy Móga - meglehet: túlzott óvatosságát netalán stratégiai bírálatban részesítse, hanem hogy olyan látszatot
keltsen, mintha ő maga Pákozdnál nem is vereséget szenvedett, hanem
éppenséggel győzelmet aratott volna, hiszen katonai körökben ősi szokás valamely
ütközet győztesének azt a felet tekinteni, amelyik megőrzi állásait, vesztesének
pedig azt, amelyik elhagyja a csatateret.
Ezt a látszatot igyekezett azután Jellačič megerősíteni azzal a stilisztikai fordulattal
is, hogy ő az ütközet lezajlása után „belement..." a fegyverszünetbe, mintha a
fegyvernyugvást nem ő, hanem a magyar fél kezdeményezte volna. Végtére is
Latour Bécsből bajosan deríthette ki, hogy a dolog éppen megfordítva történt: hogy
a fegyverszünet kötését nem a magyar fél, hanem éppen ő kérte.. .23
A beszámolóit fabrikáló Jellačič azonban mindezzel jókora nehézséget zúdított
önmagára, hiszen ezek után valahogyan indokolni volt kénytelen, hogy ha
Pákozdnál csakugyan ő győzött, akkor a győzelem kivívását követően miért nem
folytatta előrenyomulását eredeti célpontja, Buda felé s miért kanyarodott el
ehelyett Bécs irányába. Ahhoz pedig, hogy reményei szerint leküzdhesse ezt a
nehézséget, elkerülhetetlen volt, hogy - mint említettem - bűvészkedni kezdjen a
tényekkel.
Ezért hangsúlyozta például - a tényeknek megfelelően -, hogy minél jobban
eltávolodott hadjárata során kiindulópontjától, annál lehetetlenebbé lett hát
országával való kapcsolattartása s annál nagyobb akadályokba ütközött katonáinak
élelmezése. Legfeljebb azt mulasztotta el hozzáfűzni mindezekhez, hogy éhhalál így
sem fenyegette embereit, mert gátlástalanul felprédáltatta velük az útjukba eső
falvakat,2
mit sem törődve azzal, hogy még saját legodaadóbb hívei is
szégyenkezni fognak, mikor kénytelenek lesznek tapasztalni, hogy ,,a mi úgymond - hőslelkű granicsáraink vad csordái"-nak
a viselkedése miként
„gyalázta meg fosztogatás és rablás révén a horvát nevet".
A tényekkel történő bűvészkedés körébe vágott továbbá annak a hangoztatása is,
hogy az ellenség lovassága erősebb, mint a támadó seregé. Mert az igaz, hogy
a magyar oldalon 17 huszárszázad állott,27 Jellačič pedig Pákozdnál valamivel
kevesebb kiképzett, begyakorolt lovaskatonával rendelkezett: azzal az egy ezrednyi
vasasnémettel és négy századnyi svalizsérral, akik közvetlenül támadásának meg-

22 Gelich Rikliárcl. Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben I. Bp., é. n, [1882] 231. o.
23 Urbán, Pákozd 176-177. o
24 Mindezekről Varga János: Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén Bp., 1953 76-118. o ; valamint
Andrássy Antal: Somogy megye 1848 őszén a Jellasics támadás idején Somogyi Múzeumok Közleményei I, Kaposvár,
1973. 142 146. o.
25 így a végrehajtó hatalmat Horvátországban gyakorló úgynevezett báni tanács tagjainak egyike, Metéli Ožegovié
Jellaciéhoz, Zágráb, 1848 szept 8, AHAOBJI-D/III-11.
26 így Das Tagebuch... Kempen, Bodajk, 1848. okt. 1., 108. o
27 Urbán, Pákozd 175 o.
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indulása után csatlakoztak hozzá Zala, illetve Somogy megye területén. De a kép
teljességének a kedvéért Jellačič éppenséggel azt is megemlíthette volna je
lentéseiben, hogy lovasságát ezeken kívül gyarapította még a mintegy nyolcszáz
főre rúgó úgynevezett banderiális huszárezred is, amelyet ő még májusban
fegyverbe hívott,29 megragadva azt a lehetőséget, hogy Horvátországnak a
végvidékhez nem tartozó, „provinciális" területein - legnagyobbrészt Kőrös
vármegyében - vagy ötezer olyan félszabad paraszt (slobodnjak) élt, aki úrbéres
szolgáltatások helyett arra volt kötelezve, hogy háború esetén - a középkori
telekkatonaság mintájára - telkenkint egy-egy felszerelt lovaskatonát állítson ki.30
Mert nem vitás, hogy ezek a lóra ültetett parasztfiatalok általában csak igen gyarló
fegyverzettel tudták ellátni magukat és olyan lovakon indultak a háborúba, amelyek
a bán szárnysegédjeinek egyikét, Wilhelm Hompesch gróf őrnagyot - Uram bocsa'
- inkább macskákra emlékeztették,31 a hadjárat kezdetéig pedig egyetlen
kardcsapást sem tettek s pisztolyukat sem sütötték el soha; 3 amint az sem vitás,
hogy később, mikor már szagoltak némi puskaport, szintén nem bizonyultak holmi
nagy vitézeknek s ezért ragadt rájuk azután a magyar nép ajkán a „Jézus-Mária
huszárok" elnevezés annak a csatakiáltásnak a hallatán, amellyel ezek a jámborok
megfutamodásuk előtt megannyiszor az égiek segedelméért folyamodtak, vala
hányszor magyar huszárokkal hozta össze őket a balsors/ 3 De ha a rendelkezésére
álló erőkről Jellačič hű képet akart adni Latöurnak, akkor bizony ezekről a
botcsinálta huszárokról sem volt volna szabad megfeledkeznie.
S mit mondjunk ezekután Jellačičnak arról a közléséről, hogy Buda elfoglalásáról
állítólagos pákozdi győzelme után és ellenére azért is kénytelen volt lemondani,
mert nélkülözte a budai vár megvívásához szükséges hadieszközöket? Nos,
mindenekelőtt azt állapíthatjuk meg, hogy serege valóban nem volt felszerelve
ostromágyúkkal. Ehhez azonban először is hozzá kell fűznünk, hogy módfelett
furcsa, ha erre ő csupán a pákozdi ütközet lezajlása után döbbent rá, hiszen
ostromágyúkkal a kezdet kezdetén sem rendelkezett, amikor pedig Buda
elfoglalását mégis nyugodt lélekkel ki merte tűzni legfőbb elérendő céljának.
28 Jellačič Latourhoz, Marcali, 1848. szept. 19., ÖStA KrAv WHKrR PrR/MK 1848 : 5255; ua. a 7. könnyűlovas-ezred
parancsnokságához, Lengyeltóti, 1848. szept. 20., OL '48ML ME-OHB-KE KPzA 113, közli JotifannJ Janotyckh von
Acllerstein (szerk.): Archiv des ungarischen Ministeriums und Landesvertheidigungsausschusses II. Altenburg, 1851. 376.
o, és Pap Dénes (szerk): Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848-1849. II., Pest, 1869. 21.
o.; Batthyány Lajos gr. miniszterelnök Mészáros Lázár tábornok hadügyminiszterhez, [Pest,] 1848. szept. 17., OL '48ML
ME 1848 : 658., közli Urban Aladár (szerk.): „Honunkat dúló ellenségeinknek minden lépteit nehezítsük" (Válogatás
Batthyány Lajos miniszterelnöki irataiból 1848. szeptember 13.-szeptember 26.). Századok 1982. 1277. o.; ua. István
főhg. nádorhoz, Pest, 1848. szept. 18., uo. 1848 : 667; ua. Pulszky Ferenchez, a király személye körüli minisztérium
álladalmi altitkárhoz, Pest, 1848. szept. 18., OL '48ML KSzKM ein. 1848 : 1443; Hauptquartier Kis-Komárom, am 19.
September, AZ 1848. szept. 23, 108. sz. 487. o.; AZ 1848. szept. 26, 109. sz. 491. 1.; „Dienstbeschreibung des Joseph
Grafen Jellačič von Bužim", közli Spira, Egyjellačič-onportré. i. h. 183. o.
29 V. ö. AZ 1848. máj. 16., 50. sz. 254. o.
30 Hauptmann, Jellačič'5 Kriegszug I. 36. o.; II. Graz, 1975, 113. o.
31 L. Hompesch naplóját, közölve uo. II., Zágráb, 1848. szept. 2., 191-192. o.
32 Ezt különösen hangsúlyozza Jellačič egyik parancsőrtisztjének, Hermann Dahlen lovagnak, a 43. (Geppert)
sorgyalogezred hadnagyának a naplója, Nagykanizsa, 1848. szept. 15., közölve uo, II., 10. o.
33 Ludasi Mór-Szilágyi Sándor: Pest ágyúztatása és Buda megostromlása (Az 1849. április 24-től május 22-ig terjedő
napok története), közli Katona Tamás (szerk. és bev.): Budavár bevételének emlékezete 1849 Bp., 1989. 581. o.
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Másodszor meg azt kell hozzáfűznünk ehhez a sirámhoz, hogy Buda elfoglalásához
ő ténylegesen nem is kényszerült volna igénybe venni ostromágyúkat, hiszen a
budai vár ekkor már rég és még jó darabig nem volt igazi, védhető erősség, és ez
köztudomású is volt. Éppen ezért hitte maga Latour is október 2-án - mikor még
nem értesült a Pákozdnál történtekről -, hogy Jellačič alighanem „már Budán
van".35
És így vehetnők sorra az altábornagy úr jelentéseiben felsorakoztatott egyéb
megalapozott vagy légből kapott ténymegállapításokat is, de az alighanem
szükségtelen, hiszen a jelentések további passzusai önmagukért beszélnek. Inkább
arra a kérdésre kellene most kitérnünk, vajon abban a reményben élt-e Jellačič,
hogy jelentései kedvező fogadtatásra fognak lelni címzettjüknél. Ennek a kérdésnek
a megválaszolásához azonban forrásainkban nem találunk közvetlen támpontot. De
abból a tényből, hogy dolgozatait a buzgó szerző elkészültük után mindjárt útnak
indította Bécsbe, arra kell következtetnünk, hogy kedvező fogadtatásukat nem
tartotta eleve kizártnak. Ámbár a jelek szerint teljesen bizonyosra venni sem merte a
kedvező fogadtatást. Legalább is erre vall az, hogy legújabb írásműveit nem
valamelyik alacsony állású s a hadjárat legégetőbb problémáiba be nem avatott
nyargoncával küldte a császárvárosba, hanem magával főhadsegéd jé vei, Alphons
Denkstein ezredessel - azaz olyan személlyel, aki Latour előtt szükség esetén
élőszóban még védelmébe is vehette a jelentésekben előadottakat -, Denksteinnek
pedig azt is lelkére kötötte, hogy mielőtt bebocsáttatást kér Latourhoz, előbb az ő,
Jellačič legfőbb bizalmasát és ötletadóját, a Bécsben tartózkodó Franjo Kulmer bárót
keresse fel, ' mint olyan embert, aki leginkább szolgálhat tanácsokkal arra nézve,
hogyan hathat majd kellő meggyőző erővel a közismerten kritikus szellemű
hadügyminiszter úr őmagasságára.
Egy szó, mint száz: Denkstein - tarsolyában a rá bízott postával - még 5-én
délután Bécsbe kocsizott,37 s este már be is toppanhatott Kulmer szálláshelyére, A
Vademberhez címzett Kärntner-Straße-i fogadóba, másnap, ó-án reggel pedig
beállított az Am Hofon magasodó hadügyi épületbe, s ott abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy a magával hozott iratokat személyesen nyújthatta
át címzettjüknek.38 Latour pedig sietett is kisillabizálni, mi mindent kíván
tudomására hozni Jellačič. De hogy az olvasottak különösebben lenyűgözték volna,
azt a legnagyobb igyekezettel sem állíthatjuk. Végtére is Latour ekkor már életének
69. esztendejét taposta,39 vagyis néhány éve kinőtt már abból a korból, amelyben a
gyermekeket még le tudják bilincselni holmi dajkamesék. S két napja különben is
tudta már, hogy Jellačič immár Győr határában vert tábort. Márpedig - ha egyéb
forrásokból nem értesült a pákozdi vereségről - pusztán ebből a tényből is könnyen
34 V. ö Bayer József: Budavár ostroma 1849-ben, uo. 46-48, o. Hogy tehát a budai vár „az erődítmény nevet
egyáltalán nem érdemli meg", joggal írta IWillielm Ramming:! Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des
Jahres 1849. Pest, 1850. 6. o.
35 L. Latour Jellačičhoz, Bécs, 1848. okt. 2., AHA OBJ I-E/VII-14.
36 Hermann Dahlen naplója, Magyaróvár, 1848. okt. 7., i. h II., 46. o.
37 Uo
38 Uo., Parndorf, 1848 okt 8 , i h. II., 54. o.; Leopold Kolonial-Krakouskv: Meine Erinnerungen aus den Jahren 1848
und 1849 II., Wien, 1905. 13 o
39 Rövid életrajzát adja Constant Wuizbacli: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich I Wien, 1856
125-126. o. és Gelicli1, 296-297. o.
40 Erre utal Latoui Jellaciéhoz, Bécs, 1848. okt. 4 , AHA OBJ I-E/VH-14.
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kikövetkeztethette, hogy a magyarok útját tudták állni a bán előre-nyomulásának s
ezt a nagyhangú törtetőt, akit - úgy látszik - ő is elhamarkodottan ajándékozott meg
bizalmával, képesek voltak rákényszeríteni arra, hogy - legalább is egyelőre - ejtse
el a magyar főváros lerohanásának a tervét. Jellačič úr pedig - állapíthatta meg ahelyett, hogy igyekezett volna mielőbb hírt adni a vele történtekről, s ahelyett,
hogy kendőzetlenül feltárta volna a valót, majd egy netig késlekedett a
jelentéstétellel és még most sem őszinte hozzá, hanem kertel.
Latour tehát úgy határozott, hogy okulásul rendkívül húvös hangú választ küld
Jellačičnak s ebben - mivel méltóságán aluli lenne leereszkednie a jelentéstevő
színvonalára - sem annak a boncolgatásába nem fog belebocsátkozni, hogy
végeredményben melyik fél tekintendő a pákozdi ütközet győztesének, sem azokra
a hadműveleti cél elérését akadályozó nehézségekre nem fog kitérni, amelyeket a
bán a maga mentségére oly szívhezszólóan próbált ecsetelni jelentéseknek kiadott
meséiben, hanem pusztán arra fogja emlékeztetni a meseköltőt, milyen sokat fáradt
ő az utóbbi napokban azért, hogy erősítésekkel legyen segítségére, s ezenkívül
legfeljebb arra a mértéktartás teljes hiányáról tanúskodó, de választ igénylő kérésére
ad majd feleletet, hogy a seregét feltöltő hasznukvehetetlen rablóbandákat általuk
ki nem érdemelt kényelemben, vonaton fuvaroztassa haza szülőföldjükre. És Latour
mindjárt le is diktálta a választ, majd egyik kedvenc munkatársát, Karl Trattnern
ezredest (aki már a hadügyi tárca átvétele előtt is mellette szolgált a hadsereg
mérnökkari főhivatalában ' ) megkérte, nézze át a fogalmazványt s, ahol szük
ségesnek ítéli, csiszolgasson még rajta. Trattnern pedig teljesítette is a kérést, s
módosítanivalót nem talált a szövegben, két helyütt azonban - hogy nyo
matékosabbakká tegye a Jellačičnak lelkére kötendőket - néhány sort még
beletoldott a tervezetbe, majd haladéktalanul le is tisztáztatta a kéziratot, amely
végső alakjában - az általa eszközölt (s alább ritkítottan szedett) kiegészítésekkel
együtt - így festett:
Nro 5698
M. K.4'

NR) 5698
M. K./l2

An Seine
des k. k. Herrn FeldmarschallLieutenants, kommandirenden
Generals und Banus von Kroatien
Baron1 Jellachich
Exzellenz
Wien, am 6. Oktober 1848

Jellachich báró
es. kir. altábornagy,
horvátországi főhadparancsnok
és bán
őnagyméltóságának

Euer Exzellenz bestätige ich den
Empfang Ihres Berichtes und Ihres
Privatschreibens vom 5. dieses Monats

Elismerem Nagyméltóságod e hó 5én kelt jelentésének és magánlevelé
nek a vételét, s válaszul hivatkozom

Bécsben, 1848. október 6-án

f Elírás Freilwrrhelyett
41 Militär-Schematismus des österreichischen Kaiseithumes, Wien, 1848. 12, o.; WurzbacliXLVl, Wien, 1882 292. o.
42 M, K, = Ministerium des Krieges (hadügyminisztérium).

und berufe mich bei Beantwortung
derselben auf meinen Ihnen mitt
lerweile zugesendeten Erlaß vom 2len
dieses Monats Nro 5556, worin ich Euer
Exzellenz von den Verfügungen in
Kenntniß setzte, die ich zu Ihrer
Unterstützung anordnete. 43
Ich bitte jedoch, darauf Rücksicht zu
nehmen, daß Sie auf die letzten
Zuschübe und namentlich auf das
Dragoner Regiment Erz Herzog Franz
Joseph vor 8 bis 10 Tagen nicht
rechnen dürfen u n d es nicht zu
wünschen
wäre,
daß
Euer
Exzellenz d a d u r c h Ihre w e i t e r n
B e w e g u n g e n so l a n g e aufhalten
ließen.
Die Rücksendung Ihres Landauf
gebots nach Kroatien kann ich bei der
dermaligen Aufregung allhier (über
welche Euer Exzellenz von dem
Obersten Denkstein nähere Auskünfte
erhalten werden) mittelst Eisenbahn
unmöglich einleiten. Ich bin demnach
der Meinung, daß w e n n
Euer
Exzellenz nicht vielleicht doch
etwas
anderes
zu
verfügen
b e s c h l i e ß e n s o l l t e n , dieses Land
volk längst der streirischen Grenze
gegen Kroatien abzusenden wäre, wo
es nötigenfalls auf Schutz von
Steiermark aus rechnen könnte. Auch
daiiiber wird Ihnen Oberst Denkstein
meine
Ansichten
umständlicher
mündlich mitteilen.

időközben Önnek küldött e hó 2-án
kelt 5556. sz. kiadványomra, amelyben
tájékoztattam Nagyméltóságodat támo
gatására tett rendelkezéseimről.

Kérem azonban, legyen tekintettel
arra, hogy az utoljára érkező kiegészí
tésekkel - nevezetesen a Ferenc József
foherceg-dragonyosezreddeľM - 8-10
napnál hamarabb nem számolhat s
nem volna k í v á n a t o s , ha Nagy
m é l t ó s á g o d t o v á b b i mozdulatait
emiatt oly soká
felfüggesztve
hagyná.
Népfelkelőinek Horvátországba vas
úton történő visszaküldéséhez a
jelenlegi itteni felbolydulás miatt
(amelyről Nagyméltóságod bővebb
felvilágosításokat fog kapni Denkstein
ezredestől) lehetetlen hozzálátnom.
Ennélfogva azon a véleményen va
gyok, hogy ha N a g y m é l t ó s á g o d
nem dönt n e t á n valami másféle
i n t é z k e d é s mellett, ezeket a nép
felkelőket a stájerországi határ mentén
kellene Horvátország felé küldeni,
mert ott szükség esetén Stájerországból
kiinduló védelmükre lehetne szá
mítani. Denkstein ezredes élőszóban
erre vonatkozólag is környülállásosabban fogja tájékoztatni Önt né
zeteimről.

43 Ez a 35. jegyzetben már hivatkozott leirat volt, amelyben Latour csakugyan számos általa elrendelt Jellačič
támogatására irányuló csapatmozdulatról tájékoztatta az utóbbit; így arról, hogy Galiciábói Kassa, Cseh- és
Monaoiszágbói pedig Pozsony felé már útnak indult egy-egy segédcsapat s az erdélyi főhadpaiancsnok is utasítást
kapott tőle egy Nagyvárad (vagy esetleg Debrecen) irányába kezdendő támadásra Érdekes viszont - s csak
feledékenységgel magyarázható -, hogy Latour nem utalt vissza Jellačičhoz intézett október 4-i (a 40. jegyzetben idézett)
leiratára, amelyben két nappal korábbi közléseit azzal egészítette ki, hogy az egyik alsó-ausztriai dandárparancsnoknak»
Kari Ledérei báró tábornoknak szintén meghagyta a Magyarországra való bevonulást és Jellaciccsal történő egyesülést, s
nem utalt Jellačičnak küldött következő, október 5-i leiratára (AHA OBJ I-E/VII-15) sem, amelyben azt tudatta a
címzettel, hogy egyidejűleg négy tüzérségi üteget is útnak indít számára, a komáromi várparancsnokot, Majthényi István
báró ezredest pedig felszólította, hogy a vár kapuit nyissa meg előtte.
44 Ez a Galíciában verbuvált legénységgel bíró 3. dragonyosezred volt, amely ekkor Nyitra és Bars megye területén
állomásozott s azzal büszkélkedhetett, hogy tisztikarának a kötelékébe tartozik a bán kisebbik öccse, Antun Jellacié báró
százados is.
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Végső alakjában így festett tehát a Latour által Jellačičnak küldendő válasz, A
válaszirat tisztázatának aláírására azonban már nem került sor.
Mindenekelőtt azért nem, mert Latournak ezen a napon igen sok más elfoglaltsága
is akadt. Denkstein ezredesen kívül fogadnia kellett például Joseph Schön bárót, az
58. (István) gyalogezred hadnagyát, akit a Jellačič megerősítése végett 4-én általa
Magyarországra rendelt alsó-ausztriai dandár parancsnoka, Kari Lederer báró
tábornok (a korábbi magyarországi főhadparancsnok, a népharag elől Budáról még
májusban elmenekült Ignaz Lederer báró lovassági tábornok unokaöccse) küldött
hozzá az előző este brucki menetállomásáról egy lőszer- és pénzutánpótlást sürgető
levéllel,'5 s le kellett diktálnia a Ledérért kéréseinek méltánylása felől megnyugtatni
hivatott választ, ' meg azután arról is gondoskodnia kellett, hogy Schön hadnagy
megkapja a válaszirattal együtt magával viendő kétezer forintot is. De fogadnia
kellett a bécsi városi tanács ajtaján kopogtató küldöttségét is, majd pedig,
miközben a Jellačičnak szóló válasz tisztázása folyt, a kétes jellemű - márciusban
még forradalmi szólamokkal dobálózó, ám július közepe óta vele egy kormányban
szolgáló s azóta az ellenforradalom buzgó szervezőjévé átvedlett
igazságügyminisztert, Alexander Bach doktort, akinek éppen ezen a napon jutott
eszébe, hogy halaszthatatlanul meg kell beszélnie vele egyetsmást.
De a Jellačičnak címzett válasz azért is aláíratlan maradt, mert amíg Latour
SchÖnnel, Denksteinnel, a bécsi tanácsurakkal, Trattnernnel és Bachhal tárgyalt,
addig a hadügyi épület falain kívül, a bécsi utcákon, majd a falakon belül is
sorsdöntő események mentek végbe, amelyek szoros összefüggésben voltak a bán
magyarországi hadjárásával és a hadügyminiszter űr által az utóbbi napokban
elrendelt csapatmozdulatokkal. Az osztrák közvélemény jobbik része ugyanis
tisztában volt azzal, hogy Ausztria átalakulásának az ügye nem választható el
Magyarországétól, s ezért kezdettől fogva felháborodással fogadta mind Jellačič
Magyarország elleni támadását, mind pedig azt, hogy az átalakulás előmozdítására
hivatott osztrák kormány nem a megtámadottaknak kel védelmükre, hanem éppen
a támadóknak nyújt fegyveres és egyéb segítséget. Ennek megfelelően a grazi
Demokratikus Egylet már szeptember 19-én beadványban követelte az osztrák
birodalmi gyűléstől, hogy állítsa meg Jellačičot, mivel az ő Magyarország elleni
fellépése nem csupán ezt az országot borítja vérbe és lángba, hanem a tavasszal
Ausztria valamennyi népének biztosított szabadságjogok fennmaradását ve
szélyezteti. Négy nap múlva pedig felírt a birodalmi gyűléshez a grazi Német
Egylet is, s figyelmeztette a törvényhozókat, hogy Jellačič, aki „császáribb a
császárnál", azokat a jogokat akarja visszavenni, amelyeket ,,a magyarok nemes
népe" az uralkodó kezéből kapott márciusban s amelyek ,,a Monarchia közjavát"
45 Kari Lederer Latourhoz, Brück an der Leitha, 1848. okt. 5., este Vi 8., ÖStA KrAv WHKrR PrR/MK 1848 : 5664,
46 Latour Karl Ledererhez, Bécs, 1848. okt, 6., uo. Ennek az iratnak a tisztázati példányát - egy fogalmazványán
látható széljegyzet tanúsága szerint - továbbítása végett Latour október 6-án reggel nyolckor adta át Schön hadnagynak,
47 Kolourat-KrakoiľskyW., 13. o.
48 Josef B. Stieger, az egylet elnöke és Albert Clement jegyző a birodalmi gyűléshez, Graz, 1848. szept. 19., ÖStA
HHStA Österreichische Akten, Österreichischer Reichstag 1848/49IX. 75. Nr. 1.
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szolgálják. A birodalmi gyűlésnek tehát - hangsúlyozták a felirat szerzői - mindent
meg kellene tennie annak érdekében, hogy a magyarországi habom a lehető
„leghamarabb békésen bevégződjék, a horvátországi hadak pedig feloszlassanak és
visszaküldessenek... hazájukba". ;
A birodalmi gyűlés azonban nem tett semmit - érthetően, hiszen a törvényhozók
többsége az osztrák polgárság képviselője volt s az osztrák polgárok zöme a maga
érdekeire nézve is sérelmesnek ítélte Magyarország önállósulását. Közben pedig
Bécsbe is egyre-másra érkeztek a hírek arról, hogy a Dunántúl déli részén
állomásozó császári csapatok - nyilván az osztrák hadügyminisztérium he
lyeslésével - egymás után csatlakoznak Jellačič előnyomuló seregéhez, majd az is
köztudomásra jutott, hogy Latour mindenfelől csapaterősítéseket küld Jellačič
táborába s még továbbiakat is készül küldeni - többek között magából a
császárvárosból is. A március 13-i forradalom legkövetkezetesebb részvevőit
tömörítő bécsi Demokratikus Egylet tehát már szeptember utolsó napján gyűlést
tartott az Odeonban a helyzet megvitatására, s itt az egylet elnöke, Kari Tausenau
doktor, a júniusban indult Der Radikale főmunkatársainak egyike beszédében
Latourt „mint arisztokratát és a szabadság árulóját jellemezte", majd többször is
kiadta a jelszót:
- Vesszen az arisztokrata! Vesszen az áruló!
Latour, mikor értesült a történtekről, sietett tájékoztatni róluk minisztertársait is, s
nekikszögezte a kérdést:
- ...Büntetlenül kell-e maradniok... ilyen beszédeknek, amelyek... egy miniszter
elpusztítására hívnak fel?
Arra ellenben nem gondolt, hogy okulást merítsen eljárásának kedvezőtlen
visszhangjából. Ellenkezőleg: éppen ennek a gyűlésnek a lezajlása után látott csak
hozzá igazán a Jellačičnak szánt csapaterősítések útnak indításához. S így Tausenau
rövidesen arról tájékoztathatta már az Aulát, a forradalmi szellemű egyetemisták
csoportját, hogy október 6-án Latour parancsára ugyancsak Jellačičnak szánt
erősítésként Pozsonyba akarják küldeni Bécsből a két felső- és egy alsó-ausztriai
sorgyalogezred gránátosaiból szervezett Richter-gránátoszászlóaljat is. A diákok
pedig erre elhatározták, hogy - ha törik, ha szakad - megakadályozzák ennek a
tervnek a foganatosítását.
Tárgyalásokat kezdtek tehát magukkal a gránátosokkal, s tapasztalhatták, hogy
azoknak egyáltalán nem fűlik a foguk a táborba szálláshoz, a parancs teljesítésének
nyílt megtagadásához viszont nincs bátorságuk. De „a gránátosok magok adták a
kivitel feletti javallatot", nevezetesen: hogy 6-án „az Aula tagjai és a nép előre ki
mennyének a vasúthoz és ott az utat rontsák el". Ez pedig „meg is történt".
Október 6-án azután, a gumpendorfi laktanyából „meg indulván a katonaság, a
nép által már az utcán mentében felszollíttatott, hogy ne mennyen, de maradjon
itt". Ennek hallatára azonban Latour elrendelte, hogy egy csapat vértes kísérje a
49 Friedrich Kaltenegger, az egylet elnöke és Josef Hausman jegyző ua.-hoz, Graz, 1848 szept. 23., uo, Nr. 2.
50 ÓStA HHStA KA Österreichische Ministerrats Protokolle 1848. okt. 3/VTr (MRA) 1848 : 2439. A szeptember 30-i
gyűlésről megemlékezik a király személye körüli magyar minisztérium álladalmi altitkáraként ekkor Bécsben szolgáló
Pulszky Ferenc is: Életem és korom (szerk. és bev. Oltványi Ambrus) I., Bp., 1958, 425. o.
51 ,,848'k esztendei October 6án Bécsben történt forradalom elöladása, Doctor Reiner által elmondva", OL '48ML MEOHB--KE KPzA 147, közli (erősen átírva) Károlyi Arpád (szerk. és bev): Németujvári gróf Batthyány Lajos első magyar
miniszterelnök főbenjáró pöre II., Bp., 1932. 69-71. o. A beszámoló forrásaként megjelölt Reiner doktor feltehetően
akésőbb rajztanárként tevékenykedő Johann Baptist Reiner volt, aki 1848-ban a bécsi egyetemisták Akadémiai Légió
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gránátosokat az indóházig. Csakhogy az indóháznál kiderült, hogy hiába ültetnék
őket vonatra, mivel a sínek egy részét az előző éjszakán ismeretlen kezek
felszedték. A gránátosok tehát parancsot kaptak, hogy vonuljanak tovább és, a
Tabor-hídon átkelve a Dunán, a folyó balpartján gyalog folytassák útjukat Pozsony
felé. Ekkor azonban őket a vérteseken kívül már „roppant néptömeg" és több
zászlóaljnyi nemzetőr is közrefogta. S mikor azután a menet a hídhoz ért, a hídfő
előtt akkora torlódás támadt, hogy a hídon csak a gránátosok és a nemzetőrök
jutottak át a túlsó partra, a vasasok viszont az innenső partot zsúfolásig ellepő
közemberek között rekedtek. Latour ezért a bécsi dandárparancsnok, Hugo Bredy
tábornok vezényletével egy csapat svalizsér meg egy ágyúüteg társaságában oda
rendelte a 15. (Nassau) sorgyalogezredet is. A tömeg miatt azonban ez az erősítés
sem tudott kibontakozni a hídfő táján?2
Látnivalóvá lett tehát, hogy a gránátosokat az újonnan ide küldött csapatok sem
lesznek képesek útjuk folytatására kényszeríteni. Ekkor a bécsi nemzetőrség
egyetemistákból és más fiatal értelmiségiekből álló Akadémiai Légiójának egyik
tagja Bredy tábornok elé járult, és felszólította őt, hogy ,,a ki indulási parancsot
vegye vissza". „...De a generális makacsul azt válaszolta, hogy a parancsot vissza
nem veszi, habár ezer ember fog is egy egy részről el esni... Erre ,,a gránátosok
és [a] nemzetőrök a túlsó oldaláról élénk tüzelést kezdettek, melyet a Nassau ezred
viszonozott". ' így „kezdődött meg a véres csata, melynek eredménye lett egy és
más részről több százak elesése és több ezerek megsebesülése". Elesett maga Bredy
tábornok és néhány tisztje - köztük a Nassau-ezred élén álló Kari Klein alezredes is, mire a Nassau-bakák megfutamodtak és a kirendelt ágyúk a nép kezébe
kerültek.56
Ez lehetett az az eseménysor, amelyre Latour Jellačičnak szánt válaszában
„jelenlegi itteni felbolydulásaként utalt. A felbolydulás azonban a Tabor-hídnál
történtekkel még nem ért véget. Az a tapasztalás ugyanis, hogy a márciusi
forradalom győzelmének eredményeként létrejött parlamentáris kormány
hadügyminisztere a magyar forradalom eltiprására törekvő Jellačič megsegítésére
kifejtett erőfeszítéseinek egyenes folytatásaként most még a bécsi forradalmi
tömegekre is gátlástalanul lövetett, végsőkig feszítette az indulatokat. S ebben a
helyzetben a birodalmi gyűlés legradikálisabb képviselőinek egyike, Joseph
Goldmark doktor, aki maga is tagja volt az Akadémiai Légiónak, azzal a javaslattal
fordult a nép összesereglett fiaihoz, hogy először is gondoskodjanak a maguk
megvédelmezéséről s ezért a szükséges fegyverek megszerzése végett foglalják el
az Am Hofon, a hadügyi épület közelében álló fegyvertárat, másodszor pedig
gondoskodjanak arról, hogy a nép ellenségének bizonyult hadügyminiszter többé

nevű nemzetőralakulatában szolgált s így szemtanúként adhatott képet az október 6-án történtekről. Tanúságtételének
pedig különös jelentőséget kölcsönöz, hogy a forradalom táborához tartozó kortársaktól vajmi kevés más hasonló
beszámoló maradt ránk, mint ezt nyomatékosan hangsúlyozza Wolfgang Häusler: Von der Massenarmut zur Arbeit
erbewegung (Demokratie und soziale Frage in der Weiner Revolution von 1848), Wien-München, é. n. [19791 376. o.
52 Ce/ichl, 297-298. o.
53 Reiner beszámolója
54 Gclicliï , 298. o.
55 Reinei beszámolója.
56 Gelich 1,, 298 o
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ne folytathassa ellenforradalmi praktikáit, s ezért fogják el Latourt. Mire a tömeg egy
emberként megindult az Am Hof felé.57
A még ekkor is a hadügyminisztériumban időző Bach, mikor meghallotta a
közeledő sokaság morajlását s, Latour dolgozószobájának az ablakán kitekintve,
meglátta, honnan ered a zaj, egyszeriben megértette, hogy maga is, vendéglátója is
rendkívül szorult helyzetbe került. Azonnali menekülést tanácsolt tehát Latournak.
Latour azonban undorral odavetette neki:
- Egy katona nem futamodik meg.
Bach erre - nyilván úgy gondolva, hogy az ügyvédi becsület nem követeli meg
ugyanazt, amit a katonai becsület talán megkövetelhet, s hogy ő élve alighanem
több szolgálatot tehet még a felséges uralkodóháznak, mint amennyit haló poraiban
tehetne - bájainak kendőzetlen feltárására kérte meg a minisztériumban alkalmazott
szolgálók egyikét, majd sietve magára öltötte a leányzó levetett ruháját. De
belepillantva egy tükörbe, kénytelen lett rádöbbenni, hogy új kosztümje bajosan
egyeztethető össze az arcát ékesítő szőrzettel. Most tehát a változatosság kedvéért
egy komornyikot szólított fel ruhájának átengedésére, s végül is ennek a
libériájában osont ki az épületből egy titkos kijáraton, hogy azután meg se is álljon,
amíg a városból fejvesztve kimenekült helyőrségnek a városfalakon kívül sebtében
kialakított táborába nem ér.58
Latour viszont - aki sem megfutamodni, sem végzetének ellenállás nélkül elébe
menni nem óhajtott - eközben gyorsan papírra vetett egy parancsot, amelyben arra
adott utasítást, hogy a hadügyi épület védelmére sietve vonuljon az Am Hofra a
Nassau-ezred egyik zászlóalja meg egy ágyúüteg, ,,mivel nem lehetetlen a hadügyi
épület megrohamozása". Ennek a rendelkezésnek azonban nem lett foganatja,
mert a csapatok a helyőrség parancsnokával, Kari Auersperg herceg altábornaggyal
egyetemben már mindenfelől menekülőben voltak* s talán meg sem is kapták a
parancsot.
Az elkeseredett tömeg pedig rövidesen betört a hadügyi épületbe, amelyből a
Bach példájára - katonai becsület ide, katonai becsület oda - szintén álruhába:
polgári öltözékbe bújt Denkstein ezredesnek is csak az utolsó pillanatban sikerült
kiszöknie' s amelyet, segítség nem érkezvén, csupán az épület - inkább
díszelgésre, mintsem valóságos ellenállás kifejtésére hivatott - mindössze 187
főnyi' őrszemélyzete védelmezett. S ezek a katonák megpróbáltak ugyan
ellenállni, de pillanatokon belül elsöpörték őket. Latour pedig ekkor végre
megértette, hogy sorsa elvégeztetett. Azt azonban a jelek szerint nem akarta, hogy
az épület védelmezői hiábavalóan feláldozzák magukat érte, s talán abban is
reménykedett, hogy még mindig kíméletben részesülhet, ha legalább most a békés
57 Reiner beszámolója.
58 Friedrich Schulz: Die Verfassungskampfe in Oestereich. Neue Freie Presse, 1907. dec. 15., 15560. sz., 2. o
59 Latour címzés nélküli parancsa feltehetően Karl Auersperg hg. altábornagyhoz, a bécsi helyőrség
parancsnokához, [Bécs,] 1848. okt. 6. Zur Geschichte der Jahre 1848 & 1849 (Briefe und Actenstücke aus der von
Lacroix'schen Autographen Sammlung) I. ÖNB HSS Ser. n. 358. - Ennek az autográf-gyűjteménynek a létrehozója,
Venceslas de La Croix, a 40 (Koudelka) sorgyalogezred századosa ekkor az osztrák hadügyminisztériumban szolgált
60 V. ö Kolmrrat-Krakousky II., 19-20. o.
61 Hermann Dahlen naplója, Parndorf, 1848. okt 8., i. h. II., 54. o.
62 Hermann Meynerl: Geschichte der Ereignisse in der österreichischen Monarchie während der Jahre 1848 und
1849 in ihren Ursachen und Folgen. Wien, 1853. 546. o.
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megoldások barátjának mutatkozik. Ezért - nyilván nem könnyű elhatározással ceaizát fogott, és egy cédulára remegő kézzel ráfirkantotta utolsó parancsát: ,,Das
Feuer ist überall einzustellen. " Majd, papírjait - köztük a Jellačicnak címzett s már
csak az ő aláírására váró küldeményt is - asztalán hagyva, felmenekült az épület
padlására.

Latour utolsó kézvonásai. (Zur Geschichte der Jahre 1848 & 1849.
[Briefe und Actenstücke aus der von Lacroix'schen
Autographen-Sammlungl
/., ÖNBHSSSer. n. 358)

És az épület néhány perc múlva végérvényesen a forradalmi nép kezébe került. A
benyomuló tömeg pedig, amelyből többé senki és semmi nem gyomlálhatta ki azt a
meggyőződést, hogy az épület eddigi ura a jó ügy megveszekedett, mindenre kész
ellensége, ,,ki motozta Latour szobáit, míg végre a padlásra fel jutott és Latourt egy
szögletbe búvá találta". Ekkor - nem sokkal délután háromnegyedöt előtt - ,,lettek
fel kiáltások: ,nagy kincset találtunk', mire csak hirtelen egy pionírtól elvett kard[d]al
le [értsd: agyon-] üttetett, a nép pedig lábon fogva a padlásrúl le hurcolta" az épület
elé. ,,.., Lent az utcán kiáltás történt: .kötelet, kötelet' - volt kötél mingyárt akár
mennyi, s Latour felakasztása egy lámpa szegre rögtön meg történt, az érkező
katonák pedig a fel akasztottat lődözték, szurdalták."
Az időközben a
helyőrségnek a városfalakon kívül letáborozott csapataiig nagy nehezen elvergődött
Bach meg - mint Széchenyi utóbb, a későbbi fejlemények ismeretében felté
telezte -, mikor értesült erről a szörnyű, de érthető népítéletről, nyilván
„kéjmámorban" könyvelte el és a maga okosságának írta javára, hogy „őhelyette
szerencsétlen Latourt emelték a lámpára, kinek kisujjában is több nemes vér volt",
mint neki „minden ereiben". •
Latour meglincselésével azonban a hadügyi épület birtokba vételének a története
még nem zárult le. „Gondoskodott a nép mindenek előtt Latour író szobájának
elfoglalásárúi s minden iratoknak biztosittására", amennyiben „négy őrrel elhárított
minden feldúlást és, az írásokat teljes épségben kézhez vévén, ... minden

63 Latour címzés nélküli parancsa a hadügyi épület védőihez, [BécsJ 1848. okt. 6. Zur Geschichte der Jahre 1848 &
1849 I , 0NB HSS Sér. n. 358. Idézi Meynevt is, 547. o. Magyarul: Mindenütt tüzet szüntess!
64 Reiner beszámolója Latour halálának időpontjáról Meynert 557. o.
65 Széchenyi István. Önismeret. Széchenyi István Válogatóit Müvei (szerk Spira György) III., Bp., 1991. 336. o.
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irományok nevezetes kíséret mellett az universitásba vitettek". így tehát a Jellačič
október 5-i jelentéseire adott válasz aláíratlanul maradt tisztázata is csak akkor
kerülhetett vissza a hadügyminisztériumba, mikor a császári csapatok több mint
három hétig húzódó elkeseredett harcban megtörték a császárvárost október 6-án a
maga hatalmába kerítő bécsi nép szívós ellenállását és a város tornyaira ismét
kitűzették a Habsburgok fekete-sárga lobogóját. Ekkor viszont Latour művének
folytatói már nem láthatták értelmét annak, hogy ezt az addigra rég túlhaladottá
lett irományt utólagosan eljuttassák címzettjéhez. Az iratot ezért csatolták
fogalmazványához, fogalmazványára pedig a hadügyminisztérium valamelyik
akkurátus hivatalnoka cemzával annak rendje és módja szerint ráírta: „Nem
továbbítva", majd még azt is: „Lerakva marad".
Egy szó, mint száz: Jellačič sohasem olvashatta el Latour neki szánt válaszát,
legfeljebb hozzávetőleges tartalmáról értesülhetett a magyaróvári táborba 8-án
nagy üggyel-bajjal visszaérkezett - s ekkor a változatosság kedvéért már egy
könnyűlovas-közvitéz egyenmhájában pompázó - Denkstein ezredestől. Azt
viszont, hogy „Bécsben újra lázadás tört ki és Latour grófot iszonyatosan
meggyilkolták", már 7-én megtudta az áldozat egyik unokaöccsétől, Theodor ThunHohenstein gróftól, a 7. (Heinrich Hardegg) vértesezred alszázadosától, aki
Bruckból sietett hozzá evvel a megrázó hírrel. De ezen a napon azt is
tapasztalhatta, hogy a volt hadügyminiszter még haló poraiban is kinyújtja felé védő
karját. Ezen a napon ugyanis végre csatlakozott táborához Karl Lederer tábornok
- mintegy háromezer főre rúgó ° - dandárja.
Ennek az erősítésnek a megérkezése nyilvánvalóan nagy megkönnyebülést
okozott a bánnak. Most már nyugodt lélekkel valóra merte váltani azt a tervét, hogy
hazaküldi a seregéhez tartozó, de „csupán fosztogatni" tudó,72 neki tehát nem
különösebb hasznot hajtó, hanem inkább tehertételt jelentő népfelkelőket; s ezt a
- kereken 12 ezer főnyi - gyülevész hordát másnap a szerb nemzetiségű
károlyvárosi dandárparancsnok, Kuzman Todorovič tábornok vezényletével már
útnak is indította Horvátország felé (igaz, Latour - Denkstein által közvetíteni
bizonyára elmulasztott - tanácsától eltérően nem osztrák területen, hanem

66 Reiner beszámolója Az általa itt előadottakat megerősíti F. A. iWordsiein is: Geschichte der Wiener Revolution.
Leipzig, 1850. 270. o.
67 Az eredetiben: „Nicht expedirt" és „Bleibt liegen". L a 2. jegyzetben megnevezett helyen
68 Das Tagebuch... Kempen, Pamdorf, 1848. okt. 8., 110. o.; Hermann Dahlen naplója, Parndorf, 1848. okt. 8., i h.
IL, 54-55. o,
69 Uo., Magyaróvár, 1848. okt. 7., uo. II., 46. o.; Hompesch naplója, Magyaróvár, 1848. okt. '!., uo II., 234. o. (Az
idézet az előbbiből.)
70 Csány László, a Dunántúl orsz. biztosa ifj. Pázmándy Déneshez, a magyar országgyűlés képviselőházának az
elnökéhez, Győr, 1848. okt. 7., OL '48ML ME-OHB KE KPzA 145, közölve: Kossuth Lajos Összes Munkái XIII (Szerk.
Barta Islráii), Bp., 1952. 104 o.
71 Das Tagebuch Kempen, Magyaróvár, 1848. okt. 7., 110. o.; Hompesch naplója, Magyaróvár, 1848 okt. 7., i. h.
II., 234. o.; Niczky Sándor Sopron megyei kormánybiztos Csányhoz, Sopron, 1848. okt. 7., d. e. 10, OL '48ML ME-OHBKE KPzA 182, közli Hermann Róbert (szerk. és bev.): Niczky Sándor kormánybiztosi jelentései 1848 szeptember 24.november 17. Házi Jenő Emlékkönyv. Sopron, 1993. 357. o ; ua ua -hoz, uo., 1848. okt. 7., éjszaka 3, uo. 138, közölve
uo 356. o., ua, az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz, ua.-kor, uo., közölve uo. 355-356. o.
72 Das Tagebuch... Kempen, Parndorf, 1848. okt. 8., 110 o
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Magyarország nyugati határszélén át, ami utóbb igen nehéz helyzetbe sodorta e
díszes társaságot). :
De - ha Jellačičot első hallásra nyilván elborzasztotta is a bécsi nép újabb
felkelésének és Latour halálának a híre meg az a hozzájuk társuló hír, hogy a
felkelés és a helyőrségnek a császárvárosból történt kivonulása (vagy inkább:
kimenekülése) miatt 7-én az udvar is a menekvés útjára lépett (hogy azután meg se
is állapodjék a távoli, Morvaország szívében fekvő Alamócig) - végső soron ezek a
rossz hírek szintén csak megkönnyebbülést okozhattak neki. A néptömegek bécsi
hatalomátvétele ugyanis kiváló ürügyet szolgáltatott számára ahhoz, hogy végleg
elejtse a Buda elfoglalásának céljából megkísérlendő újabb támadó hadmozdulat
tervét (amire még célozgatott 5-én Latourhoz intézett hivatalos jelentésében, amit
azonban Latour - szerencséjére - már soha többé nem kérhetett számon rajta) s így
elkerülje a magyar sereggel való újólagos megmérkőzés kockázatát. Megragadva
tehát a kínálkozó alkalmat, még 7-én haditanácsba hívta egybe tábornokait, s
előadta, hogy mivel Bécsben (ahonnan ekkorra már a birodalmi gyűlés
képviselőinek a többsége és egy kivétellel a kormány összes tagja is elmenekült )
többé „semmiféle törvényes hatalom... nem létezik", azt tartaná helyénvalónak, ha
ő ,,a sereggel minden teketória nélkül oda vonulna", hogy móresre tanítsa az ottani
lázadókat és a felséges császár számára visszahódítsa székvárosát. S minthogy
álláspontját a jelenlévők mindnyájan osztották,7:> másnap már tábort is bontatott, s
estére elérte Parndorfot, 9-én pedig Brucknál Ausztria területére lépett, majd 10-én
Schwechat érintésével Bécs határába érkezett és letáborozott Rothneusiedlben,
ahonnan már jól lehetett látni a bécsi Stephansdom tornyát.7'

Pihenő a rotlmeitsiedli táborban. František Kollarž színezett litográfiája, 1848
(ÖStA KrAv BS WStS)
73 V. ö. Simon V. Péter: Kőszeg kapitulációja 1848. október 12-én. Á Szombathelyi Tanárképző Főiskola
Tudományos Közleményei II, Szombathely, 1980. 186-198. o.; Simon V. Péler-Tilcsik György (szerk. és bev.): A Vas
megyei mozgóvá tett nemzetőrség és levelezőkönyve 1848. július-szeptember, Savaria 1983-1984., 285-286. o.
74 Häusler 386. o.
75 Das Tagebuch... Kempen, Magyaróvár, 1848. okt. 7., 110. o.
76 Uo., Parndorf, 1848. okt 8.; Gallbrunn, 1848. okt. 9.; Oberlaa, 1848. okt. 10., uo ; Hompesch naplója, Parndorf,
1848. okt. 8.; Schwadorf, 1848. okt. 9.; Rothneusiedl, 1848. okt. 10., i. h. II. 237-241. o.; Hermann Dahlen naplója,
Parndorf, 1848 okt 8.; Schwadorf, 1848. okt. 9.; Rothneusiedl, 1848. okt. 10., uo. II. 53-60. o.
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A császárváros népe által október 6-án megalázott katonai körök persze
elégedetten értesültek a bán seregének Bécs alá vonulásáról, s maguk sem
gondoltak arra, hogy kérdőre vonjak Jellačičot, amiért nem fordult vissza Buda felé.
Ellenkezőleg: a városból kimenekült s magát most a Belvedere környékén meghúzó
helyőrség táborában tartózkodó Felix Schwarzenberg herceg tábornok például (aki
ekkor még nem tudhatta, hogy novemberben épp ő fog megbízást kapni a
következő osztrák kormány megalakítására, de már ekkor is az ellenforradalom fő
szervezői közé volt sorolható) 9-én, mikor meghallotta, hogy a bán többek között
pénzügyi nehézségekkel is küszködik, saját zsebéből azonnal küldött számára
gyorssegélyül százezer forintot,77 másnap pedig személyesen is fölkereste
Rothneusiedlben, hogy „köszönettel és csodálattal adózzék" neki.78Amint ezen a
napon igen barátságosan és teljes táborkarának a felvonultatásával köszöntötte őt a
megfutamodott helyőrség parancsnoka, Auersperg altábornagy is.79
De abban az örömben és megkönnyebbülésben, amellyel az ellenforradalom
hívei fordultak most Jellačič felé, a legérdekesebbek, a felkelt bécsiek magától
értetődően egyáltalán nem osztoztak. Ellenkezőleg: a bécsi demokratikus egyletek
középponti választmánya és a bécsi diákválasztmány már 6-án este közös petíciót
intézett a birodalmi gyűléshez, s ebben mindenekelőtt azt kérte, hogy a tör
vényhozó testület eszközölje ki az uralkodónál a magyar országgyűlés feloszlatását
kimondó és a bánt Magyarország teljhatalmú kormányzatával megbízó határozatok
visszavonását, majd ehhez a kívánsághoz társítva adta elő további követeléseit, így
nem utolsó sorban azt, hogy az uralkodó a jelenlegi osztrák kormányt váltsa fel egy
demokratikusabb kabinettel, a hadsereget pedig helyezze polgári ellenőrzés alá.
És a törvényhozók Bécsben maradt kisebbsége helyt is adott ennek a
kezdeményezésnek. A honatyák tehát még ugyanezen az estén kidolgozták, majd
másnap reggel egy küldöttség közvetítésével már el is juttatták az ekkor még
schönbrunni nyári palotájában tartózkodó uralkodóhoz felségfelterjesztésüket,
amelyben maguk is kérték Jellačič magyarországi biztosi kinevezésének vissza
vonását és egy új, „népbarát" (volkstümlich) kormány létrehozását.81
Schönbrunnban pedig senki nem akadt, aki azt merte volna javasolni, hogy az
uralkodó már most - még mielőtt az udvarnak biztonságosabb helyre nem sikerül
elvonulnia - kereken helyezkedjék szembe ezekkel a követelésekkel. A
szerencsétlen Ferdinánddal tehát, aki alig győzte kivárni, hogy a színe elé járult
képviselők elkotródjanak, ő maga pedig végre útihintajába szállhasson, gyorsan
aláírattak egy a birodalmi gyűlésnek címzett hevenyészett uralkodói kéziratot,

77 Erről a pénzsegélyt továbbító Petrichevich Honáth János br. ezredesnek, a 10. (Porosz király) huszárezred
parancsnokának 1852 júniusában íródott visszaemlékezése: „Aufzeichnungen vom... Fürsten Felix Schwarzenberg
während der Octobertagen 848 in Wien". Statní oblastní archív v Ceském Krumlovë, A Schwarzenberg hg. család
primogenirurájának levéltára, TFelix Schwarzenberg iratai, Levelezés, Post Nfi 35.
78 Uo. és Hermann Dahlen naplója, Rothneusiedl, 1848. okt. 10., i. h. II., 60. o. (Az idézet az utóbbiból.)
79 Hompesch naplója, Rothneusiedl, 1848. okt. 10., uo. II., 241. o.
80 Tausenau és Moritz Habrowsky, a diákválasztmány elnöke a birodalmi gyűléshez, Bécs, 1848. okt. 6., közli
iXordstein 271-272. o.
81 Franciszek Smolkának, a birodalmi gyűlés első alelnökének és Kari Wisernek, a birodalmi gyűlés jegyzőjének a
felségfelterjesztése, Bécs, 1848. okt. 6., OL Abszolutizmuskori levéltár, Doblhoff-iratok.
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amelyben őfelsége megígérte, hogy gondoskodni fog „egy új, népbarát mi
nisztérium" megalakításáról s azután evvel ,,az újonnan alakítandó minisz
tériummal haladéktalanul tanácskozni fogunk a közbirodalom boldogulásához
szükséges rendszabályokról".82 A megcsonkult birodalmi gyűlés tárgyalásait vezető
alelnök, Franciszek Smolka doktor viszont hajlamos volt komolyan venni ezt a
semmitmondó rescriptumox., s ezért 8-án felszólította a Bécsből ugyan elmenekült,
de hivatalától még meg nem vált jelenlegi kormányt, adja értésére Jellačičnak, hogy
magyarországi hadjáratának folytatása ellentétes az uralkodó akaratával. ' S erre a
kormányt Bécsben immár egyedül képviselő pénzügyminiszter, Philipp Krauß báró
másnap meg is írta a bánnak, hogy a birodalmi gyűlés felhívta az uralkodót
Magyarországot érintő előző döntéseinek visszavonására, őfelsége pedig ígéretet is
tett - egy új osztrák kormány kinevezésére.
Sőt közben akadt még valaki, aki Jellačič visszaparancsolását kezdeményezte, és
ez nem volt más, mint Rétsey Ádám báró táborszernagy, a magyar nemesi testőrség
alkapitánya, akit - bár politikai tevékenységet sohasem fejtett ki -, mivel az
uralkodóház törhetetlen híveként volt ismert, Jellačič magyarországi biztosi
kiküldésével egyidejűleg magyar miniszterelnökké neveztek volt ki85 - pusztán
azért, hogy legyen egy ember, aki az uralkodói kéziratokat majd vonakodás nélkül
ellássa a törvény által megkövetelt miniszteri ellenjegyzéssel. Rétsey pedig
készségesen meg is felelt a személyéhez fűzött váradalomnak (még arra is kapható
volt, hogy a saját miniszterelnöki kinevezéséről szóló királyi kéziratot is maga lássa
el ellenjegyzéssel 1 ), az október 6-i népfelkelés győzelme után azonban
gondolkodóba esett - annál is inkább, mert a felkelők kézre kerítették és elzárták.87
A sok fejtörés eredménye pedig az lett, hogy 7-én felségfelterjesztést intézett az
uralkodóhoz, s ebben maga is azt javasolta, hogy őfelsége vonja vissza a bán
magyarországi biztosi kinevezését, mint olyan intézkedést, amely csak arra volt
alkalmas, hogy a magyar népet az általa „évszázadok óta a hűség és a ragaszkodás
jeleivel övezett uralkodóház" ellen hangolja, majd közölte, hogy egyben a maga
számára is felmentést kér a magyar kormányfői tisztség alól.88
S Rétsey megingásáról Jellačič persze nem értesült, Krauß báró átiratát viszont
mindjárt Rothneusiedlbe érkezése után megkapta.89 Majd kapott tőle egy - immár
10-én kelt - másikat is, amelyben a népbarátsággal egyáltalán nem vádolható Krauß
annak az aggodalmának adott hangot, hogy Jellačič Bécs alá vonulása maga után
vonhatja a magyar sereg osztrák területére lépését s ez nem kívánatos
következményekkel járhat.90 Ez azonban Jellačičot egy pillanatig sem ingatta meg
82 Az uralkodó (Theodor Hornbostel lovag földművelés-, kereskedelem- és iparügyi miniszter ellenjegyzésével) a
birodalmi gyűléshez, Schönbrunn, 1848. okt. 6. [ténylegesen: 7.1 uo., továbbá ÖStA HHStA KA VTr (MRA) 1848 : 2282 és
AHAOBJI-F/III-4.
83 Smolka és Wiser az osztrák belügyminisztériumhoz, Bécs, 1848. okt. 8., uo.
84 Krauß Jellaciéhoz, Bécs, 1848. okt. 9., uo.
85 Károfyil., B p , 1932. 419-424. o.
86 Joseph Pipitz álladalmi tanácsos Ferenc Károly főhg. trónörököshöz, [Bécs,] 1848. okt. 3., ÖStA HHStA KA VTr
(MRAH848 : 2242, közölve uo. II., 48. o.
87 Xordstein 273. o.; Irányi Dán iel-Cliarles-Louis Cliassin: A magyar forradalom politikai története 1847-1849 (Ford.
SzoboszlaiMargit, szerk. és bev. Spira György) II., Bp., é. n. [19891. 53. o.
88 Rétsey felségfelterjesztése, Bécs, 1848. okt. 7., OL '48ML KSzKM ein. 1848 : 1577.
89 Hompesch naplója, Rothneusiedl, 1848. okt. 10., i. h. II., 240. o.
90 Krauß Jellačičhoz, Bé'-., *?<&. o ' " ľ" . közölve uo. II., 289-292. o.
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abban a meggyőződésében, hogy az uralkodó számára ő van hivatva visszahódítani
fellázadt székvárosát s, ha ezt megteszi, akkor pákozdi kudarca ellenére is
elmondhatja majd, hogy teljesítette történelmi küldetését, a Habsburg-birodalom
megmentését. Kraußnak tehát azt válaszolta: „Mint az állam szolgája arra vagyok
kötelezve, hogy az anarchiának erőmhöz mérten lehetőség szerint gátat vessek", s
ezért „nekem mint csapataim élén álló katonának az ágyúdörgés szab menetirányt".
„Egyedüli törekvéseim a nemzetiségek egyenlőségén alapuló közbirodalom fenn
tartása, továbbá az alkotmányos császárom és királyom iránti hűség; nem nehéz
tehát eldöntenem, kinek kell engedelmeskednem." Egyébként pedig - fejezte be
(egyelőre a valóságnak megfelelően) - „magyar csapatok nem üldöznek, ha
azonban osztrák területen megtámadnak es. kir. csapatokat, akkor képes leszek az
erőszaknak erőszakkal megfelelni".91 S azzal elrendelte, hogy csapatai Bécs
visszafoglalása érdekében teendő első lépésként egy Atzgersdorftól Simmeringig
terjedő tágas félkörben sorakozzanak fel a város déli szélén
Amikor pedig az aggodalmaskodó Auersperg erre megkockáztatta a kérdést:
- Ha Bécset megvesszük is, mit [teszünk] utána őfelsége felhatalmazása nélkül a
birodalmi gyűlés ellenében?, - „kurtán és keményen" odavetette ennek az október
6-án megszégyenült s őt lepipálni (nagy szavakban persze) azóta sem tudó
anyámasszony-katonájának:
- A vérrel bemocskolt birodalmi gyűlést szétkergetjük, őfelségének pedig
megküldjük a város kulcsait.
De miközben ezt a látszólag teljes magabiztosságról tanúskodó kijelentést tette,
bizalmas hívei leolvashatták az arcáról, hogy a lehető „legrosszabb hangulatban"
van.9^ Arra azonban, hogy miért, sehogy sem hibázhattak rá. Mi viszont már
kikövetkeztetjük, mi okozhatta rosszkedvét. Hiszen mi tudjuk - és Jellačič is
érezhette -, hogy Auersperg nem alaptalanul utalt az uralkodói felhatalmazás
hiányára. Jellacic tehát egyáltalán nem vehette bizonyosra, hogy az udvar pákozdi
felsülése után épp őtőle várja Bécs kulcsainak a megküldését. Mert hát Pákozdnál
- ő tudta legjobban - egyáltalán nem úgy vitézkedett, ahogy az udvari körök
elvárhatták tőle.
Ilyen körülmények között pedig jobb ötlete nem támadt, mint hogy még egyszer
megkísérelje kimagyarázni a Pákozdnál történteket. Október 12-én ezért újból
nekiállt, hogy jelentésbe - de ezúttal immár az uralkodónak címzett jelentésbe foglalja, mit művelt azóta, amióta szeptember 11-én csapatai élén magyar földre
lépett. Egyebet azonban most sem igen volt képes előadni, mint amivel egy héttel
korábban Latourt traktálta: hogy mennyire gyenge volt a lovassága meg a tüzérsége,
hogy mekkora nehézségekbe ütközött csapatainak ellátása, hogy Pákozdnál az
ellenség milyen előnyős állásban fogadta előretörését s hogy az - általa ekkor már
nem négy -, hanem háromórásnak mondott - harc lezárultával az ő serege helyben
maradt, a magyarok ellenben elhagyták a csatateret, végezetül pedig itt is igyekezett

91 Jellacié Kraußhoz, Rothneusiedl, 1848. okt. 10., közölve uo. II., 292-293- o. Magyar fordításban közli Supka Géza.
1848/1849. (Szerk. Fábri Anna), Bp., 1985. 459. o., de úgy, mintha ezt a levelet Jellacié október 16. körül a birodalmi
gyűléshez intézte volna
92 Erről a 94. jegyzetben idézendő forrás.
93 Hermann Dahlen naplója, Rothneusiedl, 1848. okt. 11., i. h IL, 61. o
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Harcban a bécsi Lipótváros védőivel. Karl Goebel litográfiája fehér fedőfestékkel, 1848
(ÖStA KrAv BS WStS)

szövegezési ügyeskedéssel olyan látszatot kelteni, mintha az ütközet lezajlása után a
magyar fél kezdeményezte volna a fegyverszüneti megállapodást.
De hiába fűzte hozzá mindezekhez, hogy mikor értesült az október 6-i
„iszonyatos eseményekről", „egyetlen pillanatig sem" késett Bécs alá vonulni és
seregét „őfelsége és a közhaza" megvédelmezésére fordítani, s hiába zárta sorait
egy katonai irományokban szokványosnak éppenséggel nem mondható, odaadását
azonban nyomatékosan kifejezni hivatott fordulattal: „Isten óvja Felségedet és
Ausztriát", ezzel az írásművel az udvar hangadóit éppúgy nem hatotta meg, akár
az egy héttel korábbiakkal Latourt sem. Alamócban tehát senki sem akadt, aki úgy
vélte volna, hogy Jellačičra kellene bízni a bécsi felkelés eltiprásának megtisztelő
feladatát, s ezért az október 16-án kibocsátott uralkodói szózat azt tudatta a
birodalom népeivel, hogy őfelsége az ellenforradalom legfőbb szervezői közé
számító csehországi főhadparancsnokot, Alfred Windisch-Grätz herceg tábornagyot
nevezte ki seregeinek fővezérévé és őt hatalmazta fel Bécs megregulázására és a
korábbi állapotok helyreállítására. Jellačičnak pedig nem maradt más választása,
mint hogy Windisch-Grätz egyik alparancsnokaként vegyen részt a bécsi felkelés
vérbe fojtásában.
S vitathatatlan, hogy a bán ennek a szerényebb küldetésnek is igyekezett minden
tőle telhető módon megfelelni. Ezzel pedig nemcsak az uralkodóháznak hajtott
hasznot, hanem tisztánlátásra törekvő kortársainak és a múltakon okulni kívánó
utókornak is. Hiszen amíg lába csak Magyarország földjét tapodta, addig sokakban
támadhatott olyan hiedelem, hogy ez a horvát hazafi a horvát nemzeti érdekek
védelmében rántott kardot a horvát nemzeti érdekek iránt érzéketlen magyarok
ellenében. Amikor azonban katonáit a horvát nemzeti érdekeken csorbát soha nem
ejtő bécsiek ellen vetette be, akkor végérvényesen világossá tette minden nyitott
szemű ember előtt, hogy ő - bármilyen hangzatosan nyilatkozgatott is korábban a
horvát ügyről - leghívebben akkor jellemezte önmagát, mikor augusztus l-jén egy
átmeneti grazi időzése alkalmával tartott rögtönzött beszédében a császár kabátját
viselő emberhez illően kijelentette:
- Én osztráknak születtem, s meghalni is osztrákként kívánok.

94 Jellacié felségfelterjesztése, s. d. [Rothneusiedl, 1848. okt. 121, AHA OBJ I-C/I-l, közölve uo. II., 165-169. o.
95 Uralkodói szózat (Wessenberg ellenjegyzésével), Alamóc, 1848 okt. 16, közli a Gyűjteménye a Magyarország
számára kibocsátott legfelsőbb manifestumok és szózatoknak .., Buda, 1849. 8-9. o.
96 Gratz, 1. August, AZ 1848. aug. 5., 87. sz. 401. o.
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= Arhiv Hnatske Akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
= Agramer Zeitung
= Bildersammlung
= elnöki iratok
= Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien
= Handschriftensammlung
= Kabinettsarchiv
= kormányzó-elnöki iratok
= Kossuth-Polizei-Akten
= Kriegsarchiv, Wien
= a király személye körüli minisztérium iratai
= miniszterelnöki iratok
• MK Akten (az osztrák hadügyminisztérium iratai)
= Ministerrats-Akten
= Az 1848-49-i minisztérium levéltára
= Nachlässe
= Nachlaß Kempen
= Ostavština baňa Josipa Jellačiča
= az Országos Honvédelmi Bizottmány iratai
= Magyar Országos Levéltár, Budapest
= Österreichische Nationalbibliothek, Wien
= Österreichisches Staatsarchiv
= Präsidialreihe
• Vorträge
= Wiener Hofkriegsrat
= Weiß Starkenfels-Sammlung
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HERMANN RÓBERT

Merénylet a fővezér ellen? Görgei sebesülése
1849. július 2-án Komárom térségében a magyar szabadságharc egyik legvéresebb
ütközetére került sor. Julius Jakob von Haynau táborszernagy es. kir. főserege
megtámadta és visszavonulásra kényszerítette a Duna déli partján található
sáncrendszert védő honvédsereget. Az osztrák balszárny elfoglalta a monostori
magyar sáncokat, a jobbszárny pedig Ószőny községet.
A sáncok visszavétele fontos volt, mert nélkülük az egész déli magyar
sáncrendszer veszélybe kerülhetett. Náluk is fontosabb volt azonban Ószőny
község visszafoglalása. Görgei ugyanis két nappal korábban azt az utasítást kapta
Kossuthtól és a kormánytól, hogy a Duna jobb partján induljon meg a főváros felé, s
onnan Szegedre, a magyar összpontosítás színhelyére. Ószőny volt a Budára vezető
út kulcsa, ezt tehát mindenáron vissza kellett foglalni az ellenségtől, ha a fővezér
tartani akarta magát ígéretéhez, s másnap meg akart indulni seregével Budára.
Görgei tehát elhatározta a sáncok és Ószőny visszafoglalását. Nem volt könnyű
dolga. Haynau főserege ugyanis túlerő birtokában hajtotta végre támadását, s
Görgei csak akkor számíthatott sikerre, ha valamilyen módon sikerül
meggyengítenie az ellenség jobbszárnyát. Ezért a monostori sáncok visszavétele
után úgy döntött, hogy lovasságával Harkálypuszta térségben megtámadja a es. kir.
hadsereg balszárnyát, s ezzel arra kényszeríti az ellenséges fővezért, hogy Ószőny
térségből több egységet irányítson át ide.
Görgei személyesen vezette a lovasrohamot, amelyben három hadtestének
összesen legalább 24 huszárszázada, mintegy 3000 lovas vett részt. Görgei ezen a
napon egyik oldalán aranysújtással díszített skarlátvörös blúzt, fején tollas kalapot
viselt. Magas termete, s az átlagosnál magasabb, mintegy két méter marmagasságú
lova is kiemelte őt kísérete közül. A fővezér a centrum bal szélén rohamozó
Hannover-huszárok élére állt, s kíséretét elhagyva előrevágtatott. Egy halom tetejére
érve azt vette észre, hogy a jobb szélén haladó, Poeltenberg Ernő vezette
lovasoszlopok oldalán zöld mhás, ellenséges dzsidások mutatkoznak. Lekapta fehér
tollas kalapját, s azzal integetve igyekezett figyelmeztetni Poeltenberget a veszélyre.
A dzsidások is észrevették a magyar fővezért, s „Tilko tego czerwonego" [Csak azt a
vöröset!] kiáltással biztatták egymást s a mellettük álló lovastüzérséget. Görgei
egyszer irtózatos ütést kapott a fejére, s érezte, hogy megsebesült. Közben a
lemaradt huszárok elvágtattak mellette. Görgei - más kötés nem lévén - kalapját
fejére szorította, s bevárta a rohamból visszatérő huszárokat. Közben kísérete egyik
tagja ideiglenesen bekötözte a tábornok fejét. A cs. kir. lovasság túlerejű
ellenlökéséből Görgei arra a következtetésre jutott, hogy az ellenség jobbszárnyáról
vont el erőket, s így a Klapka tábornok vezette magyar balszárnynak sikerült
visszavennie Ószőnyt az ellenségtől. Ezért a további támadásokat szükségtelennek
érezve, a jobbszárnyon a sáncrendszer mögé rendelte vissza csapatait.

1 Görgei Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1949 ben. Görgey István fordítását átdolgozta, a
bevezetőt és a jegyzeteket írta Katona Tamás. Bp., 1988. II. k., 207-225. o.; Görgey Istrán: 1848 és 1849-ből Élmények
és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. Bp., 1888. III. k., 1-54. o.
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A történetben nem lenne semmi meglepő. Hiszen ebben a korban a hadvezérek
még maguk vezényelték csapataikat, s nem az „Előre", hanem az „Utánam" jelszó
szellemében. A magyar szabadságharcban nem Görgei volt az egyetlen olyan
tábornok, aki közelharcban sebesült meg. József Bem tábornok háromszor (1849.
február 7-én Szászvárosnál, július 31-én Segesvárnál, augusztus 9-én Temesvárnál),
Henryk Dembinski kétszer (1849. február 27-én Kápolnánál, augusztus 5-én
Szőregnél) szenvedett többé-kevésbé súlyos sérülést. Görgeit is kerülgette már a
golyó: január 22-i hodrusbányai ütközetben az ellenség vadászai átlőtték a csákóját,
s a reménytelen helyzetben lévő ifjú tábornok állítólag ekkor mondta: „Miért nem
egy hüvelykkel lejjebb?" A másik oldalon sem ritkák a sebesülések; Benedek Lajos
az 1849. augusztus 5-i szőregi csatában sebesült meg, s két ellenséges tábornok is a
csatatéren lelte halálát; Christian Götz vezérőrnagy az 1849. április 10-i váci
csatában esett el, Heinrich Hentzi von Arthurm pedig 1849. május 21-én Budánál.
Görgei sebesüléséről azonban azóta is több ellenmondó változat látott napvilágot.
Zámbory Emil, a 3. (Ferdinánd d'Esté) huszárezred őrnagyaként harcolt azon a
napon. Emlékirataiból kiderült, hogy ezrede Ószőnynél harcolt a nap elején, s
onnan rendelték el, hogy „az Igmánd alatti rohamban, mely Görgei személyes
vezetése alatt történt, részt vehessünk". Zámbory szerint a roham „fájdalom, szintén
siker nélkül maradt, habár hadseregünk valamennyi huszárja részt vett abban".
Zámbory megemlíti, hogy ezredéből elesett Belányi Lajos őrnagy (helyesebben
százados), Kiss őrmester, Pálffy főhadnagy megsebesült és fogságba esett, s szintén
elesett Zsevot őrnagy (?). Emellett „maga a fővezér, Görgey, feje hátulján mély
vágást kapott.""
Kársa Ferenc honvéd hadnagy, aki Görgei kíséretében volt ezen a napon, leírja,
hogy a huszárroham kezdetén a II. hadtest huszárai (tehát az 6. és a 17.
huszárezredek) a menekülő ellenséges gyalogság után vetették magukat, míg a VII.
hadtest huszárai az előretörő ellenséges lovasságra vetették magukat, de
vissza verettek. Ezt követően érkeztek meg a III. hadtest huszárai (2. és 3.
huszárezred). Az újabb rohamot Görgei személyesen vezette. „Fiúk, hát nem
gyüttök a vörös hacuka után attakba?" - kiáltotta huszárainak. A rohamozó
balszárny előtt lovagolt Görgei, mellett Joseph Protheaud őrnagy és Takács Gyula
főhadnagy. Segédtisztjei közül Kempelen Károly, gróf Battyány László, Duka
Tivadar, báró Sennyey Lajos, gróf Korniss József, Bernáth Kálmán, Tóth György,
Schmidegg János József és Kársa a sorok szélén lovagoltak. Kársa igen lendületesen
írja le a lovasrohamot: „Egy dombon vágtattunk át, - előttünk szaladó vasasok;
néhány huszár kiválik a sorból s a vasasok után iramodik. Ismét egy dombnak
felfelé tart a lovaglás, - fejünk fölött pattognak a gránátok; Görgey megáll, hogy
bevárja a tömeget. A domb tetejéről meglátjuk az előttünk álló roppant tömeg
lovasságot; a trombiták megharsannak s a két tenger összecsap... A következő
pillanatban a huszárok összegomolyodnak, - megfordulnak". Kársa szerint Görgei
és Poeltenberg még egyszer összeszedték a huszárokat, de az újabb roham is
sikertelen volt. Görgei sebesüléséről így ír emlékirataiban: „Míg a huszár ezredeket
rendezik, észrevesszük, hogy a fővezér megsebesült. Ugy ahogy bekötözték; a
2 A 3-dik számú Ferdinánd huszárezred hndi töiténete 1849-ben Zámbory Emil, volt huszárőrnagy jegyzeteiből. In:
Vakol hnre-Gátlóczy ľlóris (szerk): Honvédek könyve. Történelmi adat tár az 1848-ki és 1849iki magyar hadjáratból
II. k Pest, 1861. U 4 . 0 .
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tarkóján tátongó sebet vélhetőleg akkor kaphatta, mikor a menekülő lovasság
űzésére a Ferdinánd huszárok közül egynéhány előre száguldott s közvetlen
Görgey közelében rohant el, egy azok közül akarva, nem akarva, az ő lelké tudja,
sebesíthette meg"3 Kársa szövegéből egyértelműen kiderül, hogy nem látta Görgeit
abban a pillanatban, amikor az megsebesült.
Podmaniczky Frigyes, a 16. (Károlyi) huszárezred főhadnagya, akit éppen ezen a
napon neveztek ki századossá, emlékiratában így foglalta össze az eseményeket: „A
délutáni nagy roham alkalmával, melyet Görgei tábornok személyesen vezényelt,
szeretett vezérünk egy fején ejtett kardvágás által megsebesülvén, a
tulajdonképpeni vezénylet vitelére ezentúlra vált. - Csak az, aki Görgey alatt
harcolt, képes megítélni eme tény megrendítő hatását." Podmaniczky ezredtársa,
Vasváry Ferenc egy sokkal regényesebb változatot ad elő 1885-ben megjelent
emlékiratában: ,,A roham alkalmával minthogy mind a két fél össze voltunk
zavarodva, illetve szétszórva, csaknem minden egyeseknek volt kivel mérkőznie.
Ezen zavarban történt az, hogy Görgey főhadparancsnoknak szemem láttára egy
nem fiatal huszár, alig hozzám két lóhosszúságnyi távolságra, olyan két vágást mért
feje hátsó felére, mintegy kétujjnyira egyik a másik felett, hogy habár nem is volt a
csapás túlerős, de a fejbőrt majd csaknem egy bakarasztnyi távolságban bevágta
annyira, hogy a vörös blúzon, amelyet viselt, lovára csurgott hátán végig a vére. Sokan úgy vélekedtek, akik nem látták, hogy az ellenségtől kapta e két vágást. - Én
azt állítom, aki láttam, hogy ez nem való. Tőlünk kapta azt a pár bélyeget.
Ellenségtől ugyan, de nem az osztrákoktól, hanem olyan ellenségtől, aki
bizonyosnak tartotta eddigi cselekedeteiből, hogy Görgey áruló". Vasváry
szövegének azonban olyan bizonytalan és pontatlan a kronológiája, hogy munkája
inkább tekinthető nem túl jó történelmi regénynek, mint emlékiratnak.5
A Poeltenberg tábornok parancsnoksága alatt rohamozó Miklós-huszárok
századosa, Marzsó József emlékirataiban először csak annyit ír, hogy „ezen lovatusa
alkalmával sebesíttetett meg Görgey, a fővezér", majd Görgei „sebfejlövéséről"
beszél.
3 Kársa Ferenc: Szabadságharcos napló. „A körültem és velem 1848. és 1849. években történt események". Sajtó alá
rendezte Hona Gálxn: Bp., 1993. 241-243. o.
4 Podmaniczky Frigyes: Naplótöredékek 1824-1886. II, k. 1844 1850. Bp., 1887. 287-288. o. Podmaniczky szövegébő! kiderül, hogy e naplójegyzetét 1849. augusztus 23-án Gyulán írta.
5 Vasľáry Ferenc: A Károlyi-huszárok. Hazánk. (Szerk.: Alxi/i Lajos) IV. k Bp., 1885. 749. o. A szöveg vonatkozó
részét idézi Görgey Isiván. i m. III. k. 38-39. o. I'ast'áiy szerint a peredi (június 20-21.) csata után „Pozsony közelében
napokon át csatároztunk", s onnan „folytonos visszavonulásban voltunk Győrig". A győri csata (június 28.) után Ácsnál
„naponta ki voltunk téve támadásaiknak [ti. az osztrákokénak], de valódi győzelmet egyik fél sem vívott ki". Ezután leírja
a július 2-i komáromi csatát a monostori sáncok visszavételéig, ezt követi két nap különbséggel a július 2-i harkálypusztai
lovasroham leírása, amit másnap, majd újabb két nap múlva újabb csaták követtek volna. Vasváiy: i. m. 744-751. o.
6 Marzsó Lóránt: Töredékek egy magyar huszár százados 1849. évi naplójából. Magyar Katonai Szemle, 1933/6.,
188. o. Marzsó József, a szerző, 1897-ben hunyt el, tehát emlékirata (és nem naplója!) legkésőbb ekkor keletkezett. A
szövegben nincs utalás egyetlen emlékiratra vagy összefoglaló munkára sem. Marzsó munkájának emlékiratjellegére
mutat, hogy úgy tudja, a tisztikar Szemere Bertalan kormánybiztostól tudta meg Görgei leváltását a fővezérségről, holott
a hadsereg mellé kirendelt kormánybiztos ekkor Ludvigh János volt; Szemere május 2. óta miniszterelnök és belügymi
niszter volt. - Szövegének külön érdekessége, hogy ő az egyetlen, aki a rohamban részt vevő huszárezredek harcrendjé
ről adatokat közöl. Eszerint a Poeltenberg vezényelte jobbszárny első vonalában a 9. (Miklós), második vonalában a 6.
(Württemberg), a centrumban a 16. (Károlyi) és a 15. (Mátyás) huszárezred századai álltak. (Ez utóbbi nyilvánvalóan
tévedés; valószínűleg a 13. [Hunyadi] huszárezredről lehet szó). Végül Görgei személyes vezetése alatt a 2. (Hannover)
és a 4. (Sándor) huszárezredek rohamoztak. Tartalékban állt szerinte két régi huszárezred; ezek egyike a 3 (Ferdinánd
d"Este) ezred volt; a másik csak új ezred, a 14. (Lehel), a 17. (Bocskai) vagy a 18. (Attila) lehetett, mert az 1. (Császár) és
a 8. (Koburg) huszárezred századai az I. hadtestben szolgáltak, amely ekkor még a Duna túlpartján táborozott A 10.
(Vilmos) huszárezred századai pedig az 1849. június 28-i győri csata után elszakadt Kmery hadosztályhoz tartoztak
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Sáfrány Mihály honvéd tüzér hadnagy, aki I. honvéd lovasüteg tagjaként
szemtanúja volt a nevezetes lovasrohamnak, úgy vélte emlékiratában, hogy
,,Görgey a maga sebjét nem kaphatta másként, mint visszafelé futás közben egy
német lovastól. Minden más csak feltevés és következetlen képzelődés,
képtelenség". Sáfrány szerint közkeletű hír volt, hogy Görgei néhány nappal
korábban ,,egy tisztnek, aki előtte egy hátulról kapott seb helyével dicsekedett", azt
mondta: „Egy hátulról kapott seb nem ad becsületet". Sáfrány szerint Görgei „talán
azért akart szintén hátulról kapott sebjének más magyarázatot adni".7 Egy másik
tüzér, a lengyel Teofil Lapinski arról ír emlékiratában, hogy ő maga nem látta az
esetet, szemtanúktól arról értesült, hogy a tábornokot egy huszár, saját parancsőre
sebesítette meg hátulról. Lapinski ezt még azzal is megtoldja, hogy Görgei és a
huszár közösen főzték ki a tervet, s a huszár másnap nagy jutalmat kapott
Görgeitől.8
A csatában a magyar balszárnyat vezénylő Klapka tábornok 1850-ben megjelent
emlékirataiban csak annyit írt, hogy Görgei „az összecsapásban a fején sebet
kapott". Nem foglalt állást Görgei sebének eredetéről 1886-os munkájában sem.
Klapka későbbi vezérkari főnöke, Szillányi Péter a Klapka parancsnoksága alá
tartozó VII. és VIII. hadtestek hadműveleti naplójában arról írt, hogy Görgei, aki
néhány lovasszázad élén az ellenségre vetette magát, „sajnálatos módon a fején egy
kardvágás által megsebesült".10 Szillányi Komárom 1849. évi történetéről szóló
munkáját már Klapka emlékiratának megjelenése után publikálta. Ebben a
Görgeivel korántsem rokonszenvező munkában már csupán annyit ír, hogy Görgei
„fején eléggé súlyosan megsebesült". A csatában a jobbszárnyon küzdő LeiningenWesterburg Károly vezérőrnagy naplójegyzeteiben is csak a sebesülés egyszerű
konstalálását olvashatjuk.12
Szintén Görgei környezetéhez tartozott báró Arthur von Seherr-Thoss, ám ő nem
vett részt személyesen a rohamban, mert Görgei Czillich ezredeshez küldte. SeherrThoss szerint „egy ellenséges lovasnak kardvágása hat hüvelyknyi hosszú sebet
vágott a fején, olyan mélyen, hogy az agyveleje is kilátszott". Görgei ugyanis kitűnő
lovas volt, s gyakran előrevágott, hogy „az ellenséget személyesen megkémlelje".
Kíséretének tagjai is jó lovasok voltak, „de mégsem tudtak tábornokukkal versenyt
tartani". így aztán Görgei gyakran kíséret nélkül maradt, s ez történt július 2-án is.
„Görgei egészen magányosan vágtatott az ellenséges lovasság közelébe. Hirtelen
7 Sáfrány Mihály: ,,Miskolci Ref. Lyceumot" végzett diák, az 1848--49. szabadságharcban önként részt vett
honvédtüzér hadnagy, később lelkipásztor emlékiratai. (Összeállította: vitéz Sáfrány Géza ny. altábornagy) Miskolc,
1941 55. o. Sáfrány Mihály 1897 után írta meg emlékezéseit, mert azt írja, hogy összeállításukhoz felhasználta Wilhelm
Rüstow svájci hadtörténész 1866 ban és Breit József százados 1897-ben megjelent munkáit. 44. o.
8 'Pieophil Lapinski: Feldzug der ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849. Hamburg, 1850. 122-123. o.
9 Klapka György. Emlékeimből. (S. a. r. Katona Tamás) Bp., 1986. 155-156. o. és 233. o. Utóbbi helyen a Memoiren
von Georg Klapka April bis Oktober 1849, Leipzig, 1850. 122. o. vonatkozó passzusa található.
10 Operation-Journal der untéi den Befehlen des Generalen Klapka vereinigten 7-ten und 8-ten Armee-Corps
angefangen den 1-te Juni 1849. geführt durch den Chef des Generalstabs Major Szillányi. Hadtörténelmi Levéltár. Az
1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai a továbbiakban: HL 1848-49.), 31/1. A hadműveleti napló - a címmel
ellentétben - 1849. július 12 tői szeptember 12-ig tartalmazza a komáromi várőrség, tehát a II. és VIII, hadtestek
történetét is.
11 Szillányi Péten Komorn im Jahre 1849 mit besonderem Hinblick auf die Operationen der ungarischen Armee an
der oberen Donau und Waag. Leipzig, 1850. 58. o. A munka részben a komáromi várőrség 1849. évi haműveleti naplója
nak kivonatos közlését, részben a Klapka munkájában megjelent iratok újraközlését tartalmazza.
12 Gróf Leningen-Westerburg Káról'y honvéd tábornok levelei és naplója. In: Katona Tamás(szerk.): Az aradi vérta
núk. 1. kiadás, 1. k. Bp., 1979. 150. o.
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megállítja lovát, s hosszú fehér tollas kalapjával messze maradt huszárjainak integet
az előbbi sikertelen roham megújítására. E pillanatban történt, hogy egy lovas az
ellenséges sorokból előrúgtatott s Görgeit fején megsebesítette".1
Bakody Tivadar, aki 1849. július 5-én érkezett Pestről Komáromba, 1862.
december 10-én levélben számolt be Görgey Istvánnak, Artúr öccsének arról, hogy
mit hallott a főhadiszálláson a fővezér megsebesüléséről. Az első változat szerint a
sebet egy osztrák lovas okozta. A második szerint a csatamezőn nem túl nagy
távolságról lengyel kiáltásokat lehetett hallani: ,,Azt a vöröset! Száz aranyat azért a
vörösért". (Görgei ugyanis skarlátvörös blúzt viselt a nyári hadjárat csatáiban). Nem
sokkal ezután egy könnyűlovas (svalizsér) vágtatott elő, hátulról megrohanta a
tábornokot, csapást mért a fejére, majd megfordult és eltűnt. Kempelen Károly
százados, Görgei segédtisztje azt mesélte Bakodynak, hogy amikor Görgei egy
pillanatra háttal az ellenségnek fordulva, kalapjával mutatta az irányt egy
előrevágtató huszárcsapatnak, hirtelen egy ellenséges lovas sebesítette meg. „Tény,
hogy a tábornok kalapja csurom vér volt, de vágásnak vagy szakadásnak semmi
nyoma nem volt rajta" - fejezte be levelét Bakody.
Krivácsy József, a komáromi vár tüzérparancsnoka 1881-ben megjelent
röpiratában tényként közli, hogy Görgeit „feje hátulsó részén egy Hannover
ezredbeli huszár" sebesítette meg.
A tábornok öccse, Görgey István, aki óriási szorgalommal gyűjtötte a
szabadságharcra vonatkozó dokumentumokat, háromkötetes munkájában külön
fejezetben foglalkozott bátyja megsebesülésével. Egy - nagy valószínűséggel 1881
előtt írott - kronologikus vázlatában azt írja, hogy Görgei a 3. (Ferdinánd), a 16.
(Károlyi) és még egy huszárezred élén rohamozta meg az ellenséget, s az
összecsapásban „fején sebet kap egy dragonyostól, ki Bereczky Ferenc őrmester
levág, miután elébb tőle vágást kap bal karján". Munkájának III. kötetében szintén
említi ezt az esetet azzal, hogy Bereczkyt Salamon Elek, a 16. (Károlyi) huszárezred
parancsnoka vezette a sebesült Görgeihez július 3-án, s Görgei „néhány arannyal
megjutalmazván a kétségen túl megsebesültet, szótlanul elbocsátotta". 1 ' Egy 1885.
február 11-én írott feljegyzésében Kászonyi József ezredes elbeszélése alapján azt
írja, hogy Kászonyinak 1849 után „osztrák cslászári] tisztek beszélték, hogy Arthurt
2./7. az 5. sz[ámú] Liechtensteincheveauxlégers ezredből való altiszt vágta fejbe.
Ezért tiszt lett. (...) Nevét is tudta. Elfelejtette".17
Végül 1895-ben Markó Miklós közölt egy kivonatot Görgei egyik hadsegédjének
visszaemlékezéséből. Eszerint a fővezér kísérete „a sebet kardvágástól eredtnek
hitte". Ám ez a feltevés már csak azért is tévesnek bizonyult, mert a fővezér és
kísérete közé „ellenséges lovas vagy más katona nem szorulhatott. Ezután csak az a
„nem kevésbé valószínűtlen, sőt, alig gondolható föltevés" maradt, hogy Görgeit
13 GrófSeherr 'Ihosz Arthur: Emlékezések múltamból. (Fordította Könnye Xáeior) Budapesti Szemle, 1881, 27. k.
Selten: Tltoss emlékezésével kapcsolatban kételyekre int, hogy szerinte a 10. (Vilmos) huszárezred szakaszai is ott lettek
volna a rohamban, holott e huszárezred a Kmety-hadosztályban szolgált.
14 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban OL) P. 295 A Görgey-család levéltára (a továbbiakban Görgey-lt.), 31.
csomó, dátum szerint.
15 Krivácsy József Görgey és Klapka vagy az 1848/9-ki önvédelmi harcz Bp., 1881. 20 o.
16 HL 1848-49. 36/90. Idézi Pusztaszeri Uíszló. Görgey Artúr a szabadságharcban Bp., 1984 508. o.; Görgey István:
i. m III. k. 40. o. Az ajándékozási história került át aztán - torz formában - pl. Lapinski emlékiratába
17 OSZK Kéziranára. Oct. Hung. 1119. Görgey István feljegyzései. II. k. Maga Görgey István is hallott ilyesmit az
1850-es években osztrák gyalogsági tisztektől: i. m. III. k., Bp., 1888 41. o
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kíséretének valamelyik tagja sebesítette meg. Ez azonban már csak azért is
lehetetlen volt, „mivel a katonai kíséret, valamint a főhadiszálláshoz beosztott
huszárok Görgei után egy csoportban lovagoltak", tehát egy ,,ezen csoportból
kiváló és előre vágtató lovast a 60-80 emberből álló kíséret okvetlenül észrevett
volna. (...) Az utóbb említett föltevés azonnal visszautasításának céljából a katonai
kíséret tagjai, valamint a huszárok legott kardot rántottak, és kitűnt, hogy
valamennyiük kardpengéje tiszta". A néhány nap múlva a sebet megvizsgáló
Lumniczer Sándor is gránátszilánktól eredtnek tartotta a sebet. ,,Erre vallottak a seb
szakadozott szélei, valamint az a körülmény, hogy egy közelről Görgei fejére mért
kardcsapás a koponyát okvetlenül kettéhasította volna, míg ellenben a levegőben 4500 lépésnyi [!] magasságban szétpattant gránátszilánk estében a fővezér fejéhez
csak oda vágódott".
A csapatok között elterjedt hírekről csupán Szinnyei József naplójegyzete
tájékoztat: „Görgey maga is két csekély sebet kapott, midőn törzstisztei mellett
körülfogta őt az ellen, de kivágták magokat".19 A Respublica tudósítója július 3-án
azt írja, hogy Görgei ,,a nyakán kapott sebet". m
A magyar „források" közé kell még sorolnunk Than Mór csataképét a
harkálypusztai lovasrohamról. Ez éppen a sebesülés előtti pillanatában ábrázolja
Görgeit, s ha többet nem is, annyit elárul, hogy Görgei a 2. (Hannover) huszárezred
élén rohamozta meg az ellenséget. A Görgei környezetét ábrázoló, némileg
bizonytalan datálású kép pedig azért fontos, mert a rajta szereplő személyek révén
megerősítheti az egyes emlékiratok állításait.21
A kortársi feljegyzések ellentmondásait az ellenfél adatai sem küszöbölik ki.
Wilhelm Ramming ezredes, Haynau vezérkari főnöke, 1850-ben a nyári hadjáratról
megjelent munkájában így ír: „Míg némelyek és maga Görgei is azt állítják, hogy
Görgei a Simbschen-dandár ellen intézett roham alkalmával, amelyben személyesen
részt vett, egy osztrák könnyűlovas altiszt kardvágásától sebesült meg, mások tudni
vélik, hogy a seb egy orv közhuszár támadásától ered. Ez utóbbi valószínűbbnek
látszik, minthogy a legerélyesebb nyomozás dacára sem lehetett a mi
könnyűlovascsapatainknál erre vonatkozólag valamit megtudni. Görgei aznap
skarlátveres atillájáról volt felismerhető és feltűnő, lovasharc közbeni
megsebesülésének tehát ismeretesnek kellett volna lennie lovascsapataink
között".22 Ugyanakkor az 5. (Liechtenstein) könnyűlovasezred történetéről szóló
összefoglaló munka azt állítja, hogy Görgei az ezred alezredesi osztálya második
századának Weniger nevű tizedesének kardvágásától sebesült meg a fején.23
Ugyanezt beszélte el Kászonyi József ezredes - osztrák tisztek közlésére hivatkozva
18 Markó Miklós: Görgei Arthur tábornok megsebesülése. 1848-49 Történelmi Lapok. 1895. dec. 1. 200. o. - Külön
kérdés, hogy ki lehetett az említett hadsegéd. Az ismert életrajzi adatú személyek közül Stahremberg István százados és
Takács Gyula főhadnagy jöhet szóba, A leírás értékéből persze jelentősen levon, hogy érződik rajta Görgey István
elbeszélésének hatása.
19 SzinnyeiJózsef: Komárom 1848-49 ben (Naplójegyzetek). Bp., 1887. 171. o.
20 Respublica, 1849. júl. 5.
21 Legjobb közlésüket 1. Katona Tamás (szerk): A szabadságharc kilenc nagy csatája. Az utószót Centiemé
Wilhelm b Gizella, a képmagyarázatokat liarcy Zoltán írta. Bp., 197922 Wilhelm Ramming: Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849. Pesth, 1850. 119. o.;
Gelich Rikhütd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49 ben. III. k. Bp,, é. n, [1889.] 652. o.
23 Rittmeister Kleelxrg: K. und k. Dragoner-Regiment Feldmarschall Lieutenant Johann Fürst von Liechtenstein Nr.
10. 1640-1890, Zweite Auflage. Tarnopol, 1895. 54. o.

-93-

- 1885. február 11-én Görgei Artúr öccsének, Istvánnak. Ezt a történetet azonban
nagy valósszínűséggel a mitológia körébe utalhatjuk. Andreas Weniger, az 5.
könnyűlovasezred tizedese, aki 1848. augusztus 29. óta szolgált e rangban, elesett
1849. augusztus 8-án a csatádi lovassági ütközetben. Személyi lapja szerint soha
semmilyen előléptetésben vagy kitüntetésben nem részesült állítólagos hőstettéért.2
A történetet megkérdőjelezi az is, hogy Emerich Thurn und Taxis gróf, aki részt vett
a rohamban, s viszonylag részletesen ír a Liechtenstein-könnyűlovasok szerepéről,
mit sem tud erről az epizódról.
A kortársi visszaemlékezéseknél egyértelműbb bizonyítékokat szolgáltathatnak a
korabeli iratok. Ludvigh János kormánybiztos, közvetlenül a csata után Kossuth
Lajoshoz írott levelében így számolt be Görgei sebéről: „Egy kartács koponyáját a
monostori elősáncokban, melyeket ő ugyanazon katonákkal, kik magokat a
sáncokból kiverni engedek, rohammal foglalt vissza, felhasította. Mennyire
veszélyes a koponyarepesztés, mennyire nem, az orvosok még meg nem
határozhatják". Bayer József ezredes, Görgei vezérkari főnöke 1849- július 5-én
küldte meg Kossuthnak összefoglaló jelentését az elmúlt napok történetéről. Ebben
a fővezér megsebesüléséről a következőket olvashatjuk: ,,Az ellenség elláthatlan
lovastömegének ellenébe a középen nagyszerű rohamot vezérlett személyesen
Görgei fővezér, ki is ez alkalommal fején vágást kapott. Háromezer huszárunk az
annyira túlnyomó ellenséges lovasságot szétkergette annyira, hogy az új
összeütközést elfogadni nem mert". Ennek a hadijelentésnek a kivonata jelent meg
a magyar hivatalos lapnak, a Közlönynek 1849. július 14-i számában.27 Sem Bayer,
sem Ludvigh nem volt ott az összeütközésben, ám ők voltak azok, akik első kézből
szerezhették értesüléseiket. Ha két ilyen személyiség három nap különbséggel
ennyire eltérő módon számol be a seb eredetéről, annak bizonyára magyarázata
van.
Görgey Istvánnak, Artúr testvérének visszaemlékezéséből tudjuk, hogy amikor
zászlóaljával visszatért az erődbe, Bayer ezredestől azt a parancsot kapta, hogy
siessen azonnal a főhadiszállásra. Ekkor értesült arról is, hogy bátyja megsebesült.
Amikor Görgey István a főhadiszállásra érkezett, Bayer négyszemközt közölte vele
azt a gyanúját, hogy Perczel Mór tábornok, Görgei ellensége „bérelt fel egy huszárt
a magunk seregéből, és ez vágta meg bátyámat". Görgey István visszautasította ezt a
feltételezést, s kérte Bayert, ne közölje azt senki mással a főhadiszálláson. Úgy tűnik
azonban, hogy Bayer hadijelentésével ilyen általános módon jelezni akarta,

24 Kriegsarchiv (Wien) Personalakten, Grundbuchblatter. Cheveaux-Légers Regiment Nr. 5. Abg. Kl. III. 1841-1850,
Heft 8, Seite 133- Ezúton mondok köszönetet dr. '/.uchar József barátomnak, a bécsi Kriegsarchivban működő Állandó
Magyar Levéltári Kirendeltség vezetőjének, aki rendelkezésemre bocsátotta Weniger személyi lapját. Az ő közlése szerint
az ezredből még egy Weninger nevű kadét kapott kitüntetést 1849. augusztus 29-én, Aradon, de az ő keresztneve sem
ismert, s csupán egy hosszabb jegyzékben szerepel. Kriegsarchiv, Alte Belohnungsakten, Karton 48, Korps 4, Nr. 284.
25 Emerich Prinz Timm mul Taxis k. u. k. General. Mit Benützung seines schriftliches Nachlasses dargestellt von
einen Waffengefahrten. Wien und Leipzig, 1901. 31-36. o.
26 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban OL) H 2. Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány és
Kormányzóelnökség iratai (a továbbiakban OHB), 1849:8927. Közli Steier Lajos: Haynau és Paskievics. Bp., é. n. 1. k.
156-159. o.
27 L, a függelékben. A Közlönyben megjelent kivonatnak a komáromi csatára vonatkozó részét közli Katona: A sza
badságharc..., i. m. 75-76. o. A vonatkozó passzus közli Steier: i. m. 1. k. 104-105. o. Mind Steier közlésében, mind a
Közlöny szövegében „ellenálhatatlan" olvasható az „elláthatlan" helyett. A szöveget közölte a Respuhlica 1849. júl. 8-i
száma is, itt „elláthatlan" szerepel.
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továbbra is fenntartja véleményét. Ezt a verziót az is hihetővé tehette, hogy amikor
Görgei sebesülésének híre a fővárosba érkezett, maga Perczel volt az, aki azt
erősítgette, hogy a tábornokot „saját huszárjai vágták meg", s a későbbiekben is
fennhangon hirdette, hogy Görgei elárulta a hazát.
Van azonban két olyan forrásunk, amelyek Bayerével szemben Ludvigh verzióját
erősítik meg. Az első (időben a második) Kereszty Bélának, a Hannover-huszárok
ezredorvosának 1881. július l6-án írott visszaemlékezése. Kereszty volt az, aki
közvetlenül a roham után bekötözte Görgei sebeit: „Megvizsgálván a sebet, azt a
koponya tetején 12-15 centiméternyi hosszú, cikk-cakk alakú, tehát tompa eszköz,
talán gránát (darab) által ejtett sebnek találtam, melynek mélységét azonban első
pillanatban megvizsgálni nem találtam sürgősnek".' } Márpedig ilyen sebet karddal
nem lehet ejteni. Ezt a verziót erősíti meg egy mindmáig kiadatlan forrás is. Héya
József százados, Görgei parancsőrtisztje 1849. július 2-án, közvetlenül a csata után
levelet írt Molnár Ferdinánd ezredesnek, a hadügyminisztérium elnöki osztálya
főnökének. ,,A tábornok és tisztelt fővezérünk ma este a fején egy kartácsgolyó által
megsebesült. Figyelmen kívül hagyva azt, hogy a seb nem életveszélyes, a
szenvedés hosszú ideig fog tartani. - Midőn Ezredes úrnak ezt jelentem,
köteleségem arra kérni, hogy Dr. Lumniczert és Balassát egy konzíliumra a
leggyorsabban küldje ide". Héya ezt a levelet még Görgey Istvánnak a
főhadiszállásra érkezése előtt írta. A fent idézett sorok után ugyanis beszámolt arról,
hogy Görgey István a hírek szerint a holtan maradt a csatamezőn. Csak a levél
befejezése után húzta ki ezt a bekezdést, s írta mellé: „Pista éppen most jön".
Mindebből az következik, hogy a főhadiszállásra érkezők mindegyike
kartácsszilánktól eredőnek tartotta Görgei megsebesülését. Egyedül a csatamezőtől
biztos távolságban maradó Bayer ezredes volt az, aki jobban hitt előítéletének, mint
a szemtanúknak. 31
Végül pedig, maga a logika is a merénylet ellen szól. Hiszen a seb alakja olyan
volt, hogy azt sem elölről, sem hátulról nem ejthette karddal senki. A seb ugyanis a
koponya tetejétől a tarkóig húzódott, s egyetlen kardvágással alacsonyabb lovon
ülő ellenfél nem okozhatott ilyet a fővezérnek. S aligha képzelhető el, hogy a
tucatnyi tiszt és többszáz huszár előtt lovagló fővezért észrevétlenül tudta volna ily
módon megközelíteni egy ellenséges vagy saját lovas.32
Bayer hadjelentésének és Ramming leírásának köszönhetően azonban a magyar
kardtól származó vágásról szóló verzió került át a történeti irodalomba. Annál is
inkább, mert jól beleillett abba az előítéletekből, féltényekből és gyanűsítgatásokból

28 Görgey István: i. m. III, k. 47-48, o. Bayer: később egy 1850-ben névtelenül megjelent munkájában arról írt, hogy
Perczel emberei már 1849. január 3-án és április 28 án is merényletet kíséreltek meg Görgei ellen. Budavár ostroma
1849 ben. In: Katona Tamás (szerk): Budavár bevételének emlékezete 1849-ben. Bp., 1989. 546. o. (jegyzet a 71. o.hoz). E merényletkísérletekről ezen az egy utaláson kívül semmit sem tudunk,
29 Vukot'ics Selxlvisszaemlékezései 1849-re (S. a. r. Katona Tamás) Bp., 1982. 146. és 156. o.
30 Közli Görgey Isti'án: i. m, III, k. 45-46. o.
31 Héya életrajzát 1. Hona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 262, o. és wo..- Esztergom és Komárom megye
1848/49-es honvédtisztjei. Limes, 1992/4. 96, o., jelentését 1, a függelékben, A szemtanú beszámolók nem említik Héyát
ezen a napon Görgei kíséretében Kársa szerint a Bayer vezette Központi Hadműveleti Irodánál szolgált, I, m, 224. és
247. o,
32 Görgey Islt'áti: i. m, III. k. 44-45. o.; Markó Miklós: i. ni, 200. o.
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kombinált vádba, amelyet a szabadságharc leverése után a kortársak egy része
Görgei árulásáról alkotott."
A történetben inkább az a tanulságos, ahogyan egy háborúban nem rendkívüli
esemény - eltérő okokból - politikai magyarázatokat kap. A vezérkari főnök azt
hiszi, hogy merénylet történt; a vetélytárs tábornok azt hiszi, hogy a merényletet
hazafias indokból követték el. Az első nem törődik a tényekkel, s olyan jelentést
küld a kormánynak, amely a második személy verzióját teszi hihetővé. Amikor
pedig az árulás gyanúja politikai szintre emelődik, már csak idő kérdése, hogy
akadjon egy olyan szemtanú, aki látni hitte azt, amint egy közhuszár hátulról
kardcsapást mér a fővezér fedetlen fejére...
FÜGGELÉK
1.
Az 1849- július 2-án a lovasroltant idején Görgei kíséretében lém személyek listája
Görgei 1849- július 4 i napiparancsa" Bayerjelentése,
az egyes emlékiratok és Jîuttl Mór csoportképe alapján
Battyány László (1827-1851)
Bernáth Kálmán (1827-1873)
Duka Tivadar (1825-1908)
Gally Gyula
Husztliy(-Risko) József ( 1824 -?)
KarnászJózsef(1821-1888)
Kársa Ferenc (1827-1915)

Görgei

Bayer

Görgei
Görgei

Bayer

Kársa
Kársa
Kársa

Görgey I.

Görgey I.
Görgey I.

Seher-Thoss

Than

Seher-Thoss

Than
Than
Than

Bayer
Kársa

55 Mészáros Lázár, emlékiratai. (S. a. r. Szokoly Viktor) Pest, 1867. II. k 270. o.: ,,A július 2 ikán történt ütközetnél
esett meg az, hogy Görgey agyacsa táján megsebesült Hogy mikép, ki és mi által? még mindig rejtély. A közvélemény
abban állapodott meg, hogy az vágás volt". Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. - Okmánytár. (S. a. r. //ermann
Róbert és l'elyacli István) Bp., 1990 630. o.: „Nem merem teljes bizonysággal állítani, hanem azok szerint , miket hallot
tam, én azt hiszem, a sebet fején nem ellenséges, de magyar kard vágta. Láttam azt, s azt kell fekvésből következtetni,
hogy azt elölről nem, csak hátulról kaphatta". Irányi Dániet-Cliarles-lotiis (.'hassin: A magyar forradalom politikai
története 1847-1849 (Ford Szolxtszlai Margit) (S. a. r. Spim Gyöfg}1) Bp , 1989- II k. 322. o : ,,Maga Görgei is megsebe
sült egy fejére mért kardcsapástól, amely hátulról, azaz - könnyen lehet -- nem valamelyik ellenséges katonától, hanem
saját huszárainak egyikétől érte". Wilhelm Rüslotf: Az 1848-1849 diki magyar hadjárat története. II k (Ford Áklor Imre)
Pest, 1866. 170. o. Kardvágásról beszél, s a 173- o.-on három csoportba sorolja a mendemondákat: „Míg némelyek
egyszerűen azt állíták, hogy a tábornok egy lovas csata hullámzása közben sebét egy ellenséges lovastól kapta, mások a
tettet saját kísérete egyik huszárjának tulajdonították Ezek azonban ismét azon véleményre nézve oszlottak meg, vajon a
mythicus huszár saját ösztönéből, takán személyes gyűlöletből követte-e el a tettet, vagy a kormánypárttól volt-e fölbé
relve az alkalmatlan tábornokot láb alól eltenni, vagy maga Görgey bérelte e föl őt, hogy aztán vádolnia lehessen a
kormánypártot, s a főhadsereg rokonszenvét, mellyel az különben is ragaszkodott hozzá, még inkább fokozza". Horváth
Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 ban és 1849-ben. 2 kiadás Bp., é n. III. k. 220--221. o.:
„...födetlen fején - szándékosan-e vagy véletlenül? - bizonytalan, erős kardvágást kap". GelIch: i m III. k. 651-653 o.
szerint sincs kizárva a merénylet lehetősége, de hozzáteszi: „Mi egyébiránt ezen merényletnek semmiféle fontosságot
nem tulajdonítunk. Ilyenek minden időben fordultak elő Görgeynél magasabb állású emberek ellen is anélkül, hogy az
illetőnek, valamint azon testületnek, melyhez tartozott, becsületét érintette volna", Breit József: Magyarország 1848/49.
évi függetlenségi harcának katonai története. 2 kiadás Bp , 1930. 99. o. ,,E pillanatban fejének hátulsó részére kétszer
egymásután hatalmas kardcsapást kapott, melyet minden valószínűség szerint vagy a rohamban résztvevő s időközben
közelébe ért, vagy talán éppen a saját kíséretéhez tartozó huszárok egyike szánt neki, mégpedig alighanem kevésbbé
véletlenségből, mint inkább szándékosan, amennyiben Görgey aznap vérvörös zekéjéről mindenki által már messziről
felismerhető volt". 101. o.: „...a minden valószínűség szerint egyik alárendeltje által okozott megsebesülése felett tehát
sajnálkozásunknak adhatunk kifejezést, s bárki lett légyen az ismeretlen tettes, orvtámadásáért katonai szempontból más
mint megvetés nem igen érdemel".
34 Magyarul: OLGörgey-It. b/45/b. fasc. Közli Görgey István: i. m. III, k 51 52, o. Németül: HL 1848--49. 36/190.
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Kempelen Károly (1824-1857)
35

Kornis József (1829-1890)
Protheaud, Joseph (1786-1852)
Radányi
Schmidegg János József(18241907)
Schmidegg Kálmán (18271855) 36
Sennyei Lajos (1829-1894)
Spiller Vilmos
Stahremberg István (1817-1900)
Takács Gyula (1826-1898)
Tóth György (1827-?)
Vermes Ignác (1819-1851)
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2.
Komárom, 1849. július 2.
Héya József százados, segédtiszt jelentése Molnár Ferdinánd ezredesnek,
a hadügyminisztérium elnöki osztálya vezetőjének
An den Herrn Chef des Praesidial Bureau Obersten v[on] Molnár in Pesth
Comom am 2. July 1849.
Der Herr General u[nd] unser verehrter Ober Commandant ist der heutigen Nacht am Kopfe durch
eine Kartatscher-Kugel verwundet werdwen. Ungeachtet die Wunde nicht lebensgefährlich ist, darften
doch die Leiden längere Zeit wesen. - Indem ich den Herrn Obersten davon benachrichtige, muß ich
zugleich bitten den Dr. Lumniczer3 u[nd] Balassa38 zu einen Consilium schleunigst hieher zu senden.
[Es ist noch nicht gewiß, aber man behauptet allgemein daß der Bruder des Generalen, der Pista
heute geblieben sey.]39 Der Pista kam so eben,
Die Schlacht war groß und glänzend. Der Verlust war von uns nicht gering, aber beim Feinde
bedeutend größer. Der Feind ist in zwei Theile getheilt, er hat kein Centrum u[nd] wurde geworfen.
Héja Haptmann] Corps Adjutant
Eredeti sk. tisztázat. MOL H 75. Hadügyminisztérium.
1849. dátum szerint. 166/m.

Általános iratok. 163- doboz. Iktatlan iratok.

35 Alarzsó: i. m. 186. o. szövege szerint Görgei gróf Korniss Józsefet küldte „az ácsi erdő megvívásával megbízott
parancsnokhotz, miképp előnyomulását siettesse". Elképzelhető tehát, hogy Korniss sem volt Görgei kötnyezetében a
roham idején
36 Schmidegg Kálmán szerepeltetése valószínűleg téves Görgey Istvánnál, mert Görgei júl. 4-i napiparancsában egy
értelműen a 3. huszárezredben szolgáló Schmidegget tünteti ki, Kálmán pedig a 9. huszárezred állományába tartozott.
37 Lumniczer Sándor (1821-1892), sebész, egyetemi tanár, törzsorvos a feldunai, majd VII. hadtestben, 1849. jún. 1től hadügyminisztérium egészségügyi osztályának tanácsosa, 24 tői igazgatója.
38 Balassa János (1814-1868), sebész, egyetemi tanár, a MTA tiszteletbeli tagja, az egyetemi orvosi kar igazgatója.
39 Ezt a részt Héja Görgey István megérkezése után kihúzta a szövegből.
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3.
Komárom, 1849- július 5Bayer József ezredes, a központi táborkari iroda vezetőjének jelentése Kossuth Lajos
kormányzóelnöknek az 1849. június 25-július 5. közötti eseményekről
A feldunai főhad eseményei a tisztelt ország kormányzójának ezennel felterjesztetnek.
Múlt hó 25-kén minden oldalról azon hír fogott körül, hogy az ellenség egész harcsorozatában
nagyszerűen mozog, mi annak védő állapotából támadó előnyomulását gyaníttatja.
A peredi csata után június 21-kén a Vág jobbpartján összpontosított tartalékhada Wohlgemuth'" alatt
csatlakozva a Panyutyin' 1 orosz hadoszfállyal, kevés és csekély szemleosztályok hátrahagyása után,
részint Pozsonyba húzódik, részint a Colorado-féle12 osztrák hadosztály erősítésére a Csallóközben
sietett.
Ugyanekkor nyomulának hadai Sopron- és Óvárról a Rabnitz 0 előtti állásunk ellen. Az első harcélbe
állított hadunk megerősítésére második hadtestünk Gutáról Komáromon át Gönyő [sic!] felé haladt; az Iső és IH-ik hadtest és a Horváth-féle szállongó csapat' ' a Vágtól a Nyitra megé, mégpedig az első Hullra,
a 3-dik Érsekújvárra és Horváth csapatja Nyitrára rendeltetett, mindnyájának egyszersmind útrendjük az
elsáncolt táborba, Komárom alatt kiadatván.
Június 26-án az ellen minden pontjain előnyomult, s estve negyed órai távban harcállásunk előtt
táboroza. A hetedik hadtest és Kmety hadosztálya, valamint a komáromi várőrizet a Csallóközön készek
valának az ellenség fogadására és kemény ellentállásra határozvák.
Június 27-kén az általános [sic!] megtámadás mint előre gyanítható, háromszoros túlnyomósággal,
különösen ágyúkra nézve, bekövetkezék. Seregeink mindenütt hősileg megállák a támadtatást, de az
ellennek sükerült [sic!] a 7-dik hadtest és Kmety' 5 hadosztálya közé fúródnia, mind a kettőt ezáltal
veszélyeztetvén, 28-káni főmegtámadás alkalmával őket hát- és oldalba támadva, egymástól elszakítani.
Ennek elejét veendők, Poeltenberg tábornok' 0 28-ki reggelén Ménfőnél az ellent megrohaná; bár
példátlan elszántságú lelkesedéssel küzdte serege, a roppant túlerő ellen el nem érheté célját. Az
ellenség e napon Győrt felette nagy számú üteggel oly hevesen támadá meg, hogy minden ellentállás
csak önerőnk haszontalan föláldozásává fajulandó», miért is a VU-dik hadtest visszavonulása Gönyő
felé, a Kmetyé Pápa felé rendeltetek, mit mindkettő oly rendben vive végbe, hogy csak egyetlen
hullárzó 4 ' sem kerülhete ellenséges kézbe.
Június 29-kén a második és hetedik hadtest az ellenségtől követetlenül, folytatá hadmenetét.
Június 30-kán, végül a 2-dik, 3-dik, 7-dik és 8-dik hadtest összpontosítva táborozott a komáromi
sáncok oltalmában. Az első hadtest és Horváth alezredes csapata Érsekújvár, Hull és Nyitra felől vevék
az ellenség mozdulatát szemügyre.
Görgey Ármin szállongó csapatát' 8 azonnal Komárom felé kelle vonnunk a felvidéki bánya
városokból, hol a veszélynek szembetűnőn ki volt téve.

40 Wohlgemuth, Ludwig von, báró, (1788-1851), es. kir. altábornagy, hadtestparancsnok, 1849 júliusától Erdély ka
tonai és politikai kormányzója.
41 Panyutyin, Fjodor Szergejevics (1790-1865), a es. kir. fősereg mellé rendelt 9. kombinált gyaloghadosztály pa
rancsnoka, később főhadsegéd, hadtestparancsnok, varsói katonai kormányzó, az államtanács tagja.
42 Helyesen: Colloredo-Mannsfeld, Franz, herceg (1802-1852), cs kir. altábornagy, hadosztályparancsnok.
43 Rábca.
44 Horváth János (1815-1875), cs. kir. százados a 9. (Miklós) huszárezredben, legmagasabb rangja honvéd ezredes.
Várfogságot szenved. Horváth különítménye a 60. (Wasa) gyalogezred 1. zászlóaljából, a 39. honvédzászlóalj 2-3- száza
dából, a 3. és a 9. huszárezredek alezredesi osztályaiból és a 2. lovasütegből állt, 1205 gyalogossal, 501 lovassal és 62
tüzérrel, összesen 1760 fővel és négy löveggel. OL H 89. Hadügyminisztérium, vegyes iratok. 6. doboz.
45 Kmety György (1813-1865), cs. kir. főhadnagy a 19. (Schwarzenberg) gyalogezredben, legmagasabb rangja hon
véd vezérőrnagy, hadosztályparancsnok.
46 Poeltenberg, Ernst Poelt Ritter von, (1813M849), cs. kir. százados a 4. (Sándor) huszárezredben, legmagasabb
rangja honvéd vezérőrnagy, hadtestparancsnok. Az aradi vértanúk egyike.
47 Egyenként szállingózó,
48 Görgey Ármin (1812 1877), kilépett cs. kir. hadnagy, honvéd őrnagy, különítményparancsnok, majd alezredes, a
feldunai hadsereg vezérkari főnöke. Várfogságot szenved. - Görgey Ármin különítménye 2301 gyalogosból, 181 lovas
ból, 147 tüzérből, összesen 2629 főből, 6 lövegből és 4 röppentyűből állott. HL 1848-49. 36/297.
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Július 1-én az ellen az osztrák császár személyes vezetése alatt megerősített komáromi állásunk elébe
nyomult, hasonlag a Csallóközön is. E napon Ács és Igmánd helységeket fegyvereivel immár megraká.
július 2-kán í/29-kor reggel az ellenséges nad összpontosított támadása kezdődött a Duna jobb partjáni
állásunkra. Részünkről Görgei tábornok maga vezénylé, s derék seregeit fényes diadalmunk e dicső
napján maga vezeté.
Miként megerősített állásunk másképp nem is lehetségesíté, az ellenség főerejét két szárnyunkra veté
(a Monostori hegy és Ószőny helysége); első helyütt sáncaink megrohantatván, az első sáncot viselő, a
Parma herceg gyalogezred egyik,' 9 s a 2-dik vadászzászlóalj által, kik még 6 orosz zászlóaljaktól
támogattattak,5" be is vétett; de 71-ik zászlóaljunk, általában a komáromi helyőrség,' 1 s a 2-dik hadtest
támereje' 2 által abból nagy veszteséggel ötvennél több halottat hagyva, kiveretett, lmjában [sic!] újítva
egész napon át sikertelen rohamait.
A balszárnyon nemkülönben az ellenséges Benedek tábornok'-1 Mocsáról jövő dandárja, melynél az
osztrák császár is tartózkodék, az általunk gyengén megrakott ószőny helységet elfoglaló, s imígy a
postaútoni pesti közlekedést elzárá. Ennek fontosságát belátva, a 3-dik hadtest a 3-dik honvéd- és az
egykori 19-dik sorezred (Schwarzenberg) 3-dik zászlóalját vezénylé a helység visszafoglalására. Az
ellenség benne immár torlaszokat építe, azokat oly erővel fedezvén, hogy e két zászlóaljunk az
ellenséges golyók sűrű zápora, a gyalogság osztálytüze s a piacon felállított 7 ágyú dühének nem
felelhetvén meg, visszahúzódott. Fölvétetve azonban az egykori 52-dik sorezrednek' H harmadik
zászlóaljbeli bajtársai- és a 65-dik és 42-dik zászlóaljtól, két üteg segítségével Ószőny újonnan
megrohantatva, szuronyszegezve bevétetek, az ellenség halottjaival, kiknek nagyobb része orosz
vadász volt, telvén a házak. Az ellenség rendetlen hullározásban futva hagyá el a helyet, ügyes
tüzéreink halált és pusztulást szórva futó csoportjaik közé.
Egész napon át kevés közbeszakadás kiül (sic!) mindenütt tartott a csata, mely különösen az ácsi
erdőnél est felé dühössé Ion. Az előnyomuló ellenséges tömegek nyílt harctéren rendületlen
honvédeink rohamának rögtön engedni, s megtöretve vad futásban segélyt a harctértől messze keresni
kénszerülének, Ács-, Igmánd-, Mocsáig a bekövetkezett éjjel elvonulának.
az ellenség elláthatlan lovastömegének ellenébe a középen nagyszerű rohamot vezérlett személyesen
Görgei fővezér, ki is ez alkalommal fején vágást kapott. Háromezer huszárunk az annyira túlnyomó
ellenséges lovasságot szétkergette annyira, hogy az új összeütközést elfogadni nem mert. - Részünkről
mindössze a veszteség 400 sebesült és halott. 5 '
Harcosaink leghősebbjeit lelkiismeretesen megjegyezni nehéz; mindenki helyén állott; ügyes,
belátásteljes a vezér; rendületlen vitéz és elszánt bajnoka mind a szabadság- és hazának. Legkitűnőbbek
eddig a 48-dik zászlóaljbeli őrnagy, Rakovszky,56 Görgey István 51-dik z[ászló]a[lj]beli kapi
tány,'

49 A es. kir. 24. (Károly Lajos pármai herceg) gyalogezred egyik Landwehr-zászlóalját.
50 A Panyutyin hadosztály nem vett részt a sáncok bevételében,
51 A Janik János ezredes (1797-1881) vezette hadosztályt a 18., 64., 70. és 71. honvédzászlóaljak alkották.
52 A 48. honvédzászlóalj és a 39, (Dom Miguel) gyalogezred 1. zászlóalja.
53 Benedek Lajos, lovag, (1804-1881), es, kir. vezérőrnagy, dandárparancsnok, Nyugállományú táborszernagyként
hal meg. Benedek júl. 4 én mennyasszonyához írott levelében részletesen beszámolt az ütközetről. Közli Heinrich
ľriecijung. Benedeks nachgelassene Papiere. Leipzig, 1901. 162-164. o. Benedek dandára összesen 34 halottat, 66
sebesültet, 13 eltűntet és 58 lovat veszített.
54 Az 52. sorgyalogezred Ferenc Károly főherceg nevét viselte.
55 Ez a szám jócskán alatta van a tényleges veszteségnek, hiszen egyedül a VII. hadtest 557 főt veszített sebesültek
ben, halottakban és foglyokban. Hamming: i. m. 119. o. Ramming szerint ez csupán a harkálypusztai lovasrohamban
elesettek és megsebesültek száma; ez viszont soknak tűnik, mivel a VII. hadtest lovassága összesen 14 halottat, 21
sebesültet, 15 eltűntet és 60 lovat veszített.
•
56 Rakovszky Samu (1802-1871), nyugalmazott cs. kir. főhadnagy, homéd őrnagy, a 48. honvédzászlóalj parancsno
ka, a júl, 2i csatában tanúsított helytállásáért alezredessé, később ezredessé léptetik elő.
57 Görgey István (1825-1912), ügyvéd, honvédszázados, a július 2-i csatában az 51, honvédzászlóalj parancsnoka.
Besorozzák,
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Kökényessy alezredes,' 8 Dominik 2-ik huszárelzred] főhadnagy,' 9 s a Görgei tábornok kíséretbeli
Protheaud, 60 Takács,61 Korniss,62 Spiller,6' Batthyány,6'1 Karnász,65 Gally66 és Zsenyei6" főtisztek.
Miután az ellen a Vág-vonalt mondhatjuk, egészen elhagyá, az első hadtest szintén ide hivatott.
Horváth csapatja Érsekújvárról tartja szemmel a Vágót, a Görgey őrnagy-féle szállongó csapat ide,
összpontosításunk helye felé vett útjában már N[agy]sarlót [sic!] elérte. Az ellenség állása Ácstól Igmádon
át megyén, jobb szárnyának támpontja lovas osztályokkal van megrakva.
Tegnap s ma az ellenség nem mozdult. Ács- és Puszta-csémnél elsáncolja magát. Mi e két napot
meztelen honvédeink fölruházásra, újoncaink fölszerelésére s a Monostor-hegyi sáncok bevégzésére
fordítottuk,
Bayer ezredes
Eredeti lisztázat. MOL OHB 1849:9150. No. 151. „A Közlönybe - mi abba való volt - kiadatott; egyébiránt tudomásul szolgált".

58 Kökényessy (Gaertner) Szaniszló (1817-1889Ö, cs. kir. főhadnagy, honvéd alezredes és dandár-, később ezredes
és hadosztályparancsnok. Várfogságot szenved.
59 Dominik István (1822-?), cs. kir. tizedes a 2. (Hannover) huszárezredben, homéd százados ugyanott.
60 Protheaud, Joseph (1786-1852), honvéd őrnagy, Görgei törzskarának parancsnoka Várfogságot szenved
61 Takács Gyula (1826-1898), honvéd főhadnagy, parancsőrtiszt Görgei mellett, besorozzák.
62 Korniss József, gróf (1829-1890), cs. kir. hadapród, honvéd főhadnagy a 9 (Miklós huszárezredben, parancsőr
tiszt Görgei mellett.
63 Spiller Vilmos, főhadnagy a 2. (Hannover) huszárezredben, parancsőrtiszt.
64 Batthyány László, gróf (1827-1851), cs. kir. hadapród, honvéd huszár főhadnagy a 9. (Miklós) huszárezredben,
majd parancsőrtiszt Görgei mellett. Besorozzák.
65 Karnász József (1821-1888), százados a 3 (Ferdinánd d'Esté) huszárezredben, parancsőrtiszt Görgei mellett
66 Gally (Galli) Gyula, főhadnagy, majd százados a 4. (Sándor) huszárezredben, parancsőrtiszt Görgei mellett
67 Helyesen: Sennyey Lajos, báró (1829-1894), a főhadnagy a 6. (Württemberg) huszárezredben, parancsőrtiszt
Görgei mellett, besorozzák.
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LUKÁCS LAJOS

TÜRR ISTVÁN HALÁLRA ÍTÉLÉSE
ÉS AZ ANGOL DIPLOMÁCIA 1855/56-BAN
Türr István, a legendás hírű olasz tábornok, Garibaldi 1860-as szicíliai
expedíciójának egyik kiemelkedő vezetője 1849 óta a magyar emigráció tevékeny
tagja volt, akinek kézrekerítésére, kikapcsolására az osztrák kormányzat minden
lehetőt elkövetett. Miután 1849. január 19-én elhagyta katonai alakulatát, a Ferenc
Károly főherceg nevét viselő 52. osztrák gyalogezredet - ahol hadnagyként szolgált
- és átállt a piemontiak oldalára, dezertőrnek nyilvánították.1 Utóbb az 1853-as
milánói felkelés előkészítésében tanúsított sokoldalú tevékenysége miatt hívta fel
magára Bécs figyelmét. Azon személyek közé tartozott, akinek lépéseit az osztrák
ügynöki hálózat fokozottan nyomon követte, felkészülve a váratlan fordulatokra is.2
Úgy tűnik, hogy 1855-ben elérkezett a várva várt pillanat, amikor lecsaphatnak
ellenfelükre Más kérdés az, hogy az osztrák abszolutizmus kétbalkezessége,
ellentmondásossága, felemássága mennyiben járult hozzá ehhez. Türr István,
amikor a krími háború idején ezredesi fokozattal angol szolgálatba állt és vállalt
feladatainak megfelelően a román fejedelemség területére lépett, helyes logikával
mérte fel a helyzetet és személyére nézve nem vállalt túlzott és kalandos
kockázatot, 1849-es múltjával ugyan tisztában volt, tudta, hogy Bécsben nehezen
felejtenek, de tudta ugyanakkor azt is, hogy a kemény megtorlás évei lassanként
elmúltak, a cári hatalom egykori szövetségeséből olyan semleges ország lett, mely
Anglia, Franciaország, Törökország mellett ugyan nem lépett háborúba, de
Oroszország mellett sem. Mialatt az ellenfelek Krím félszigetén tusáztak, Ausztria
megszállta a dunai fejedelemségek területét, szinte meggátolva, hogy a háborús
felek új hadszínteret hozzanak létre. A nyugati hatalmak a „semleges" Ausztria
szerepét pozitívan értékelték, de a fejleményekből Oroszország is hasznot húzott:
megszabadult a kétfrontos habomtól. Más kérdés az, hogy a cári udvarban Ferenc
Józsefet és Ausztriát hálátlansággal vádolták. 3
Ilyen körülmények között egy angol szolgálatban álló magyar emigránsnak a
feltételezések szerint nem sok vesztenivalója lehetett, ha az osztrák megszállta
román földre lép. Az óvatos Türr Turnu-Severinben kérdést intézett az osztrák
parancsnokhoz, hogy tekintettel osztrák katonai múltjára, szabadon közlekedhet-e
román területen. Igenlő választ kapott; Giurgiuban Schweiger osztrák őrnagy
hasonlóképpen nyilatkozott. Csak ezek után utazott Türr Bukarestbe, ahol 1855november l-jén megkezdte működését. Feladatát még szeptemberben 3-án
MacMurdo ezredestől kapta, az angol szekerészed szolgálat parancsnokától, lovak
1 V. ö Türr Isnán töredékes életrajza. Közli Pilroff Pál. Új Magyar Szemle, 1921. III. 1-2. sz.; Türr Isti'án:
Emlékeimből. Magyar Hírlap, 1903. okt. 4--dec. 20.; Aililio Vigerano: La légioné ungherese in Italia (1859-1867). Roma,
1924. 33. és köv. o.
2 Leo Pollin i: Mazzini e la rivolta Milanese del 6 febbraio 1853 Milano, 1930. 72. és köv. o.; US.: Gli ungheresi e la
rivolta Milanese del febbraio 1853. Bp., 1931-32. 000. o.; Koltay-Kaslner Jenő: A Kossuth emigráció Olaszországban.
Budapest, i960 42 és köv. o.
3 V. ö Heinrich Friedjung Der Krimkrieg und die österreichische Politik. Stuttgart, 1907.; Márki Sándor: Az 1849.
évi osztrák-orosz szövetség fölbomlása. I—III. Budapesti Szemle, 1917. CLXXI-CLXXII.; Bernhard Unckel: Österreich und
der Krimkrieg Lübeck Hamburg, 1969.; Paul W. Schroeder: Austria, Great Britain and the Crimean War. London, 1972.
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és szekerek vásárlására. A Bukarestben magabiztosan közlekedő Türrnek azonban
hamarosan keserves csalódásban lett része. Néhány órai ottlétét követően egykori
osztrák ezredének helyben állomásozó tisztjei felismerték és minden tiltakozása
ellenére fogságba vetették. Nehezen lehet nyomon követni az eseményeket abban
a tekintetben, hogy a személyét felismerő osztrák tisztek mennyiben jártak el
öntevékenyen és mennyiben felsőbb utasításra. Annyi azonban biztos, hogy
utólagosan Bécs mindenben helyeselte az eljárást és nem sokat törődött azzal, hogy
román földön, semleges területen, erőszakot gyakoroltak és az adott időpontban
Türr - osztrák szempontból kétes múltja ellenére - annak az Angliának
szolgálatában állott, mellyel Ausztria baráti viszonyt tartott fenn. Türr bukaresti
elfogatásának szinte az első pillanattól kezdve nemzetközi botrány szaga volt és
nagyon is szűklátókömnek kellett annak lennie, aki azt remélte, hogy Türr börtönbe
vetése felett London egyszerűen napirendre tér.4
Osztrák részről villámgyorsan cselekedtek és két nappal elfogása után már
Brassóba szállították, ahol haditörvényszék elé állították. A sebtében lezajló
események során szinte alig maradt Türrnek arra ideje, hogy átadja hivatalos iratait,
pénzét Berendy török őrnagynak és megkérje: azonnal értesítse a történetekről a
bukaresti angol konzult. Üzenetet küldött továbbá Plonder angol őrnagynak is,
akinek inasával az elszállítása pillanatában véletlenül összetalálkozott.5
Mialatt Brassóban megkezdődött Türr vizsgálata, Bukarestből eljutottak Londonba
a szükséges információk. Clarendon angol külügyi államtitkár, bármennyire is
felháborodással és csodálkozással vette tudomásul a történeteket, első lépései során
szelíd informátori akciókat kezdeményezett a londoni osztrák követ irányába. A
kellő választ, az eset osztrák értelmezését hamarosan meg is kapta. Colloredo
osztrák követ - bécsi információkra, Boul gróf osztrák miniszterelnök és
külügyminisztertől szánnazó utasításokra támaszkodva - tájékoztatta Clarendont
Türr „bűnös" múltjáról, egykori dezertálásáról és arról, hogy mennyire aktív
szerepet játszott Kossuth és Mazzini felforgató tevékenységében. Szerinte Coronini
gróf, a romániai osztrák megszálló erők főparancsnoka helyesen járt el, amikor ezt a
veszélyes nemzetközi forradalmárt lakat alá tette, mert az osztrák katonai törvények
ezt indokolják. Arról pedig, hogy mindez a semleges román földön történt,
Colloredo úgy nyilatkozott, hogy amikor Ausztria seregei oda bevonultak,
Törökországgal kellő megállapodás jött létre, amely az osztrák hadsereg számára
biztosította azon jogokat, hogy osztrák dezertőrök ellen közvetlenül felléphessen.
Colloredo egy 1854. június 14-én kötött megállapodásra hivatkozott. A
magyarázkodás, bármennyire is mesterkéltnek tűnt, mégis nemzetközi jogi
hivatkozásokra épült, mellyel az angol kormánynak érdemben foglalkoznia kellett.
Tették ezt annak ellenére, hogy Ausztria eljárását Türr ellen eleve nem csak
jogtalannak ítélték, de egyidejűleg olyan lépésnek is, mely nem áll összhangban
Anglia és Ausztria baráti kapcsolataival.^
4 Türr: Arresto, processo e condana del Colonello - narrati da lui medesimo. Torino, 1856.; Milano. 1862.; V. ö.
L'Opera di Stefano Türrnel Risorgimento Italiano (1849-1870). Descritta della Figlia. I—II. Firenze, 1928. II. 11. és köv. o.;
Conda Hála: Türr tábornok Születésének száz éves évfordulójára. Budapest, 1925. 18 és köv. o ; Berzericzy Albert: Az
absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 I-IV. Budapest, 1922-1937. II. 55-56. o.
5 V. ö. 1 'ti rr.-Arresto ... I. m. 17. és köv. o.
6 Clarendon Elliotnak, London, 1855. november 27. (Public Record Office, London. Foreign Office Embassy and
Consular Archives, Austria FO. 120. [a továbbiakban: PRO] Foreign Office E. C. Arch FO 120. 309/165).
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Clarendon külügyi államtitkár 1855. november 27-én kellő részletességgé!
informálta az osztrák álláspontról Elliot bécsi angol követségi titkárt, aki az 1851-től
Bécsben szolgált Westmorland angol követ 1855. november 23-i végleges távozása
után átmenetileg a követség munkáját irányította. Clarendon sokoldalúan kifejtette
álláspontját, mely szerint az angol szolgálatában állt Türr ezredest az osztrákok
jogsértő módon tartóztatták le román földön és állították Brassóban hadbíróság elé.
Anglia nem tűrheti el, hogy érdekeiéit küzdő és katonai egyenruháját viselő
egyéneket rabságba vessenek - mindez mélységesen sérti a birodalom érdekeit.
Éppen ezért az angol kormány követeli Türr szabadon bocsátását, az angol
érdekeket sértő eljárás megszüntetését. 7
Clarendon külügyi államtitkár az angol kormány kívánságának további
nyomatékot adva 1855. december 4-én Elliothoz intézett utasításában felhívja a
figyelmet arra a kirívó ellentmondásra, ami Ausztria nemzetközileg vállalt szerepe
és az angol szolgálatban álló Türr ezredes letartóztatása között feszül. Elismeri
ugyan, hogy Ausztriának jogában áll a számára politikailag veszélyes elemeket
szemmel tartani és fellépni ellenük, de az adott esetben nyilvánvaló félreértésről,
hibáról és túlzásról van szó. Nézete szerint az osztrák kormánynak méltányolni kell,
hogy az angol kormány a maga megbízottait nem hagyhatja magukra, különösen,
ha olyan egyértelmű szerepkörben lépnek fel, mint Türr Bukarestben. Coronini gróf
osztrák főparancsnok indokolását, magyarázatát Türr esetében elvetendőnek ítéli.
Kitűnik Clarendon érveléséből, hogy a Türr elleni eljárást főképpen az osztrák
katonai bürokrácia merevségének, rövidlátásának számlájára írja és elvárja Elliottól,
hogy kellő fellépésével Boul gróf osztrák kormányelnököt egy szélesebb körű, az
osztrák birodalom nemzetközi érdekeit fokozottabban szem előtt tartó, józan
állásfoglalására késztesse. 8
Az angol diplomácia bécsi képviselői nagy körültekintéssel jártak el Boul grófnál
Türr ügyében. A távozó Westmorland helyébe 1855. november 23-tól Seymour új
követ lépett, akit Elliot részletesen tájékoztatott diplomáciai lépéseiről, melyeket
Seymour helyeselt és erélyesen folytatni kívánt. 1855. december 6-i jelentéseiből
kitűnik, hogy haladéktalanul folytatta a tisztázó tárgyalásokat, amire annál inkább
szükség volt, mert Brassóban a haditörvényszék szisztematikusan folytatta az
eljárást Türr ellen. Az osztrák kormányfő bármennyire is átlátta a Türr-ügy
kellemetlen diplomáciai következményeit, radikális lépésre nem szánhatta el magát
anélkül, hogy az udvarnál döntő befolyással rendelkező szoldateszka érdekeit,
érzékenységét ne sértse meg. A hozzá gyakran forduló Seymour követnek egyelőre
nem volt hajlandó világos és határozott választ adni. Kettőjük kapcsolatában az
udvarias gesztusok sok tekintetben elfeledték a lényeget. Boul nem kívánta az
ellentéteket feszíteni, de nem titkolta, hogy tudna ellensérelmeket felhozni, miután
angol részről Ausztria ellenségei gyakori pártfogásban részesültek. Még azt is
megkockáztatta, hogy felemlegesse az angol - ír kapcsolatok bonyolult ügyeit és
felhívja a figyelmet arra, hogy Ausztria a dunai fejedelemségekben hasonlóképpen
járt el, mint az angol kormány ír ügyekben szokott. Boul gróf célja ugyanakkor nem
az ellentétek kiélezése, hanem ellenkezőleg, tompítása és a rendezés elősegítése
7 Clarendon Elliotnak, London, 1855. november 27. (PRO Foreign Office. E. C Arch. FO 120. 309/165).
8 Clarendon Elliotnak, London, 1855. december 4. (PRO Foreign Office, E. C Arch, FO 120. 309/176).
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volt - ámbár a saját logikája szerint. Érthető az osztrák kormány részéről, hogy azt a
baklövést, melyet a katonai bürokrácia ez ügyben elkövetett, a kellő formaságok
betartásával, Ausztria nagyhatalmi tekintélyének megóvásával kívánta helyrehozni.
Végül is kérte Seymourt, hogy legyen türelmes és néhány napon belül eredményt
ígért.9
Úgy tűnik, hogy Boul optimizmusa korainak bizonyult és az ügyek vontatottsága
az angol kormány további tiltakozását vonta maga után. Clarendon külügyi
államtitkár 1855. december 11-én Seymournak küldött utasításában a legerélyesebb
szavakkal rótta fel az osztrák fél magatartását és álláspontjának haladéktalan
képviseletét kérte. 10 Seymour úgy döntött, hogy kormánya véleményét nem saját
szavaival tolmácsolja Boul grófnak, hanem átadja számára a december 11-i utasítás
szövegét, ámbár józan megfontolásból Clarendon egy-két súlyosnak ítélt kifejezésén
változtatott - melyért utólagosan elnézést kért főnökétől. December 17-i
beszámolójából kitűnik, hogy a tiltakozását az osztrák kormányelnök udvariasan
tudomásul vette és az osztrák-brit kapcsolatokat szilárd baráti alapokra kívánta
helyezni. Ugyanakkor továbbra is felemlegette: Anglia pártfogásban részesít
Ausztria számára veszélyes elemeket; kívánatosnak tartaná, hogy az angol
szolgálatba kerülők megfelelő hivatalos iratokkal, útlevelekkel lennének
felszerelve, hogy az esetleges félreértések elkerülhetőkké váljanak. Konkrétan a
Türr-ügyre terelve a szót Boul gróf sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a keletkezett
affér olyan személy esetében jelentkezett, aki angol egyenruhát visel. Ismételten
hivatkozott arra, hogy az osztrák hadseregben a katonai fegyelem ellen vétőket
milyen szigorúan ítélik meg és az adott esetben ez egész nyilvánvalóan előtérbe
került. Mindennek ellenére reméli, hogy az ügy békés elrendezést fog nyerni ámbár annak formájára és idejére nézve nem adott határozott választ.11
Az osztrák katonai vezetés keménységére mutatott, hogy Boul gróf békés
rendezést óhajtó fellépései nem találtak kellő visszhangra. Nyilvánvalóvá lett, hogy
ez esetben már közvetlenül Ferenc József katonai irodájának szükséges közbelépni,
hogy a birodalmat érintő kellemetlen Türr-ügy az angol kívánságokkal összhangban
rendeződjön. Seymour 1855 december utolsó hetében további erélyes tiltakozásra
szánta el magát, ámbár határozott fellépése mindig is összhangban állt a tapasztalt
diplomata kiegyensúlyozott magatartásával. Clarendon külügyi államtitkárhoz
küldött bizalmas jelentéséből kitűnik, hogy mennyire világosan látta az osztrák
katonai vezetés és a polgári kormányzat között feszülő ellentmondásokat. Sok
tekintetben szokatlan módon ugyan, de kétségtelenül a jó ügy sikere érdekében
kereste és találta meg a kapcsolatot gróf Coronini tábornokkal, a román
fejedelemségeket megszálló osztrák erők főparancsnokával, aki megítélése szerint
Türr elfogása és hadbíróság elé állítása körül a legfelelősebb szerepet játszotta.
Coronini jellemzése során előadja, hogy a tábornok egyike az osztrák birodalom
legtekintélyesebb katonai vezetőinek, akit Ferenc József nevelőjeként is emlegetnek
és aki továbbra is jelentős befolyást gyakorol az uralkodóra. Az osztrák birodalmi
gondolat feltétlen hívéről van szó, aki a birodalmi egység és erő legfőbb
9 Seymour Clarendonnak, Bécs, 1855. december 6. (Public Record Office, London. Foreign Office. General
Correspondence, Austria. FO 7. [a továbbiakban: PRO Foreign Office. Gen. Corr.] FO 7. 4ÓO/3).
10 Clarendon Seymournak, London, 1855. december 11. (PRO Foreign Office. E. C: Arch. FO 120. 310/19).
11 Seymour Clarendonnak, Bécs, 1855. december 26. (PRO Foreign Office. Gen. Corr. FO 7. 460/29).
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letéteményesének a hadsereget tekinti és fegyelmének megőrzésére igen nagy súlyt
helyez. Az uralkodót is e meggyőződés hatotta át. Coronini tábornok Türrt rablónak,
dezertőrnek, ellenségnek nevezte, akinek példás megbüntetése hozzájárulhat az
osztrák hadsereg fegyelmének megőrzéséhez. Az általa áailónak tekintett és in
effigie felakasztott Türr, megítélése szerint, nem érdemel kegyelmet és bármilyen
fajta engedmény, gyengeség e téren nagyon rossz visszahatást keltene a hadsereg
tisztikarában. Éppen ezért példás megbüntetése mellett kardoskodott és ilyen
értelemben instruálta a brassói hadbíróságot. Amikor Seymour arra az elhatározásra
jutott, hogy tárgyalni kezd Coroninival, nem volt túlságosan bizakodó, de miután
kormányától nemcsak erélyes fellépésre ösztönözték, de a végrehajtáshoz szabad
kezet is kapott, belevágott a kilátástalan párbeszédbe. Seymour előadásából tudjuk,
hogy a kemény Coronini tábornok nem zárkózott el a tárgyalástól, de
elképzeléseiből nem engedett. Véleményét nyugodtan képviselte ugyan, de
félreérthetetlenül. Nagyon sajnálta, hogy ez ügyben egy tapasztalt idős diplomata és
egy öreg tábornok véleménye ütközik össze, de megítélése szerint éppen a
válságos európai helyzet előre nehezen látható fejleményei követelik meg, hogy a
katonai rendtartás szigorú előírásai ne kerüljenek veszélybe, ne szenvedjenek
csorbát. Ámbár annyit Coronini is elismert, hogy egy szerencsétlen ellentétről van
szó és nehezére is esik a következetes vélemény képviselete - ámbár mást aligha
tehet. 12
Mikor Boul gróf osztrák kormányelnök értesült az angol követ és Coronini
tárgyalásáról, egyáltalán nem lepődött meg azon, hogy előrelépés lényegileg nem
történt. Ő maga is ebben az irányban tapasztalta a legnagyobb ellenállást és
Seymour tudomására is hozta a katonai vezetés és az osztrák kormány közötti
véleménykülönbségeket. Seymour tehát szükségképpen rákényszerült arra, hogy a
megkezdett úton járjon tovább és Boul grófot kísérelje meg gyors cselekvésre
ösztönözni. Az angol kormány egyre aggasztóbbnak ítélte Türr brassói helyzetét és
Seymourt most már a legerélyesebb fellépésre utasította. Ezek után szinte
ultimátumban követelték az osztrák kormánytól Türr szabadon bocsátását. Mindez
arra mutat, hogy az egyébként nagyon is türelmes és hajlékony angol diplomácia
végül is megsokalta a bécsi huzavonát és gyors döntést követelt. A brit birodalom
tekintélye és egyben Türr élete is kockán forgott, s mindezt az osztrák katonai
vezetés makacssága és szűklátókörűsége idézte elő. Ennek megtörésére, vagy
legalábbis megpuhítására Boul gróf végül is eredményesen lépett fel - így megnyílt
a remény a Türr-ügy megnyugtató rendezésére. 13
Miközben Bécsben heves csatározások folytak Türr szabadlábra* helyezése
érdekében, - Brassóban a hadbíróság úgy végezte tovább a dolgát, mintha minden
a megszokott kerékvágásban haladna. 1855. november 19-én kezdődnek meg az
érdemi kihallgatások, meglehetősen sűrű időközökben - mintegy huszonhat
alkalommal - folytatódtak és a karácsonyt megelőző napokban fejeződtek be. A
hadbíróság először Türr 1848/49-es tevékenységét vizsgálta, a dezertálás
körülményeit. Ennél nagyobb hangsúllyal igyekezett feltárni Türr emigrációs
tevékenységét: kapcsolataitKossuthtal, Klapkával és Mazzinival. Különösképpen az
12 Seymour Clarendonnak, Bécs, 1855. december 26. (PRO Foreign Office. Gen. Corr. FO 7. 460/49. Confidential).
13 Clarendon Seymournak, London, 1855. december 15. (PRO Foreign Office. Gen. Corr. FO 7. 450/25).
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1853 márciusi milánói felkelés előkészületeiben való részvételéről faggatták. Merev
tagadásnak nem sok értelme lett volna, mert az osztrák hatóságok addigra már
minden lényeges tényt feltártak és Lombardiában a haditörvényszékek szigorú
megtorló ítéleteiben mindez kifejezésre is jutott. Éppen ezért Türr egyáltalában nem
tagadta, hogy Londonban érintkezésbe került Kossuth Lajossal és miután Torinóba
utazott, megtalálta a szükséges szálakat Mazzini bizalmasaihoz. Türr és emigráns
társa, Winkler Lajos, együtt utazott Milánó közelébe, hogy kapcsolatokat létesítsen
volt katonabajtársaikkal, akik még az osztrák hadseregben szolgáltak. A bíróságot
felettébb érdekelte Türr és Calvi olasz ezredes kapcsolata, aki megelőzően szintén
az osztrák hadseregben szolgált. Különösen tisztázni kívánták Türr érintkezéseit
Füzessy Jenővel (Gregorics Mátyás szökött katona álneve), aki Kossuth igazoló
levelével és a magyar származású osztrák katonához intézett proklamációval
rendelkezett. Arról a Kossuth aláírásával kinyomtatott proklamációról volt szó,
melynek szó szerinti eredetiségét Kossuth utólag vitatta és ami miatt Mazzinival is
ellentétbe keveredett. Türr István vallomásaiból kibontakozott tevékeny szerepe a
milánói felkelés előkészületeiben és ez elég terhelő bizonyítékot szolgáltatott
ellene. Tovább súlyosbította helyzetét, hogy folyamatosan osztrákellenes
propagandát folytatott és ezirányú emigráns működése nyilvánvalóvá vált.14
A brassói hadbíróság úgy vélekedett, éppen elég adat gyűlt össze ahhoz, hogy
Türr felett kimondhassák az ítéletet. Erre 1855. december 29-én került sor, amikor a
hadbíróság teljes létszámban felvonult és ünnepélyes formaságok között a vádlottak
padjára ültették Türrt. Ismertették előtte a kihallgatási jegyzőkönyveket, a vádirattal
egyetemben. Az utóbbi összegezte felségsértésnek minősített működését, 1848/49es és a milánói felkelés előkészítésében betöltött szerepét, ellenséges emigrációs
tevékenységét, melyek összességükben bizonyították, hogy az osztrák birodalom
megrögzött ellenségéről van szó, akit a legsúlyosabb büntetéssel kell sújtani. Ezek
után a hadbíróság, meglepő fordulattal, a kész ítéletet nem ismertette a vádlottal ámbár Türr meg volt arról győződve, hogy halálra ítélték. A történetekből világosan
kiderült, hogy a brassói hadbíróság a Türr ellen felhozott súlyos vádakat
semmiképpen sem kívánta enyhíteni, azok érvényét teljes egészében fenntartotta.15
A brassói hadbíróság a kihallgatási jegyzőkönyveket, a vádiratot és az ítéletet
legfelsőbb jóváhagyásra Bécsbe küldte. Oda, ahol még tovább folyt a birkózás a
katonai vezetés és a civil hatalom képviselői között a Türr-ügy lezárása körül. A
történtek arra mutatnak, hogy Coronini tábornok és támogatói formailag nem tettek
semmiféle engedményt, meggyőződésük szerint következetesen biztosították a
katonai hatalom tekintélyét, ugyanakkor az uralkodóra hárították a civil hatalom
kérésének teljesítését. Seymour bécsi angol követ kitartó fellépése, az angol
kormány határozott és következetes kiállása Türr szabadonbocsátása érdekében,
végül is meghozta a kellő eredményt. 1856. január 30-án Seymour an ól értesítette
Clarendon külügyi államtitkárt, hogy Bécsben megszületett a döntés, Türr Istvánt
rövidesen szabadon fogják bocsátani és Korfu szigetére szállítják.16 Erre ugyan még
néhány hetet várni kellett. Ugyanis csak 1856. febaiár 22-én ült össze ismét a
14 Türr: Aresto... i. m.; L'Opera di Stefano Türr. I. m. II. 12. és köv.o.
15 Uo.; V. ö. Kropf Laps. Kossuth és Mazzini 1853-ban. Történeti Szemle, 1913.; Kästner Jenő: Kossuth és Mazzini
Századok, 1925-26.
16 Seymour Clarendonnak, Bécs, 1856. január 30. (PRO Foreign Office. Gen. Corr. FO 7. 474/65).
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brassói hadbíróság, ahol az ítéletet felolvasták. Eszerint Türr István dezertálása
miatt, továbbá mert forradalmi tevékenységet fejtett ki Itáliában, el akarta szakítani a
birodalomtól az olasz és a magyar területeket, felségáailást követett el. Mindezért
összes vagyonát elkobozzák és kötél általi halálra ítélik. Majd némi szünet után
egyidejűleg közölték, hogy Ferenc József császár, tekintettel Viktória királynővel
fennálló szövetségére, a halálos ítéletet átváltoztatja örökös száműzetésre. 17
Mindennek alapján Türr Istvánt már másnap szabadon bocsátották és két őr
kíséretében Nagyszebenen, Szászsebesen, Újvidéken keresztül Triesztbe vitték. Az
osztrák Lloyd társaság hajója szállította tovább Korfu szigetére, ahol átadták a helyi
angol kormánybiztosnak. 18
Türr István életében a brassói meghurcoltatás ugyan kellemetlen és fájó
emlékeket hagyott, de egész életpályáját tekintve pozitív hatásokat is
eredményezett. A világ úgy ismerte meg, mint a társadalmi haladás bajnokát,
ártatlan áldozatát, akit a haláltól Anglia mentett meg. Amikor az 1850-es évek végén
Türr megjelent Észak-Olaszországban és kapcsolatot talált Garibaldival, az iránta
megnyilvánuló bizalmat 1855/56-os kálváriája, küzdelmes múltja is fokozta.^
Korfuba történt megérkezése után Türr azonnali kötelességének érezte, hogy
köszönetet mondjon azoknak, akik oly sokat fáradoztak kiszabadítása érdekében.
Ezért is írt levelet Viktória angol királynőnek, háláját fejezve ki mindazért, amit
Anglia tett rabságából történő kimentése érdekében. Hasonló tartalmú levelet
küldött Lord Palmerstonnak Anglia miniszterelnökének is. A széles angol
közvéleményt pedig a tekintélyes Times-ban közzétett írásában tájékoztatta
mindarról, ami romániai küldetése óta lejátszódott.20 Figyelemre méltó, hogy
Kossuth Lajos, aki aggódva kísérte figyelemmel Türr sorsát, szintén jelentkezett az
angol sajtó hasábjain - határozottan kiállva Türr igaza mellett és leleplezve Ausztria
kicsinyes, korlátolt, de sok tekintetben veszélyes magatartását. Először a londoni
The Atlas-ban emelte fel szavát, majd a Scottish Daily News-ban tárta fel Türr
helyzetét.21 Egészen nyilvánvalóvá vált a nemzetközi közvélemény előtt, hogy az
osztrák császárság, oly sokat fitogtatott katonai ereje ellenére, voltaképpen súlyos
gyengeségekkel küszködik, nem tud kellőképpen megfelelni a nemzetközi
normáknak, együttműködésében bízni nehezen lehet. A Türr-ügy végső soron nem
öregbítette Ausztria tekintélyét, sokkal inkább lejáratásához járult hozzá.
Az angol kormány a történetekből levonta a szükséges tanulságokat és
bizalmatlansággal tekintett arra a hatalomra, mellyel alapérdekei ugyanakkor
számos területen találkoztak. Az angol alsóházban 1856. február l-jén T. Duncombe
17 V. ö L'Opera di Stefano Türr. I. m. II. 25-26. o.
18 Conclu: Türr. I m. 24-25 o.
19 A krími háború magyar emigráns vonatkozásaihoz 1. Tliomas Lengyel: Hungarians and the Crimean War.
Hungarian Quarterly, 1939.; US.: Die Ungarn und der Krimkrieg. Budapest, 1938.; ľapp János-Szalczer Sándor: A
magyar emigránsok Törökországban 1849-1861, Pécs, 1893.; DénesJánossy Die ungarische Emigration und der Krieg im
Orient. Budapest, 1939-; Lukács Laps: Magyar politikai emigráció 1849-1867. Budapest, 1984. 103- és köv. o.
20 Türr: Arresto... i. m.; v. ö. Berzericzy: Absolutismus kora. I. m. II. 281. o.; Veres Sándor: A magyar emigratio a
Keleten. I -II Budapest, 1878. II. 159. és köv. o.
21 Kossuth Lajos a ,, 'the Allas"című angol újság 1855. november 24-i számában „The Arrest of an English Officer by
Austria in Wallachia" címen tárgyalta Türr elfogatását és hadbíróság elé állítását E témára a '/he Alias 1855. december 1jén visszatért egy, a „Daily Aci/s'-ban megjelent tudósításra utalva. Kossuth is tovább folytatta Türr ügyében az angol
közvélemény tájékoztatását és a „Scottish Daily A'«/*" 1855. december 8-i számában „Colonel Türr Condemned to
Death*" címen közölt cikket.
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képviselő - aki a magyar ügyeket együttérzéssel szemlélte - interpellációt nyújtott
be Türr elfogatása ügyében, sürgetve szabadlábra helyeztetését. Lord Palmerston
miniszterelnök válaszában egyetértett a felszólalóval és a Türr érdekében kifejtett
erőfeszítésekről közölte, hogy a két kormány tárgyalásai kellő eredményre vezettek
és Ausztria hajlandó Türr István ezredes szabadon bocsátására. Minden további
kombinációt szükségtelennek ítélt, egyben biztosította a képviselőket a kellemetlen
ügy megnyugtató lezárásáról. A szavaiból kiáradó mértékletesség és nyugalom arra
is utalt, hogy Anglia a jövőben különösen igyekszik elkerülni minden olyan lépést,
mellyel irritálhatják Bécs érdekeit. 22 Ezt a magatartást az angliai külföldi emigránsok
- köztük a magyarok is - jócskán érezhették, tapasztalhatták növekvő
ellenőrzésüket, mozgásterületük fokozatos beszűkülését.

22 Parliamentary Debates. 3rd Series. 1856. February 1. CXL. London, 1856. 89-92. o.

-108-

MŰHELY

BOGNÁR ZALÁN
BUDAPEST POLGÁRI LAKOSSÁGÁNAK TÖMEGES ELHURCOLÁSA
SZOyjET HADIFOGSÁGBA
1945 január—március
Az elmúlt 50 év - eltekintve az utóbbi 4-5 évtől - nem kedvezett e téma kutatóinak. így csak igen
kevesen és akkor is inkább csak érintőlegesen foglalkoztak a budapesti polgári lakosság szovjet
hadifogságba hurcolásának témakörével. A politikai atmoszférán kívül e téma kutatásának a források
csekély és töredékes volta sem kedvezett. (Pl.: a Magyar Vöröskereszt Országos Központja Kutató és
Tudósító Osztályának 1945. évi teljes iratanyaga - melyben a hadifoglyok keresésével és helyzetével
foglalkoztak - eltűnt.)
Szerencsére mostanra már nemcsak a politikai helyzet változott, hanem a hadifogság gyötrelmeit
túlélők közül is egyre többen tollat ragadtak. így mertem venni a bátorságot, hogy e kis írás keretében
megkíséreljem felvázolni a budapesti civil lakosság elhurcolásának hátterét, mikéntjét, s hogy rövid
mérleget vonjak minderről.
Budapest több mint 7 hetes ostroma a főváros lakosságától igen nagy emberáldozatokat követelt. A
bombázások és harcok közvetlenül és közvetve is szedték áldozataikat. Budapest polgárai közül
mintegy 38 ezren vesztették életüket a harcok folyamán.1 Az emberek alig várták a front
továbbvonulását, melytől sorsuk jobbra fordulását remélték. Sajnos azonban sokak számára nem a
szabadság és szenvedéseik enyhülése, hanem éppen azok elmélyülése és meghosszabbodása
következett el.
Ahogy megszűntek a harcok az egyes városrészekben, máris megkezdődött a polgári lakosság
különböző módon való összeszedése. Nemcsak a szűken vett 14 kerületből álló 1,2 millió lakosú
fővárosnak jutott ez a sanyarú sors, hanem az azt körülvevő agglomerációnak, sőt kisebb-nagyobb
mértékben az egész országnak is.
Hogy milyen tényezők álltak a háttérben? A kutatások azt bizonyítják, hogy több, egymást erősítő
indoka is volt ennek.
Először is a Szovjetuniónak óriási volt a II. világháború folyamán elszenvedett embervesztessége,
ugyanakkor hatalmas hadsereget tartott fenn. Ennek következtében a termelésben nagy volt a
munkaerőhiány, s az ország újjáépítéséhez is kellett a munkaerő. A hadifoglyok pedig tömeges és
ingyenes munkaerőt jelentettek. Egy olyan országban, mint a Szovjetunió, ahol az újjáépítést és a
termelés növekedését az extenzív módszerekre alapozták, nem számított, hogy a hadifogoly
(gyakorlatilag rabszolga)-munkaerő alapvetően rossz és nem hatékony. A sztálini diktatúrának ekkora
már nagy tapasztalata volt az ilyen típusú - azaz a kényszermunkaerő - alkalmazásában.2
E munkaerő immár külföldről történő beszerzéséhez szolgált ideológiai alapul a kollektív bűnösség
elve, melyet ugyan a magyarokkal szemben hivatalosan tagadott a sztálini vezetés, de a gyakorlatban
mindig is alkalmazott.
Sztálin Magyarországgal kapcsolatos álláspontját hűen tükrözi Sumner Welles amerikai külügyi
államtitkár 1943. március 23-i, Edennel folytatott megbeszélésről készített feljegyzése. „Eden űr
kijelentette, hogy amikor Moszkvában járt, Magyarországgal kapcsolatban igen kedvezőtlen légkört
tapasztalt. Midőn megkérdeztem Eden urat, meg tudná-e mondani, pontosan mi volt Sztálin álláspontja
1 Stark Tamás: A budapesti csata emberveszteségei. Az előadás elhangzott a „Budapest ostroma 1944—45" címmel
I994. december 15-l6-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megrendezett tudományos konferencián.
2 Ez a GULÁG láger-rendszer volt, melyben már 1935. és 1938. között emberek millióit tartották fogva. {Kovács
Ákos-Sztrés Erzsélxl: Tetovált Sztálin. Szovjet elítéltek tetoválási és politikai karikatúrái. Szeged 1989. 192 o.)
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Magyarországra vonatkozóan, válaszként csupán arra utalt, hogy Sztálin leszögezte: Magyarországot
meg kell büntetni."-1
Néhány hónappal később a brit diplomácia megkeresésére Molotov, a Szovjetunió külügyminisztere
1943. június 7-i válaszában a következőket írta: ,,A szovjet kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres
segítségért, melyet Magyarország Németországnak nyújtott ... a felelősséget nemcsak a magyar
kormánynak kell viselnie, hanem kisebb, vagy nagyobb mértékben a magyar népnek is."1
Mindezen indokok még nem tették volna szükségszerűvé Budapest férfi lakosságának ily nagy
tömegű elhurcolását. Úgy tűnik, hogy a mintegy félszázezer budapesti polgár fogságba ejtése mögött
legfőbb indítékként Malinovszkij marsall önigazoló „mesterkedése" rejlik.
Sztálin ugyanis siettette Budapest elfoglalását. Azt akarta, hogy a szovjet csapatok menetből foglalják
el a fővárost, ami az Attila-vonallal megerősített „Budapest erőd" esetében nem sikerült, s az ostrom
igencsak elhúzódott. Annál is kellemetlenebb volt ez a tény a két marsall - főként Malinovszkij számára,5 mivel a Zsukov vezette I. Belorusz Front egyes előretörő egységei, 1945. február 3-án,
Küstrinnél átkelve az Oderán, ekkora már 60 km-re közelítették meg Berlint.'1 Ezért Malinovszkij, a
megtorlástól való félelmében, a főváros bevételének elhúzódását az ellenséges német-magyar erők
nagy számával magyarázta.
Korábbi jelentéseiben 180-200 ezer fős ellenséges haderőről számolt be, melyet a szovjet
szakirodalom is átvett. Ezzel szemben a „Dél" Hadseregcsoport 1944. december 30-i harcértékjelentése
a könilzárt erők létszámát 95 500 főben adta meg, melyből 45 500 volt német és 50 000 a magyar
alakulatoknál nyilvántartottak száma. 8 Ugyanakkor Gosztonyi Péter egyéb német forrásokra hivatkozva
mindössze csak 70 000 ezer főre teszi a „Budapest erődöt" védő német-magyar helyőrség létszámát.9
Mindenesetre a győztesnek az elszámolásnál gondot okozott a valóságos és a fiktív létszámadatok közti
hatalmas különbség, melyet csak egy újabb csalással tudott elfedni. Malinovszkij Budapest bevételéről
tett győzelmi jelentésében az ellenség veszteségeiről az alábbiakat írja: „A budapesti harcok folyamán a
2. Ukrán Hadseregcsoport csapatai több mint 110 000 ellenséges katonát és tisztet fogtak el... Az
ellenség halottakban több mint 49 000 katonát és tisztet vesztett." Ezeket az adatokat Sztálin is átvette az
I945. február 13-i napiparancsában. 10 Malinovszkijnak ezt a nagyszámú fogolysereget az NKVD
Hadifoglyokkal és Internáltakkal Foglalkozó Főigazgatósága számára kellett átadnia, illetve ennek
hadseregbeli fogadópontjaihoz eljuttatnia." A tábornok a hiányzó fogolymennyiségét a budapesti
lakosság köréből pótolta.
A budapesti polgárok összeszedése - mint ahogy ez a Külügyminisztérium Hadifogoly Osztályához
érkezett kiszabadítási kérelmekből is kitűnik - december végétől április első feléig tartott, ugyanakkor a
tömeges elhurcolások 1945. január elejétől március végéig.12 Hátszeghy Ottó ezredes, a Budapest
katonai parancsnoka mellé rendelt összekötőtiszt 1945. február 7-i jelentésének „e" pontjában a
következőket írta: „Az emberek rendszertelen összefogdosása és elhurcolása rendületlenül tovább
folyik." Majd a továbbiakban így folytatja: „Megható a budapesti lakosság élni akarása. Ingyen és élelem
nélkül minden munkás a helyére sietne, hogy a termelést folytassa, üzemét stb. rendbehozza. Az
elhurcolás veszélye azonban megfélemlít mindenkit. Senki sem meri. elhagyni otthonát."13 Szintén
Hátszeghy immár 1945. március 29-i jelentésében szerepel, hogy „4-5 nap óta Budapesten ismét
tömegesen hurcolják el a férfilakosságot. Egyes épülettömböket körülzárnak és a férfiakat 18-50 évig -

3 Ránki György: 1944, március 19. Magyarország német megszállása.Bp., 1978. 14. o.
4 Juliászr;i'w/«. Magyarország külpolitikája. II. rész. Ali. világháború História, 1988/4. 17-18. o.
5 Ugyanis Tolbuhin erőinek nagy részét a bekerített budapesti csoportosítás felmentésére bevetett ellenséges haderő
kötötte le.
6 A második világháború, 1939-1945. Bp., 1985. 6I6. o.
7 <l/. ľ. Xaliaroľ: A 2. és a 3- Ukrán Front felszabadító hadműveletei Délkelet- és Közép-Európában, 1944-1945. Bp.,
1973 230. o.; Peter Gosztonyi: Der Kampf um Budapest 1944/45. München-Zürich, 1964. 37. o.
8 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Mikrofilmtár, 897. tekercs, Kriegstagebuch der Heeresgruppe Süd (KTB/HGr Süd)
1944 XII. 30. Melléklet, 32/45. sz.
9 Gosztonyi: i. m. 37. o.
10 Új SZÓ, 1945. február 4-i sz.
11 V. P. Galickij: Vrazseszkije vojennoplennije v SzSzSzR (1941-1945) Vojenitoiszloricseszkij Zsurnál. Moszkva,
1990/9. 42. o.
12 HL Külügyminisztérium Hadifogoly Osztály (KüM Hdf. O.) 1945. évi iratok, 1-41. dobozok.
13 HL Honvédelmi Minisztérium (HM) 1945. ált. 1274.
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állítólag igazoltatás céljából - először a GPU14 parancsnokságokra, majd ismeretlen helyre viszik. Az
elhurcoltak közül csak kevesen térnek vissza otthonukba. Kérek sürgős intézkedést a Szövetséges
Ellenőrző Bizottságnál,"1 '
A lakosság összeszedésének többféle módját is alkalmazták a szovjet katonák. A legalapvetőbb
módszerük volt, hogy a már elfoglalt háztömbök, illetve lakónegyedek óvóhelyeiről (légoltalmi
pincéiből) a férfi lakosokat közvetlenül a front mögött kialakított gyűjtőhelyekre terelték, azon címszó
alatt, hogy ott majd igazolják őket és erről dokumentumot (bumáskát) is kapnak, mellyel szabadon
közlekedhetnek. 10 A Külügyminisztérium Hadifogoly Osztályának iratanyagában ezrével találhatók
olyan kérdőívek, melyek „Mikor és honnan vitték el a vörös hadsereg katonái?" rubrikájában az 1945.
januári vagy februári dátum mellett valamelyik budapesti ház óvóhelye szerepel. 1
A másik leggyakoribb forma - mely nagyságrendjét tekintve vetekszik az elsővel -, hogy az utcáról
szedték össze az embereket. Ez általában a következőképpen zajlott le: Egy-két szovjet katona a
forgalmasabb utcák és terek (a körutak, az Andrássy út, Rákóczi út, Oktogon stb.) házainak
kapualjaiban, vagy egy-egy épen maradt üzlethelyiségben elbújva az arra járókat összeszedte és
betuszkolta a belső udvarokba, pincékbe, vagy magukba az üzlethelyiségekbe, majd a sötétség
beálltával tovább vitték őket a gyűjtőtáborok felé.18
Akinek sikerült e „hálókból" kicsúsznia és hadköteles korú volt, annak kerülete illetékes NKVD
parancsnokságán 19 kellett jelentkeznie, igazoltatás végett. Innen, néhány kivételtől eltekintve mindenkit
a hadifogoly-gyűjtőtáborok felé indítottak útba. 20
Azoknak a férfiaknak, akik mindezek után szabadon mozoghattak Budapesten, még esélyük volt arra,
hogy akár a lakásukról, akár munkahelyükről, vagy a romeltakarításból „malenkij robot", vagy
igazoltatás címén egy „davajgitáros" szovjet katona elkísérje őket a legközelebbi NKVD
parancsnokságra, vagy közvetlenül egy gyűjtőhelyre,21 mint ahogy ezt a már idézett 1945. március 29-i
jelentésben Hátszeghy leírta.
A szovjet katonák nem tulajdonítottak túl nagy jelentőséget annak, hogy a foglyul ejtett civil valóban
hadköteles korú-e. A számtalan esetből csak egy példa. A Külügyminisztérium Hadifogoly Osztályához
1945. áprilisában érkezett egyik kérelem arról tanúskodik, hogy egy apát (sz.: 1889-ben, tehát 56 éves)
és fiát (született 1929. 12. 27-én, tehát csak 15 és fél éves) XI. kerületi lakásukról 1945. január 5-én éjjel,
úgymond, munkára vitték el. Áprilisban arról értesült a kérelmező (az édesanya, illetve feleség), hogy
férje és kiskorú fia a temesvári hadifogoly-gyűjtőtáborban van, ahonnan valószínűleg a szegedi
fogolytáborba viszik át őket, a tomboló vérhas miatt.22 E két egyént, ha valóban igazoltatták volna őket,
azonnal szabadon kellett volna bocsátani: sem koruk miatt, sem politikai felfogásuk nem eshetett
kifogás alá.23
A Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium iratanyagából, valamint a visszaemlékezésekből
egyértelmű, hogy a szovjet katonáknak, illetve feletteseiknek teljesen mindegy volt, hogy akit elfogtak,
az netán részt vett valamelyik antifasiszta ellenállási mozgalomban, 24 vagy fegyveresen harcolt a
németek ellen,25 esetleg a deportálások elől elbujdosott, illetve elbújtatott zsidó származású egyén
volt.2'' Számukra csak egy dolog volt lényeges: a létszám.

14 Nyilván a régi beidegződés miatt az NKVD (Belügyi Népbiztosság) korábbi elnevezését, a GPU-t (Állami Politikai
Hatóság) használta.
15 HL HM 1945. ein. 20. 326.
16 HL KüM Hdf. O. 1945. évi iratok 1-41. dobozok.
17 A Fegyverszüneti Ellenőrző Bizottság 1945. március 18-i 26. sz. rendeletére azoknak a személyeknek, akik civil
hozzátartozóik szovjet fogságból való kiszabadítását kérelmezték, egy 18 pontból álló kérdőívet kellett kitölteniük. Ebbe
az elhurcoltakra vonatkozó adatokat kellett beírni.
18 HL Tanulmányok és visszaemlékezések gyűjteménye (Tgy) 3225.; Kiss Islľáit: Egy mezítelen a többszázezer közül
Szovjet fogságom 594 napja, 4. o.; Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége (VHBSZ) 421-1993.; Bulczó István volt civil
hadifogoly visszaemlékezése, 1. o.; 288-1992.; Baranyai /icV« visszaemlékezése, 1. o.
19 Ilyen parancsnokságok voltak például: VIII. kerület - Luther u. 4., XI. kerület - Horthy Miklós út 61., XIV. ker. Stefánia út 41,
20 HL KüM Hdf. O. 26.377.-1945., 26.634.-1945.
21 HL KüM Hdf. O. 1945. évi iratok, 1-41. dobozok.
22 VHBSZ 33-1992. Csánki Gáborvisszaemlékezése, 8. o.
23 HL KüM Hdf, O. 27.793-1945.
24 HL KüM Hdf. O. 25.632.-1945., 26.016,-1945., 27.278.-1945.
25 HL KüM Hdf. O. 25.339.-1945., 25.984.-1945.
26 HL HM 1945. ein. 24.474.; HL KüM Hdf. O. 25.409.-1945.; Magvai Ors7- -;•?.;, Levéltár (OL) Jelenkori Gyűjtemény
(JGy) Belügyminisztérium, szám nélküli iratok, XXXIII-5-c. 142. o.
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A marsall, hogy tovább kozmetikázza, illetve valószínűsítse csalását, egyéb „fogásokat" is alkalmazott.
Például nem egy esetben a civil foglyokra a hadifogságban meghalt német és magyar katonák ruháit
adták. Egy, a HM-hez érkezett bejelentés szerint - melyet a Külügyminisztériumhoz továbbítottak a
Szövetséges Ellenőrző Bizottságnál való közbenjárás végett - a budapesti Ferenc József lovassági
laktanyából kialakított gyűjtőtáborban az ott lévő magyar katonákat „miután tőlük a magyar honvédség
egyenruháját elszedik - német egyenruhába öltöztetik és így szállítják őket tovább, a sötétség beállta
után, ismeretlen helyre."2 A magyar civil és katona hadifoglyok közé a vasúti szállításnál vagononként
10-20 németet is beraktak, így az egész szerelvény német szállítmányként futott. Ezt Kiss István civil
hadifogoly egy ceglédi vasutastól tudta meg, illetve maga is tapasztalta, sok más társával együtt.28 A
lezárt vagonokból csak a németek járhattak ki vízért, sőt Aradon a szerelvény őrszemélyzete megtiltotta
a magyar szót.' 9
Mindezekből úgy tűnik, hogy főleg német hadifoglyokból volt kevés. Ez érthető is, mivel a német
hadseregen belül oly erős volt a szovjetellenes propaganda, hogy sok esetben inkább a halált
választották, mintsem a fogságot. Ezt megerősíti a német fogolykérdést tizenkét kötetben tárgyaló Erick
Maschke-bizottság véleménye is. E szerint a 110 000 fogoly nagy része magyar volt, mivel a
Szovjetunióból - a negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején - hazatérő német hadifoglyok
között alig akadt, aki Budapesten harcolt volna.30 Az óriási veszteségekre utal Pfeffer-Wildenbruch
tábornoknak, Budapest védelme parancsnokának 1945. február 11-i - tehát közvetlenül a kitörés előtti rádiótávirata, melyben a még megmaradt erőkről a következő adatokat jelentette: 23 900 német, ebből
9600 sebesült, 20 000 magyar, ebből 2000 sebesült.31 A kitörés hatalmas emberáltozatokat követelt.
Kovács Ferenc, immár hadifogolyként, így látta a kitörés nyomait: „iszonyatos volt a kásás hóban, a hol
szürke (német), hol keki (magyar) széttaposott tetemek és ruhafoszlányok látványa. A nagy
emberáldozatokkal járó kitörést mutatta az is, hogy az út jobb oldalán, a kertekben százával feküdtek,
főleg a német hullák."12 Mindezt alátámasztja a „Dél" Hadseregcsoport hadműveleti naplójának
bejegyzése is, mely szerint: ,,... február 16-ig mindössze 624 főnek sikerült a német vonalig eljutnia."33
Egy másik forrás szerint viszont 785 főnek.3 '•
Mindezekből valószínűsíthető, hogy Budapest bevételekor legfeljebb 20-25 000 német katona
eshetett fogságba.
Stark Tamás számításai szerint a fővárosban körülzárt 50 000 főnyi magyar védőseregből mintegy 1520 ezren haltak meg. 35 Tehát kb. 30-35 ezer fő között lehetett a hadifogságba esettek száma. így a
német-magyar fegyveres alakulatokból csupán mintegy 50-60 ezer katonát ejtettek fogságba a Vörös
Hadsereg katonái. Azaz a 110 000 illetve - a Pravda 1945. február 15-i száma szerint - ,,120 000-nél
több" hadifogoly közül 50-70 000 lehetett a polgári foglyok száma.36
Ezt támasztják alá azon gyűjtőtáborok létszámadatai, melyekben a budapesti polgárokat gyűjtötték. A
budapesti svájci nagykövetség jelentése szerint a gödöllői „koncentrációs táborban ... mintegy 40 ezer
internáltat őriznek és onnan ismeretlen céllal kelet felé deportálják őket".3 A visszaemlékezésekben is
szinte egybehangzóan 30-40 ezer fős létszámot említenek, melyhez időnként hozzáteszik, hogy
„zömében civilek."38 Ugyanekkor ez a tábor csak egyike - igaz, a legnagyobbika - volt a
fogolytáboroknak.

27 HL HM 1945. ein. 25251.
28 VHBSZ 325-1992. tíalog/i József visszaemlékezése, 17. o.; HL Tgy 3225. Kiss István: i m. 39 o.
29 Uo.: 40. o.
30 Á'. W. Bolíme: Die deutschen Kriegsgefangenen in sowjetischer Hand. Eine Bilanz. München, 1966. 30. o.
31 HL Mikrofilmtár, 898. tekercs, KTB/HGr. Süd 1945. II. 1.
32 VHBSZ 214-1992. Kovács Fenne visszaemlékezése, 5. o.
33 HL Mikrofilmtár, 898. tekercs KTB/HGr. Süd. 1945. II. 13. és 16.
34 Gosxlouyi Peler. Légveszély, Budapest! Bp., 1989. 165. o.
35 Stark Tamás: idézett előadás (1. az 1. sz jegyzetet!)
36 A Neue Züricher Zeitung moszkvai tudósítója szovjet forrásokra hivatkozva lapjának 1945. február 16-i számában
129 ezer fogolyról ír. Zaharov - idézett művében - szovjet levéltári forrásra hivatkozva 138 ezer hadifogolyról tesz
említést. (262. o.)
37 A svájci követség jelentése Magyarország orosz megszállásáról 1945. tavaszán. / p. Montgomery: Magyarország, a
vonakodó csatlós. Bp., 205. o.
38 VHBSZ 331-1992.Ilrdlicska /strán visszaemlékezése, 2. o.; 421-1993. Balczó Istľán i m. 3. o. , 325-1992. lialogli
Józsefi, m. 4. o. 423-1993. CAC/V/ÖI SáHŕ/wvisszaemlékezése, 3 o.
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Gosztonyi Péter 50 ezer főre becsüli a Budapestről elhurcolt civilek számát,39 míg a Magyar Harcosok
Bajtársi Közössége Hadifogolyszolgálata által szerkesztett Fehér könyv, mely 1950-ben a világ
közvéleménye elé tárta a Szovjetunióba elhurcolt hadifoglyok helyzetét, s melyet az ENSZ hitelesnek
fogadott el, 100 000 főre teszi a Budapesten fogságba ejtett polgári lakosok számát.40 Ez a szám
mindenképpen túlzottnak tűnik. Még a főváros térségéből elszállított - főként német származású lakossággal együtt sem tekinthető reálisnak.
A fővárosban elfogottakat a már említett gödöllőin kívül - melyet a premontrei gimnáziumból
alakítottak ki - a budapesti Ferenc József lovassági, a ceglédi páncélos és huszár-, a jászberényi
páncélos, a bajai utászlaktanyából, valamint a tetétlenpusztai Teleki-majorból és a kiskunfélegyházi
zárdából létrehozott hadifogoly-gyűjtőtáborokba vitték. Természetesen ezekben vegyesen voltak a
civilként és a katonaként fogságba ejtettek. Alanyuk e táborokban igencsak különböző volt. Az is
nyilvánvaló, hogy a túlnyomó többségükben magyar foglyokon kívül németek, szlovákok, ruszinok és
egyéb nemzetbeliek is voltak. A Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium iratai, valamint a
visszaemlékezések szerint e táborok átlagos létszáma 20 ezer fő körül mozgott. A fogolytáborokba
naponta újabb és újabb fogolycsoportok érkeztek, majd napok, hetek, esetleg hónapok múltával - mely
időszakot sokan nem élték túl - tovább szállították őket a romániai átmeneti elosztó
hadifogolytáborokba. Ezek közül a legtöbben a hírhedt foksányi, míg mások a máramarosszigeti,
ramnicul sarati vagy egyéb átmeneti táboron keresztül kerültek a szovjetunióbeli lágerek egyikébe.
Hogy mennyien tértek haza azon budapestiek közül, akiket civilként vittek el szülőföldjükről? Sajnos
ismét csak becslésekre tudunk hagyatkozni.
Az úton, mely a fogságba eséstől a gyűjtő-, az átmeneti és elosztótáborokon keresztül a
szovjetunióbeli céltáborokba vezetett, sokan meghaltak. A hideg, a gyenge ellátás és a mostoha
higiénés körülmények következtében a legyengült szervezeteket könnyen kikezdték a betegségek. A
legtöbben alultápláltságban és különböző fertőző betegségekben, főként tífuszban és vérhasban haltak
meg. A visszaemlékezésekből következtethetően a hadifogságba esettek mintegy 20%-a nem jutott el a
céltáborokig. Ez a szám a sokszor nem megfelelő öltözékben, evőalkalmatosságok (csajka,
evőeszközök) nélkül és a katonáktól eltérően, a nélkülözésekhez sem igazán hozzáedződött civilek
esetében körülbelül 2-4%-kal magasabb volt.
Ehhez hasonló következtetésre jutott a Német Vöröskereszt is. Felméréseik szerint a kiszállított
transzportok 20%-a már útközben életét vesztette. 42
A szovjet lágervilágba érkezők ott tartózkodása néhány hónaptól 10 évig is terjedhetett. E táborokban
nagyon eltérőek voltak a halálozási arányok, melyek nagyrészt - e hatalmas kiterjedésű ország esetében
- a természeti adottságoktól, valamint a Moszkvától való távolságtól, de legfőképpen a lágerparancsnok
személyétől függtek. Ugyanakkor a hazabocsájtottak egy része is életét vesztette út közben.
Mindezekről még nem áll rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű dokumentum, illetve ismeret. Ezért
ismét a Német Vöröskereszt becslésére hagyatkozom, mely szerint a céltáborokba eljutottak közül is
csak 75% érkezett vissza szülőföldjére.41
Ezek alapján kiszámítható, hogy a fogságba ejtettek mintegy 40%-a, azaz a Budapestről civilként
elhurcoltak közül mintegy 20-28 ezer ember nem élte túl a fogság okozta megpróbáltatásokat.

39 Gosztonyi- Légveszély, i. m 166. o.
40 Fehér könyv a Szovjetunóba elhurcolt hadifoglyok és polgári deportáltak helyzetéről. Bad Wörishofen,
1950, 9. o.
41 Zielbauer G)\irgy: A magyarországi németség nehéz évtizede 1945-1955. Szombathely-Vép, 1990. 21-25. o.
42 Stark: idézett előadás (1. a 35. sz. jegyzetet!)
43 Uo.
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK

PÁLFFY GÉZA

A MAGYARORSZÁGI ÉS DÉLVIDÉKI VÉGVÁRRENDSZER
1 5 7 6 . ÉS 1 5 8 2 . ÉVI JEGYZÉKEI*
Barta Gábor emlékére
,,A várrendszer az egyetlen eszköz, mely által Felséged az ellenség erejét és
előnyomulását feltartóztatni képes és amely mögött országai és népei biztonságban
lehetnek"^ 1577-ben a bécsi katonai vezetés ekként summázta véleményét az
osztrák örökös tartományok és a birodalmat védelmező végvárrendszer
jelentőségéről. Az Udvari Haditanács (Wiener Hofkriegsrat) - melyet 1556-ban
többek között éppen a végvárakra támaszkodó védelem megszervezésére és
irányítására hívtak életre 2 - a XVT. század közepétől kiépülő magyarországi és
délvidéki törökellenes védelmi rendszer jelentőségét és szerepét az 1570-es évek
közepén nem puszta frázisként hangoztatta jelentéseiben. A birodalmi és
magyarországi hadügy irányítóinak célja egyértelmű volt: ismételten felhívni a
császár figyelmét az országait és népeit védelmező területek fenntartásához
szükséges költségek előteremtésére, a birodalmi és örökös tartományi segélyek
(Türkenhilfe) megszavaztatásában való erőteljesebb fellépésre.
A királyi Magyarország rendjei már 1547-ben arra a kényszerű felismerésre
jutottak, hogy a török előnyomulása következtében egyre csökkenő országrész akár
teljes jövedelmének felhasználásával sem képes a végvárak védelmét biztosító és az
állandóság bizonyos jeleit már magán viselő vitézlő nép eltartására és váraink
kiépítésére. A magyar diéta ezért félreérthetetlenül V. Károly császár és I. Ferdinánd
király tudomására hozta, hogy a végvárak fenntartására ,, mindenesetre szükség van
a szent császári és a királyi felségek, meg a birodalmi fejedelmek pénzbeli és
katonai segélyére..., mert mindezekre a magyar hadiadó egymagában semmi szín
alatt sem lesz elégséges1': A birodalmi és az osztrák tartományi rendek maguk sem
zárkóztak el a törökellenes végvidék költségeiben való részvállalástól, különösen
ha egy-egy háborús esemény (például Bécs 1529. évi ostroma vagy Győr 1594. évi
eleste) kapcsán maguk is közelinek érezték a török fenyegetését. Az 1568. évi

* Készült a 'Pro Renovanda Cultura Hungáriáé' alapítvány 'Osztrák-Magyar Közös Múlt' szakalapítványa
támogatásával.
1 Szegő, 1911. 52. o.
2 Regele, 1949. 13-17. o.
3 „subsidium relpecuniarum, vei gentium sacrae caesarcae et regiae majestatum ac imperii príncipum omnino est
necessarium..., nam Ilungaricum perse subsidium ad isla omnia haudquaquam satis futurum esse, jam majestas sua
intelligit. "1547: 16. te. CJII, 198-199. o.
4 A török veszélynek a birodalmon belüli politikai és társadalmi hatásairól, valamint a rendek által megszavazott
segélyekről 1978-ban Winfried Schulze írt alapvető fontosságú monográfiát. Schulze, 1978. V. ö. még Eugen
Heischmann rendkívül adatgazdag munkájával-. Heischmann, 1925. 55-135- o.
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drinápolyi békét követő, két és fél évtizedig tartó „háborús" békeévek idején5
éppen ezért hárult különösen fontos feladat a császárra és a Haditanácsra a török
elleni védelemben való részvétel iránt egyre szerényebb érdeklődést mutató
birodalmi rendek segélyeinek biztosításában. Emellett ehhez az időszakhoz köthető
a magyarországi és délvidéki védelmi rendszer szervezetének alappilléreit alkotó
végvidéki főkapitányságok rendszerének megszilárdulása, valamint a végvárak
ellátásában és a török elleni hadügy koordinálásában a Haditanács által végzett
tevékenység szilárd gyakorlattá válása. Mindezek pedig természetszerűleg
magukkal hozták a védelem költségeinek rohamos növekedését.
A XVI. század második felének birodalmi gyűlésein a török segély kérdése a
Haditanács fent idézett szorgalmazásának megfelelően a császári pozíciók legelső
és legfontosabb programjává vált. A rendek segélyének elnyerése érdekében az
uralkodó előterjesztésében általában részletes képet festett a magyarországi hadi és
politikai viszonyokról, a végvárrendszer állapotáról és a törökök elmúlt években
végrehajtott harci cselekményeiről, pusztításairól. Emellett az egyre fokozódó
kiadások érzékeltetésére és a nem kicsiny összegekre rúgó segélykérelmek
igazolására a császár mellékelte a bécsi katonai vezetés által előre elkészített
részletes kimutatásokat az egyes végvárak őrségéről, azok fegyvernemek, illetve
nemzetiségek szerinti megoszlásáról és zsoldszükségleteiről, továbbá mindezeket
összegezve a végvonal éves költségeiről. Ezek a várjegyzékek általában a
Haditanács mellett kialakulóban levő főmustramesteri (Obrist-Mustermeister)
„hivatal" által kezelt úgynevezett főmustralajstromok (Musterregister) alapján
készültek és a szükséges zsoldösszegekről, valamint olykor-olykor az egyéb hadi
kiadásokról is tájékoztattak. Ennek köszönhető, hogy az Adriai-tengertől Erdélyig
húzódó törökellenes délvidéki és magyarországi végvárrendszer egészéről ezek a
várlisták nyújtják a legátfogóbb képet, miként arra az 1930-as években már Szekfű
Gyula szerény utalást tett: ,,így áll elő az a sajátságos helyzet, hogy a magyar
országgyűlések helyett a német birodalmi gyűlések nyernek bepillantást a magyar
varvonal belső viszonyaiba'.
Az alább publikálásra kerülő két várjegyzék az 1576. évi regensburgi, illetve az
1582. évi augsburgi birodalmi gyűlésre benyújtott királyi előterjesztés
mellékleteként, a bécsi Haus- Hof- und Staatsarchivban a birodalmi gyűlések iratai
(Reichstagsakten) között maradt az utókorra. Mindkét lista teljem egészében
tartalmazza az Adriai-tengertől Erdélyig húzódó végvárrendszer uralkodói várainak7
(1576-ban 123, 1582-ben pedig 117 erődítmény) felsorolását a bennük szolgáló
gyalogos és lovas, valamint német, magyar, illetve délszláv katonaság
megjelölésével, továbbá havi és éves zsoldadataikkal. Elkészítésük során a már
5 Az 1575 és 1582 közötti időszak háborús békeéveiről Gömöiy Gusztáv 1885-ben a bécsi Hadilevéltár
(Kriegsarcliiv) anyagának felhasználásával írt fontos tanulmányt, melynek címében idézőjellel utalt a békeidőszak
felemás jellegére: ,,ľriede?isja/treii". (Gömöiy, 1885.) V. ö. még II. Miksa császár Majthényi László kiskomáromi
kapitányhoz intézett levelével: ,,Milites autem nostras iiiliilominus pro nostrae ditionis tibi subiectae et vicinae securiore pennansiore in eorum officio et staiione, NON SECUS, QUAM SI NUUAE i'NDU&AE ESSENT'[kiemelés tőlem P.
G.], die noc tuque excubaiites atque in omnem fortunae casum promplos semper retineas." (1567. júl. 14. Pozsony)
MOL P 485 8. csop. 1. fol. 2-3.
6 Szekfű, 1935. 139. o
7 A két jegyzék tehát a klasszikus értelemben vett, azaz az uralkodó által fenntartott vagy királyi zsoldért szolgáló
őrséggel felszerelt, végvárakról ad teljes képet. A magánvárakról, melyek a védelmi rendszer második vonalát alkották,
természetszerűleg nem tájékoztat. Ezek őrséglétszámának megállapítása elsősorban családi archívumokban végzett
további kutatások után válhat csak lehetségessé.
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említett és feltételezhetően később kiselejtezett haditanácsi főmustralajstromok
adatait használták fel - miként arra az 1576. évi jegyzék kifejezetten utalást tesz
„vermiig der Muster Register"8 Kétségtelen tehát, hogy két olyan, a magyar és
délvidéki végvárvonal történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen, alapvető
forrásról van szó, melyek kiadása nagy mértékben elősegítheti és meggyorsíthatja a
védelmi rendszer szervezetére, fenntartási költségeire, területi sajátosságainak
megismerésére irányuló kutatásokat.
A két várjegyzék tudomásom szerint ez ideig pusztán egy-egy utalásból volt
ismert a magyar végvárkutatás számára, a hazai hadtörténeti kutatások
szempontjából ugyanis még alig-alig kiaknázott bécsi levéltári irategyüttesből
származik. De a külföldi (elsősorban osztrák és németországi) irodalom szintén csak
említésszerűen tud a két összeírásról, és elsősorban nem a bécsi, hanem a grazi,
vagy a birodalmi levéltárakban fennmaradt másolatai alapján. Egyedül Alfred Loebl
közölt még a múlt század végén az 1576. évi jegyzékből táblázatos formában
jelentősebb mennyiségű adatot, de a drezdai levéltárból feltárt forrást, 1580-ra
keltezve, félredatálta. Mindezek miatt érdemesnek tartom röviden számba venni a
két jegyzék általam eddig ismert példányait, hangsúlyozva, hogy a németországi
levéltárakban őrzött és a birodalmi gyűlésekre vonatkozó iratanyagok
(Reichstagsakten, Reichsakten, Reichssachen) teljes körű áttekintése bizonyosan
további másolatokat, illetve újabb, más birodalmi gyűlések számára készült
jegyzékeket hoz majd felszínre.
Az 1576. évi jegyzéknek ez ideig négy példányáról van tudomásom:
1. Österreichisches Staatsarchiv, Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
Reichstagsakten der Reichskanzlei. Fase. 53- fol. 350-369. Ez a példány szolgált a
kiadás alapjául. Pusztán Eugen Heischmann utalt rosszul kiszámolt végösszegeire
1925-ben megjelent munkájának egyik lábjegyzetében.10
2. Steiermärkisches Landesarchiv, Graz. Das landschaftliche Archiv 2. A III 3- Der
Landtag: Landtagshandlungen. 29- unfoliert. Egy-egy nagyobb magyarországi vár
adatát idézte belőle Franz Otto Roth, Bihácsról és Bajcsavárról írott tanulmányának
egyik jegyzetében.11
3. Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden. Geheimes Archiv. Locate 7877.
Néhány adatát táblázatos formában 1899-ben Alfred Loebl tette közzé,1 de a
jegyzék keletkezési idejét - miként arra már utaltam - 1580-ra datálta, jóllehet erre
az időre számos változás ment végbe a végvárrendszer szervezetében és
felépítésében, melyről a most közlésre kerülő második, 1582. évi jegyzék kiválóan
tanúskodik.
4. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. Kézirattár. Fol. Gem. 1195. fol. 2-29.
(Az első oldal hiányzik.) Néhány egykorú, de utólagos javítással, aminek
köszönhetően a végvárrend ^.er éves költsége 1 671 112 rénes forintra rúg, az itt
közlésre került 1 674 212 rénes forint és 30 krajcárral szemben.
8
9
10
11
12

ÖStA HHStA RTA Fasc. 53. fol. 350.
Loebl, 1899. 2a-28. o.
Heischmann, 1925. 129. o., 3ó8. jegyzet
Roth, 1970. 154. o. 5. jegyzet.
Loebl, 1899. 20-28. o és levéltári hivatkozása: 20. o. 51. jegyzet.
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Az 1582. évi listának ez ideig mindössze két példányát ismerem, jóllehet
kétségtelenül bizonyos, hogy a németországi levéltárakban további másolataira
bukkanhatunk:
1. Österreichesches Staatsarchiv, Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
Reichstagsakten der Reichskanzlei. Fase. 58. a. fol. 345-367. A várjegyzék
közzétételéhez ezt a példányt használtam fel.
2. Staatsarchiv, Nürnberg. Ansbacher Reichstagsakten. (Rep. 136.) Bd. 6l. a. fol.
37-64. Az 1582. évi birodalmi gyűlésre benyújtott uralkodói propozíció kapcsán az
1 418 292 rénes forintra rúgó éves zsolfösszeget idézte belőle Winfried Schulze a
török hódítás birodalmi hatásairól írott alapvető összefoglalásában.13
A következőkben anélkül, hogy a két várjegyzék részletes elemzésébe, továbbá a
keletkezésük között eltelt hat esztendő eseményeinek és hadügyi reformjainak
ismertetésébe fognék, a két forrás jelentőségének néhány szempontjára és
felhasználási lehetőségére szeretném felhívni a figyelmet. A két várlista teljes körű
feldolgozása ugyanis külön tanulmányt igényel, nem beszélve az 1576 és 1582
között eltelt bő fél évtized történetének felvázolásáról. Ez az időszak ugyanis olyan,
a végvárrendszer fejlődését hosszú távra meghatározó, eseményeket hozott magával
(elegendő pusztán az 1577. évi nagy bécsi haditanácskozásra gondolnunk 1 ),
melyek bemutatása és értékelése külön monográfiát érdemelne.
A várlisták egyik legfőbb értéke abban fogalmazható meg, hogy az uralkodó
költségén fenntartott törökellenes végvárrendszer egészéről egységében és egy
adott szintig részleteiben egyaránt teljes képet nyújtanak. Ezt azért szükséges külön
hangsúlyozni, mert az általában csak egy-egy végvár, szerencsésebb esetben egyegy végvidék történetére irányuló magyar kutatások hajlamosak megfeledkezni a
többi végvidéki főkapitányság, továbbá a déli generalátusok vizsgálatáról, s
ugyanez elmondható - elsősorban nyelvi problémák miatt - a délszláv és osztrák
történetírásról is. A birodalmat védelmező rendszer szervezetének és működésének
megértése azonban csakis a végvárvonal egészének ismeretében kutatható, melyet
az egy-egy végvidéki körzetben végzett vizsgálatokról és szemlékről készült
jegyzőkönyvek, illetve mustrajegyzékek mellett az ilyen típusú átfogó őrség- és
zsoldkimutatások segíthetnek.
A török elleni végvárrendszer nagyjából kiformálódott és megszilárdult szervezeti
beosztásának tanulmányozását is alapvető és terminológiai szempontból ugyancsak
kiváló adatokkal gazdagítják a források. Jóllehet Ember Győző az újkori magyar
közigazgatás történetéről 1946-ban írott, immáron közel félévszázados munkájában
hangsúlyozta, hogy ,,a főkapitányi méltósággal, mint a XVI. és XVII. századi
központi
igazgatás
legfontosabb
végrehajtó
szervével,
a
magyar
13 Schulze, 1978. 98. o.
14 A haditanácskozás jegyzőkönyve több letisztázott másolatban maradt fenn. A bécsi Hadilevéltár (Kriegsarchiv)
anyagában fennmaradt példány mellett a Magyar Országos Levéltár is őriz egy eredeti másolatot, sőt Kurt Wessely szerint
a grazi egyetemi könyvtárban, Hermann Bidermann és Viktor Tliiel szerint pedig a ljubljanai levéltárban is található egyegy kötet, mely a Hauptberatung iratanyagának elsősorban Belső-Ausztriára vonatkozó részleteit és az ezzel
kapcsolatban keletkezett iratokat foglalja magába. Emellett az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárából is ismerek
egy kivonatot a nagy haditanácskozás jegyzőkönyvéből. ÖStA KA AFA 1577/13/2. és ad 2.; MOL P 108 Rep. 77. Fase. N.;
Wessely, 1976. 55. o.; 'Ihiel, 1914. 160. o.: 2. jegyzet; Bidermann, 1891. 79. o. 2. jegyzet és OSzK Kt. Fol. Germ. 232. fol.
16-40 o. Az Eszterházy levéltárbeli példányról kivonatosan közzétette Geöcze, 1894. Érdemes lenne egy osztrák-magyar
közös vállalkozás keretében az egész iratanyagot eredeti nyelvén közzétenni.
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közigazgatástörténetnek is foglalkoznia kell, annál is inkább, mert a hadtörténet
ennek a fontos tisztségnek ismertetését eddig még, érthetetlen módon, nem tekintette
feladatának'1
- Szabó János Győző néhány kiváló, a szakirodalomból
összegyűjtött adatától eltekintve, napjainkig sem történt változás a kérdés
kutatásában.1 Az eredeti nyelven most publikált két jegyzék egy alapvető
szervezeti problémára azonnal felhívja a végvárkutató történészeit figyelmét:
tudniillik arra az első hallásra valóban meghökkentőnek tűnő dologra, hogy a
védelmi rendszer szervezetileg két típusú főkapitányságra, más szóval generalátusra
oszlott. A kérdés részletes kifejtésére ugyan ezúttal nem vállalkozhatom,17 annyi
azonban a két lista alapján is bátran kijelenthető, hogy a magyarországi és délvidéki
végvárak rendszere szervezetileg nem (az irodalomban oly gyakran emlegetett)
kerületi, hanem az általam végvidékinek
nevezett
főkapitányságokra
(generalátusokra) oszlott. A végvidéki főkapitányok:
- a horvát, később horvát-tengermelléki, avagy károlyvárosi
- a vend, utóbb vend-bajcsavári, majd vend-petrinjai, illetve varasdi
- a győri
- a kanizsai, majd l600 után a Kanizsával szembeni (Kanizsa ellen vetett végeké)
- a bányavidéki (s nem a szakirodalomban oly sokszor helytelenül felbukkanó
bányavárosi), illetve 1589-től érsekújvári, majd I663 után bányavidéki és
Érsekújvárral szembeni
- a felső-magyarországi, vagy kassai (és ennek keretein belül a különleges
szatmári)
- továbbá feltételezhetően a váradi és
- végül a speciális báni, másként kulpai főkapitányok ugyanis főváruk
katonasága mellett egy adott területen, azaz végvidéken fekvő és a fővárnak
alárendelt kisebb erődítmények (németül Grenzfestungen, latinul confinia)
uralkodói őrségének parancsnokoltak. Ezzel szemben az országos kerületi
főkapitányok, azaz
- a „dunántúli"
- a „dunáninnnen" és
- a felső-magyarországi főkapitányok,
- valamint az 1566-ig az úgynevezett alsó részekben (partes inferiores regni
Hungáriáé) tevékenykedő (a szakirodalomban helytelenül alföldinek titulált)
- végül pedig a horvát-szlavón-dalmát bán a hatáskörük alá rendelt kerület
(németül Kreis, latinul partes) vármegyéinek hadügyi kérdéseit irányították, és a
15 Ember, 1946. 255. o.
16 Szabó, 1982. 6-12. o. és uff., 1983. 133-138. o.
17 A főkapitányságok típusainak problémájára, kialakulásuk és másfél évszázados fejlődésük történetére lásd majd a
Történelmi Szemlében megjelenő tanulmányomat és a téma készülő nagyobb terjedelmű összefoglalóját.
18 A 'dunántúli' és 'dunáninneni' elnevezések használatát a lehetőségekhez mérten célszerű kerülni, korszakunkban
ugyanis a központi tájszemlélet elve érvényesül. Eszerint Batthyány Ádámnak a mai Dunántúlon elterülő kerületi
főkapitányságát Bécsből nézve 'dunáninneninek', Pozsonyból tekintve viszont 'dunántúlinak' hívták! Ezért használom
idézőjelben a „dunántúli" és „dunáninneni" jelzőt, ezzel is utalva arra, hogy a „dunántúli" kerületi főkapitányság alatt a
Duna jobb partján (azaz többé -kevésbé a mai Dunántúlon), a „dunáninneni" alatt pedig a Dunától északra és Pozsonytól
keletre egészen Nógrád megyéig fekvő vármegyék értendők.
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felkelt nemesi, megyei, városi csapatok, valamint az uralkodó által fizetett többnyire
150 lovasból és 100 gyalogosból álló, közvetlenül személyüknek alárendelt
főkapitányi haderő felett rendelkeztek. A győri főkapitány például a Győrhöz
tartozó többmint tíz királyi őrséggel ellátott végvár katonaságát irányította, nem
rendelkezett azonban jogkörrel Győr, Veszprém és Komárom vármegyék hadügyi
kérdéseinek vezetésére, ez ugyanis, a mai Dunántúlon fekvő többi vármegyéhez
hasonlóan, a „dunántúli" kerületi főkapitány feladata volt. A kérdést nagy
mértékben bonyolítja, hogy a két tisztség igen gyakran (egyes terülteken állandóan)
a védelem minél hatékonyabb megszervezése érdekében egy kézben
összpontosult. A két várjegyzékben említett Kreishauptmannok alán tehát kerületi
főkapitányságokat, míg a győri, kanizsai stb. Obrister (Oberster), illetve a kassai
Feldobrister alatt végvidéki főkapitányokat (generálisokat) kell értenünk.
A végvárrendszer nagyobb szervezeti egységeit alkotó végvidéki főkapitányságok
belső felépítésében meghatározó szerepet játszó kisebb egységek, az úgynevezett
kis várkörzetek, kapitányságok (egy nagyobb várnak alárendelt kisebb véghelyek,
őrházak) Szabó fános Győző által 1983-ban hangsúlyozott témakörének kutatása
ugyancsak alig-alig haladt ez ideig előre. Az eddig ismert egri és Kanizsa környéki
várkörzet20 mellett a két jegyzékből, valamint egyéb korabeli, a déli végekről
készült kimutatásokból21 tudomást szerezhetünk többek között a szendrői, a
zólyomi, a zenggi, ogulini, bihácsi, hrasztovicai, gradiskai, kaproncai, körösi,
ivanicsi stb. kisebb várkörzetekről, illetve kapitányságokról is. Ezek vizsgálata annál
is inkább érdekesnek tűnik, mert a szendrői és zólyomi körzet esetében például a
német katonaság hadi bíráskodása egészen speciális módon alakult.
A birodalmi rendek számára benyújtott várlisták a végvárakban szolgáló
katonaság zsoldadatainak feltüntetésével és ezek éves összegzésével elsődlegesen a
minél jelentősebb török segélyek megszavazását kívánták alátámasztani és
elősegíteni. Ebből következően a közlésre kerülő jegyzékek eddig ismeretlen, újabb
adatokkal szolgálnak a törökellenes végvárrendszer fennállásának költségeihez és
immáron véglegesen megerősítik Szekfű Gyula és Benda Kálmán véleményét arról,
hogy a királyi Magyarország XVI. századi éves jövedelmei (400-600 000 magyar
forint) az Adriától Erdélyig húzódó végvonal zsoldszükségleteinek csupán
körülbelül felét fedezték volna.23 A zsoldon kívüli kiadások (a várépítkezések, a
hadianyaggyártás, illetve -ellátás, a postaköltségek, a hírszerzés terhei, a
konstantinápolyi követség és a diplomácia küldetések, valamint ajándékok kiadásai
stb.) az 1576. évi jegyzék szerint ugyancsak tekintélyes nagyságú pénzösszegre
Cain ansehenliche grosse Summa gelts' ) , más kimutatások szerint mintegy
500 000-1 000 000 rénes forintra rúgtak. Ezek biztosítása szintén a birodalom és az
19 SzaM, 1983. 141-143- o. Szabó kutatásai szerint Gedő, Ajnácskő, Somoskő, Sirok, Szarvaskő, Noszvaj és Diósgyőr
várak közvete az egri végvár alá tartoztak, külön kis kapitánysággá szerveződve.
20 A Kanizsa környéki várkörzetről legutóbb Kelenik József tett említést a noszvaji várkonferencián elhangzott
előadásában Kelenik, m. a.
21 Lásd például Lopásié, 1884. 33-44. o. XXV. és XXVI. sz., ill. 76-81. o. XLIII. sz. irat.
22 Pálffy, 1994.
23 Szekfű, 1935- 124-137. o. és Benda, 1983. 54-57. o. A végvárrendszer fennállásának és ellátásának költségeire
lásd még az alábbi táblázatnál részletesen idézett adatokon túl Szegő, 1911. 211-246. o; Szántó, 1977. 21-45. o.
24 ÖStA HHStA RTA Fasc. 53. fol. 369.
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örökös tartományok alattvalóira várt, noha a Haditanács tervezeteiben megadott
összegek sohasem jutottak el teljességgel a végvárak katonáihoz.
A két várösszeírásból megismert adatoknak köszönhetően - felhasználva
természetesen az eddigi kutatások eredményeit, valamint további kiadatlan listákat
- immáron csaknem teljes képet kaphatunk a XVI. századi törökellenes védelmi
rendszer uralkodói végváraiban állomásozó katonaság zsoldszükségleteiről.2^ A
Haditanács által nélkülözhetetlennek ítélt zsold mennyiségéről, valamint az egyéb,
különleges költségekről jól tájékozódhatunk az eddig felkutatott adatokat a XVII.
század közepéig felsorakoztató I. és II. táblázatokból, melyek egyúttal mintául
szolgálhatnak annak érzékeltetésére, hogy a most közölt két jegyzékhez hasonló
várlisták zsold-, létszám-, nemzetiségi stb. adatainak feldolgozása milyen újabb
eredményeket hozhat magával.

25 Nagy IMSZIÓ 1978-ban arról panaszkodott, hogy ,,a törökellenes küzdelemmel foglalkozó számos történeti munka
ellenére nehéz, sőt szinte lehelellen feladat lenne pontos kimutatást készíteni arról, hogy a XVI. századlxin és az azt
követő időben mennyibe került évenként a törökellenes halárvédelem, a végvári<onal fenntartása", a következő táblázat
azonban - legalábbis a szükséges zsold tekintetében - remélhetőleg hozzájárul ennek a hiányosságnak a pótlásához
Nagv, 1978. 46. o.
26 1546: Olxtrleiinei; I860. 82-83 o.
1548/1.: MOL E 211 Series II. 2. t. fol 3-8.
1548/2.: ÖStA HHStA UA Fase. 55. 1548. fol 155-164.
1549/1.: Acsády, 1888/1. 175 o. a bécsl Hofkammerarchivban (annak idején „Közös /*?//2'Mg)7"(inisztériumi]
/levéltárban] ') található éves tervezet alapján
1548/2.: Tliallóczy, 1877. 171-172. o ; Acsády, 1888/1. 176. o és Szegő, 1911. 212 o
1548/3.: Acsády, 1888/1. 175. o.
1554/1.: MOL E 142 fasc. 12. No. 17., illetve kissé pontatlanul és 1554-1555-re datálva valószínűleg ugyanezen
jegyzék alapján, melyet 1888-ban még a Történelmi Emlékek elnevezésű levéltári fondban (MOL E 144) tároltak: Acsády,
1888/2. 72-73. o. Az 1554. évi datálást bizonyítja a jegyzéknek a Magyar Országos Levéltár Lymbus elnevezésű fondjában
található és 1554. augusztus 12-én Bécsben kelt példánya, mely a szükséges költségek előteremtéséről is megemlékezik.
MOL E 211 Series II. 26. t. fol. 42-51.
1554/2.: Acsády, 1888/1. 176 o.
1556: Takács, 1908. 268-272. o.
1556-1557; ÖStA HHStA UA Fasc. 78 Konv. 2.1556-1557. és sine dato, fol 33-40., ill. Takáls, 1908. 273 o.
1564/1.: Herold, 1970. 151-153 o. (1564 március)
1564/2.: Huber, 1893. 312. és 242-244 o., 14. Beilage. (1564. július 31.)
1572: Ĺoserlh, 1934. 205-208. o , 12. sz. irat és a végösszeg közlése nélkül Lopásié, 1887. 33-37. o.
1576: ÖStA HHStA UA Fasc. 53- fol. 350-369. és a hibásan kiszámolt végösszeg Heischmann egyik jegyzetében:
Heischmann, 1925. 129. o., 368. jegyzet.
1577: Merényi, 1893. 543-545. o. és OSzK Kt. Fol. Germ. 232. fol. 18-21.
1578: ÖStA KA AFA 1578/6/ad 4 c. fol. 12-14. Mivel ez a kimutatás az 1577. évi költségvetéstervezet alapján készült,
ezért - noha a horvát és vend végvidék számadatait nem tartalmazza - azokat az előző esztendőbeli jegyzékből
kiegészítettem.
1582: ÖStA HHStA RTA Fasc. 58. a. fol. 345-367. V. 0 . pusztán a végösszeg: Schulze,1978. 98. o.
1588: A MOL P 707 81. NB. fas. No 217. jelzet alatt őrzött levél alapján az adatot 1587-re vonatkozóan feltárta Benda
Kálmán. (Benda, 1983. 49. o. és Jankovics, 1981. 40-44 o., 25. sz. irat. V. ö. még ugyanez a számadat az Udvari Kamara
l607-ben kelt egyik véleményében, az 58 krajcárnyi maradékot is feltüntetve: Slieve, 1895. 111-119- o. 1607 - 1. sz irat,
és Heischmann, 1925. 129. o., 368., ill 131. o., 373- jegyzet.) Jóllehet Illésházy Istváán Bocskai fejedelemhez 1606
decemberében írott levelében valóban 1587-re datálta a magyarországi végvárak egyik legjelentősebb XVI. századi
vizsgálatát (,,1.587 Eziendcobcn az Cliazar minden Vcgh hazakon megh iratot, meni Xep vagion bene, Es meni pinz
megien reaiok. En voltam EgijkJéo Commissarius bene."), ez azonban pusztán a levélíró rossz emlékezetének tudható
be, a nagy vármustrára ugyanis csak 1588-ban került sor. A pontos datálásra lásd /. R., 1894., ill a várszemlére vonatkozó
és már mintegy tíz különböző levéltárból összegyűjtött iratanyagból: MOL P 1313 Memor. No 619. és 623-625
1593: Loebl, 1899. 19-29. o.
1598: Steive, 1895. 111-119. o , 1607 - 1. sz irat és Heischmann, 1925. 129. o., 368., ill. 131. o., 373 jegyzet
1602: ÖStA KA AFA 1602/3/1
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>
I. táblázat
A M A G Y A R O R S Z Á G I ÉS DÉLVIDÉKI
V Í G V A R R E N D S Z E R ZSOLDKÖLTSÉGEI A XVI-XVII. S Z Á Z A D B A N
a magyarországi
végvidékek zsoldja

a déli végvidékek
zsoldja

1549/3.

-

-

-, 1554/1.

544 161 r. f. 30 k.

217 604 r. f. 45,5 k.

1554/2.

-

-

időpont
1546
1548/1.
1548/2.
1549/1.
1549/2.

1556

757 109 r. f.29

1556-1557

695 752 r. f.

1564/1.

546 568 r. f.

1564/2.

541 805 r. f.30

188 366 r. f.

-

a teljes zsoldösszeg
358 776 r.? f.27
343 926 m. f.
480 546 m. f.
327 036 m. f. 80 d.
397 551 m. f.28
408 796 m. f.
761 766 r. f. 15,5 k.
871 168 r. f. 30 k.
945 475 r. f.

-

1572

1 064 839 r. f.

321 126 r. f. 39 k.

1 385 965 r. f. 39 k.

1576

1 372 318 r. f. 30 k.

286 418 r. f.31

1 658 736 r. f. 30 k.

1577

1 056 084 r. f.

405 816 r. f.

1 461 900 r. f.

1578

1 056 084 r. f.32

405 816 r. f.

1 461 900 r. f.

1582

1 067 232 r. f. 36 k.33

351 060 r. f.

1 418 292 r. f. 36 k.

1588

1 000 871 r. f. 58 k.34

1593

1 038 421 r. f.

1598

1 382 906 r. f. 36 k.

534 112 r. f.35

-

1 572 533 r. f.

-

1607: Benda, 1983. 50-55. o.
1627: Takáts, 1908. 286. o.
1639-1640: Acsädy, 1886. 118. o., 1. jegyzet. (A táblázatban és a továbbiakban m. f. = magyar forint, r. f. » rênes
[rajnai] forint, k = krajcár.)
27 Egy másik, ugyanekkor készült tervezet szerint háború esetén a költségek több mint kétszeresére, 874 824 forintra
emelkednek. Oberluitncr, I860. 82. o.
28 Tliallóczinál rosszul összegezve 397 472 m. f. Oliaílóczy, 1877. 172. o.)
29 A két 1554. és az 1556. évi tervezetbe beleszámolták az Erdélyben állomásozó 2000 könnyűlovas és 1000 magyar
gyalogos jelentős éves költségét (156 000 r. f.) is, melyet a jegyzékeknek megfelelően a magyarországi végek adataihoz
soroltam.
30 Miként az 1556. évi várlista esetében is, szintén a horvát és vend végek zsoldszükséglete nélkül, pusztán a szlavón
bán által tartott 400 könnyűlovas és 200 gyalogos zsoldadatait beleszámítva!
31 A 300 gyalogosból és 300 lovasból álló báni haderő éves zsoldköltségét (29 772 r. f.) ezúttal a vend végek
adataihoz csatolták.
32 A bán 300 lovasának és 200 gyalogos haramiájának éves zsoldszükségletét az 1578. évi jegyzéknek megfelelően
mindkét esztendőben a magyarországi végvárrendszer költségeivel vontam össze.
33 A báni haderő éves költsége (29 526 r. f.) ugyancsak a magyarországi zsoldszükségletekhez számolva.
34 Miként az Illésházy Istvánnak Bocskai fejedelemhez írott, már említett leveléből kiderül: pusztán ,,Toli Orzagtul
[azazSzlavóniától, a horvát és szlavón végeket nem számítva P. G.]fogua Erdeligh... Ezckrc[ti. a végvári katonákra P. G]
Egij holnapra muni 83 700, Ezlendeigh 1 000 871 "forint. MOL P 707 81. NB. fasc. No. 217.; Banda, 1983. 49. o.;
Jankovics, 1981. 40-44 o., 25. sz. irat.
35 1593-ban a báni haderő 29 340 rajnai forintnyi zsoldösszegét a vend végvidék költségeihez toldották.
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időpont
1602

a magyarországi
végvidékek zsoldja

a déli végvidékek
zsoldja

a teljes zsoldösszeg

36

309 154 r. f.

1 342 677 r. f.37

38

-

-

1 033 523 r. f.

1607

1 161 738 r. f.

1627

887 119r.?f.

1639-1640

-

1 218 320 r.? f.

II. táblázat
Időpont

A zsoldon kívüli
egyéb kiadások

1549/2.

164 000 m. f.39

1576

15 476 r. f"

1577

554 000 r: f.41

1578

196 000 r. f.42

1602

73 810 r. f.43

1607

1 000 000 r. f.44

Ugyancsak megfontolandónak vélem a két jegyzékben megadott létszámadatok
majdani
részletes
elemzését.
Szántó
Imre
1980-ban
megjelent
végvármonográfiájában úgy vélekedett, hogy ,,a védelmi vonalba elhelyezett őrség
számát 15-18 000 főre tehetjük, tényleg azonban csak 12 000 körül járhatótT.45
36 A báni haderő 29 400 rénes forintra rúgó éves költsége mellett l602-ben a bécsi „Quardifándl" 41 880 rénes
forintnyi zsoldszükségletét is a magyar végvárvonal kiadásaihoz számították.
37 Az eredetiben az éves összeg jelentősen elszámolva (pusztán 1 106 717 r. f.) noha a havi összeg és a végvidékek
éves summái még helyesek!
38 A báni haderő (300 lovas és 200 gyalogos) éves költségét (36 168 r. f.) az összeírok a magyarországi adatok között
tüntették fel.
39 100 000 magyar forintot a végvárak építkezéseire, 64 000 forintot pedig a konstantinápolyi követség és a törökkel
folytatott diplomáciai tárgyalások költségeire tartottak szükségesnek.
40 Ebbe a viszonylag csekély összegbe pusztán a bécsi Udvari Haditanács éves személyi költségeit értették!
41 Az 554 000 rénes forint a következő tételekre oszlott az előzetes tervezet szerint: 100 000 r. f. a végvárak építésére
és Bécs erődítéseire, 50 000 r. f. hadiszerekre, 35 000 r. f. az állandó készenlét fenntartásához szükséges kpltségekre,
130 000 r. f. a portai követségre és ajándékokra, 15 000 r. f. a Haditanács személyi költségeire, 5000 r. f. a mustrákra és
vizsgálóbizottságokra, 5000 r. f. a bécsi arzenálra, 10 000 r. f. a magyarországi postákra, 4Ö00 r. f. a kémtevékenységre és
hírszerzésre, 200 000 r. f. a német és magyar végváriak hátramaradt zsoldjának kifizetésére.
42 Az egyéb költségek megoszlása ebben az esztendőben a következő volt: a bécsi Udvari Haditanács személyi
költségeire ugyancsak 15 000 r. f., különleges bizottságokra 5000 r, f., a bécsi arzenálra szintén 5000 r. f., a magyarországi
postákra 10 000 r. f., hírszerzésre 4000 r. f., a várépítkezésekre az előző évi 100 000 r. f. helyett pusztán a javításokra
10 000 r. f., a tüzérség szügségleteire 8000 r. f., a török adóra és a követségi költségekre 130 000 r. f., s végül a bécsi
Stadtguardiára 9000 r. f.
43 A különleges többletkiadások ezen viszonylag csekély összegébe (melyet ugyancsak elszámolt a kimutatás
készítője) csak a következő tételeket számolták bele: a Haditanács és kancellárja, a mustramesterek stb. személyi
költségeire 45 458 r. f, a bécsi hadszertár alkalmazottainak fizetésére 2976 r. f., a salétromügy bécsi irányítóinak
költségeire 6000 r. f., a bécsi és pozsonyi arzenál kiadásaira 3324 r. f., a felső magyarországi hadszertár és salétromkamra
szükségleteire 6000 r. f., a bécsi ágyúöntésre 7000 r. f., végül pedig a magyarországi és ausztriai hajósok
fizetésére 3052 r. f.
44 A zsoldon kívüli kiadásoknak (a várak hadianyag-szükséglete, várépítkezések stb., stb.) a Haditanács által becsült
összege.
45 Szántó, 1980. 61. Hasonlóképpen vélekedik Gömöry Gusztáv közel sem teljes és pusztán a jelentősebb várakról
készített jegyzéke {Gömöry, 1885. 162. o., 3. jegyzet) alapján Acsády Ignác és az adatait kritika nélkül átvevő Szegő Pál
is. {Acsády, 1888/2. 77. o. és Szegő, 1911. 210. o.) Egyedül Nagy László jár közelebb a tényleges létszámhoz, aki a XVI.
század végén a határvédelmet biztosító katonaság számát 18 000 főre teszi. Nagy, 1978. 49. o.
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Két jegyzékünk azonban - melyek szinte biztosan a főmustralajstromok alapján
készültek - ennél jóval jelentősebb létszámadatokat tartalmaz. 1576-ban több mint
27 000 főnyi, hat esztendővel később pedig - a korabeli forrásokban gyakran
említett csökkentés (Ringerung) ellenére - még mindig közel 21 000 főnyi létszámot
kapunk. De még l607-ben, a hosszú török háborút követően is több mint 19 500
főre rúg pusztán a magyarországi végvidékek és a horvát bán hadinépének száma.
Mindezen adatok tükrében úgy tűnik: az eddigi kutatás feltehetően alábecsülte a
végvári katonaság létszámát, mely noha a XVTI. században valószínűleg jelentősen
csökkent, az előző száz esztendő második felében szinte bizonyosan meghaladja a
18 000-20 000 főt. A kérdés végleges megválaszolása azonban a további levéltári
kutatások feladata lesz.
A vitézlő rend létszámához hasonlóan a királyi őrséggel ellátott végvárak száma
és a jegyzékek alapján jól nyomon követhető változásuk is további kutatások
folytatására késztet. Jóllehet az 1576 és 1582 között eltelt hat békeévben az
uralkodó által fenntartott várak száma 123-ról 117-re csökkent, 1582-ben 40 új
végvárat, illetve vigyázó házat (őrhelyet) vesz számba jegyzékünk (Károlyváros
nélkül). (Erről a valóban jelentős „vámtánpótlásról" az 1. térkép (130-131. o.)
vizsgálata alapján kaphatunk szemléletes képet.) Mindennek hátterében az 1577.
évi nagy bécsi haditanácskozást (Hauptberatung) követően a kedvező természeti
viszonyokhoz a lehető legnagyobb mértékben igazodó, zárt és szigorúan
ellenőrizhető védelmi rendszer kiépítéséről szóló reformtervezetek megvalósulását
kell felismernünk, miként arra a Kanizsa környéki kis őrházak kapcsán nemrég
Kelenik József már rámutatott. (L. erre vonatkozóan a 3. térképet, 137. o.) Emellett
a várak számának változása még egy alapvető problémára hívja fel a figyelmet:
szükséges lenne egy olyan várkataszter elkészítése, mely elsősorban az ilyen jellegű
jegyzékek, valamint az országgyűlési törvényekből már a múlt században kigyűjtött
adatok segítségével évente venné számba a bécsi Udvari Haditanács által királyi
őrséggel ellátott és a török ellen védelmi rendszer alapelemeit alkotó, hagyományos
értelemben vett végházakat. 9
Különösen érdekes eredmény várható az egyes végvidékeknek az itt közölt két,
majd további jegyzékek felhasználásával elvégzett vizsgálatából. A végvárrendszer
költségeit bemutató fenti táblázathoz hasonló kimutatások és grafikonok
46 Bciula, 1983- 54. o. V. ö.: még Gömöiy Gusztáv 1577. évi adatával, mely 22 295 főben határozza meg a végvári
katonaság létszámát. Gömöiy, 1885. 166. o.
47 Kelenik, m. a.
48 Melichár Kálmán a múlt század második felében a magyar törvénytárból kigyűjtötte mindazokat a végvárakat és
egyéb helyeket, melyek megerősítésére a XVI-XVII. századi magyar országgyűlések ingyenmunkát rendeltek. Melichár,
1884. 524-539. o.
49 A magyarországi várak kataszterének elkészítésére még az 1970-es években külön munkacsoport alakult. A
monumentális vállalkozás tagjai legújabb adatközlésük szerint ez ideig mintegy 4000 várról és erődítményről
rendelkeznek adatokkal az egykori történeti Magyarország és csatolt részeinek területéről ,,a legkorábbi őskori
sáncváraklól egészen a múlt századi erődökig", valamennyi korszak objektumait beleértve. Remélhető és örömteli
lenne, ha az általuk ,,Klasszikus várháborúk korának (1541-1606)" és ,,A hódoltság végéig tartó időszaknak (16061718)"elnevezett két kisebb korszakról olyan jegyzékek is készülnének, melyek évenként vennék számba az uralkodó
által fenntartott és ellátott erődítményeket, azaz a klasszikus értelemben vett végvárakat, noha valóban ,,csak fáradságos
apmmunkával lehet többé-kevésbé kideríteni az időrendi rétegeket". Az itt közölt két jegyzék remélhetőleg megkönnyíti
munkájuk folytatását és befejezését. A kutatócsoport tagjai legújabb eredményeiket az 1991 október közepén tartott
noszvaji konferencián tették közzé: Csorba, 1993. 193-209. o. és Dénes, 1993. 211-234. o. V. ö. még Csorba, 1983. 3947. o.
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készítésével ugyanis lehetőség nyílik a bécsi katonai vezetés védelmi
koncepciójában az egyes végvidéki főkapitányságok, valamint nagyobb
erődítmények által betöltött szerepkör különböző időpontokbeli meghatározására,
valamint az egyes végvidéki generalátusok jellegének és jelentőségének
bemutatására - elsősorban az adott területen vagy várban állomásozó katonaság
létszáma, nemzetiségi összetétele és fegyvernemi megoszlása alapján, mely utóbbi
akár a hadügyi forradalom magyarországi jelentkezésének kérdését is tovább
árnyalhatja.
Az ilyen jellegű vizsgálat fontosságát és a benne rejlő lehetőségeket most csupán
egyetlen példával szeretném érzékeltetni. 1576-ban Szatmár várában (melynek
jelentőségét a jegyzék a következő néhány szóval érzékeltette: „das eusserste Hauß
gegen Sibenbürgen") 555 német és magyar gyalogos, valamint 132 lovas szolgált.
Jóllehet a török elleni legjelentősebb felső-magyarországi végvárban, Egerben jóval
nagyobb számú magyar lovasságot és gyalogságot tartottak (elsősorban a hódoltsági
magyar adóztatás biztosítására ), a német gyalogság száma jelentősen elmaradt a
Szatmár várában szolgálókétól. Hat esztendő múlva 1582-ben továbbra is igen
tekintélyes őrséget találunk a tiszántúli erődítményben. Szatmáron ekkor már két
zászlónyi német gyalogos szolgált, melynek 70-80 százalékát lövészek
(Hakenschützen) alkották. Ugyanebben az időpontban csak a Bécs elővédjének
tartott győri erődvárosban és a Stájerországot védelmező kanizsai erődítményben
fizetett két zászlónyi német gyalogost a bécsi katonai vezetés. A várőrség
nemzetiségi összetétele is önmagáért beszél: Szatmáron ugyanis a német katonaság
létszáma négyszerese volt a magyar őrségnek, és ennél kedvezőbb arányt az Adriai
tengertől Erdélyig húzódó végvárvonalon sehol sem találunk. S még néhány igen
megfontolandó szempont érdemel figyelmet. Szatmár várában 1582-ben 34 főnyi
tüzérségi stáb szolgált, mely messze meghaladja az Egerben alkalmazott 18, vagy
akár a győri 21 főt. Emellett a szatmári vár főkapitányai a felső-magyarországi
generalátuson belül, egy külön kis - az úgynevezett szatmári vagy tiszántúli
(Szatmárból tekintve tiszáninneni) - főkapitányság élén, egyúttal a Tiszán túli
részek védelmének irányítását is ellátták. Továbbá az erődítmény kormányzói a
XVI. századi Habsburg fennhatóság idején szinte kizárólag német származásúak
voltak. Hasonló gyakorlat az egész törökellenes végvárrendszernek pusztán két
erődjében alakult ki: a közvetlenül Bécset védő Győrött és az oda vezető dunai
hadfelvonulási és utánpótlási útvonalat biztosító komáromi erődítményben.
Mindezen adatok tükrében - természetesen további források, például Hans Rueber
kassai generális szépszámú jelentésének és javaslatainak bevonásával - lehetőség
50 A hadügyi forradalom magyarországi hatására és jelentkezésére lásd Kelen ik József tanulmányait: Kelen ik, 1991/1.
és uő. 1991/2.
51 Szukály, 1981. 74-80. és 106-109- o.
52 1578. augusztus Íjén például Ferdinand Graf zu Nogarol „Obrister vber Zäthmär vnd der hinezue Jncorporíeríe
Orlßöcken cnhalb der Teisza" kap utasítást Ernő főhercegtől, a magyarországi hadügy irányítójától. ÖStA KA AFA
1578/8/1. V. ö. még 1568. szeptember 13-án Jakob Raminger „Zathmaricnsis et parcium Cis Tijbiscanarum Capitaneus
Supremus". MOL E 254 1568. szept. No. 9.
53 Egyedül talán Mihael Zákl (Székely) jelenthet kivételt, jóllehet ő is inkább tekinthető stájerországinak, mint
magyarnak.
54 Ezek az iratok a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv Ungarische Akten és a Kriegsachiv Alte Feldakten elnevezésű
egységeiben maradtak az utókorra.
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nyílik arra, hogy a szatmári várnak a XVI. század hetvenes és nyolcvanas
esztendeiben a Habsburg katonai vezetés védelmi koncepciójában betöltött
szerepét meghatározhassuk. Eszerint Szatmár ebben az időszakban - elsősorban a
lengyel korona által is támogatott Erdély növekvő politikai és katonai szerepének
köszönhetően - úgy tűnik: legalább olyan fontos szerepet játszott a Haditanács
elképzeléseiben, mint a „Felvidék kapujának" nevezett Eger vára, és a győri,
valamint komáromi erődítményekhez hasonló rangot élvezett.
Végezetül néhány szót érdemes szentelni a két jegyzék egy-egy különösen jól
hasznosítható elemének. A korábbi összeírás ugyan terminológiai szempontból
jóval felületesebb a katonaság megnevezésében és tipizálásában, a jelentősebb
várakhoz fűzött egy-egy soros megjegyzései azonban fontos adalékokkal
szolgálhatnak az adott végvár fekvésének, kiépítettségének és ellátásának
kérdéséhez. Ugyancsak érdekes adatokat hoz a várlista az 1575. évi lengyel
királyválasztást követő felső-magyarországi hadügyi állapotok alaposabb
bemutatásához, az oda vezényelt, illetve már korábban is ott állomásozó mezei
katonaság létszámának és összetételének felsorolásával. Az 1582. évi jegyzékben
pedig az egyes végvárakban állomásozó tüzérségi személyzet feltüntetése kínál
kedvező lehetőséget a végvárrendszer hadianyagellátásának és a végvárakban
működő hadszertárak szervezetének alaposabb megismerséhez. Ugyanezen lista
alapján jól nyomon követhető a végvárrendszer irányításának 1578-ban megtörtént
kettéválasztása, valamint a Kanizsa közvetlen közelében fekvő bajcsavári végeknek
a vend végvidék szervezetéhez való csatolása is. Emellett a két összeírás számos
terminológiai probléma megfejtéséhez, vagy akár egy-egy eddig kevésbé ismert
tisztség (például az Ober-Feldschreiber = főseregdeák) megismeréséhez járul
hozzá, melyek a feljebb röviden kifejtett lehetőségekkel együtt, úgy vélem,
egyértelműen igazolják a két forrás eredeti nyelven és teljes terjedelemben való
közzétételének szükségességét.
*
A bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv Reichstagsakten elnevezésű irategységben
fennmaradt mindkét várjegyzék - mivel a birodalmi rendek számára készült természetszerűleg német nyelven íródott, gót betűs kézirat. Terjedelmük eléri,
illetve meghaladja a húsz foliót (1576: 20 fol., 1582: 23 fol.). A listákat egy-egy
gyakorlott, kiírt kéz vetette papírra, vagy másolta le az eredeti példányokról,
melynek köszönhetően mindkét szöveg könnyen olvasható, és paleográfiai
nehézségeket csupán a várak neveinek kiolvasásakor rejt magában. A korabeli
német szövegek közzétételekor elvárt szigorúan betűhív átírásuk formailag is szinte
teljességgel igazodik az eredetihez - már amennyire ezt a nyomdai lehetőségek
megengedik. (Hála ezeknek, az áthúzott szavakat sem kellett újabb paleográfiai
jegyzetekkel magyaráznom, hiszen azokat eredeti, javított formájukban magában a
forráskiadás szövegében jelölhettem.) Az eredeti forma és külalak megtartásában
pusztán a rövidítések feloldása jelent kivételt, melyek egyszerű és szokásos voltuk
55 Erre vonatkozóan lásd az 1994. szeptember 15-17-én a vilniusi Báthori-konferencián tartott - megjelenés alatt álló
- előadásomat,
56 Mindezek részletes magyarázatát lásd a jegyzékekhez írott lábjegyzetekben.
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miatt külön jelentőséggel nem bírnak, ezért jelzésükkel nem kívántam megterhelni
az olvasót. Emellett feleslegesnek véltem a zsoldösszegek oldalalján való
összesítésének kiírását is, mely - miután a forrás nyomtatott változatának
oldalhosszúsága jóval meghaladja az eredeti kézírásáét - nagy mértékben
megnehezítette volna a forrásközlés áttekintését. A kettőspontozott 'y'
feltüntetésétől azonban nem tekinthetten el, nyomdatechnikai okokból viszont ezt a
betűtípust az T és 'j' betűk összevonásával ('ij') jelöltem.
Az összeírások jelentős mennyiségű számadatának ellenőrzése meglepő
eredményt hozott. Míg az 1582. évi jegyzék készítője hibátlanul végezte el az
összeadási műveleteket, addig elődje eléggé hadilábon állt a matematikával. Már az
oldalak alján található összegek esetében is jól nyomon követhetők tévedései,
melyeket a hibás havi, majd éves összegzésekkel még tovább tetézett. (Ezekre az
összeadási hibákra külön jegyzetekben teszek utalást, a helyes számadatot pedig a
hibásat követően szögletes zárójelbe helyezve, kurziválva tüntetem fel, ezzel külön
figyelmeztetve az olvasót a jegyzék készítőjének tévedéseire.) A könnyebb
felhasználást elősegítendő a két jegyzék utólag kiszámolt és ellenőrzött, immáron
helyes végösszegeit a következő két táblázatba foglaltam (III. és IV. táblázat):
III. táblázat
A VÉGVÁRRENDSZER KATONASÁGÁNAK LÉTSZÁM- ÉS ZSOLDADATAI 1576-BAN
végvárak
száma

gyalogosok
száma

lovasok
száma

havi zsold
összege

éves zsold
összege

hon-át
végvidék

63

2216

531

12 752 f.
40 k.

153 032 f.

vend
végvidék

9

1861

715

11 115 f.
30 k.

133 386 f.

kanizsai és
győri vég.57

22

5643

1950

37 583 f.
37,5 k.

451 003 f
30 k.

bányavidéki
végek

16

2152

1314

14 913 f

178 956 f.

felső-mo-i
végvidék

13

2886

3245

43 863 f.
15 k.

526 359 f.

különleges
haderő

-

1500

3000

18 000 f.

216 OOOf.

Haditanács
költségei

-

-

-

-

15 476 f.

összesen

123

16 258

10 755

138 2^8 f.
2,5 k.

1 674 212 f.
30 k.

57 Az 1576. évi jegyzék a győri és kanizsai végvidéket összefoglaló elnevezéssel magyar végeknek („die
Hungerisclieii Graniczcn") nevezte, a végvárak közül azonban először a Kanizsához, majd a Győrhöz tartozókat vette
számba, így a két végvidék létszám és zsoldadatai szükség esetén külön is elemezhetők
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IV. táblázat
A VÉGVÁRRENDSZER ZSOLDKÖLTSÉGEI 1582-BEN
havi zsold összege

éves zsold összege

felső-magyarországi végvidék

30 868 f. 1 k. 3. d.

370 416 f. 21 k.

bányavidéki végek

23 882 f. 38 k. 3 d.

286 591 f. 45 k.

Duna és Balaton közti (győri) végvidék

17 000 f. 22 k. 2 d.

204 004 f. 30 k.

kanizsai végvidék

14 724 f. 30 k.

176 694 f.

vend (szlavón) végvidék

11 985 f.

143 820 f.

horvát végvidék

17 270 f.

207 240 f.

báni haderő

2460 f. 30 k.

29 526 f.

összesen

118 191 f. 3 k.

1 418 292 f. 36 k.

A várlisták felhasználását és értelmezését segítő paleográfiai, illetve technikai
jellegű jegyzetekben utaltam az- esetleges utólagos javításokra, a felhasznált
rövidítések típusára, a már említett számolásbeli hibákra, valamint a mai német
nyelvben már nem, vagy csak egészen más formában létező egykori szavakra és
kifejezésekre. A modern forráskiadás alapelveinek megfelelően a két jegyzékben
felbukkanó összes személy- és földrajzi nevet, terminológiai és értelmezési
problémát tartalmi jegyzetekkel magyaráztam. Igyekeztem a felbukkanó fontosabb
katonai tisztségek betöltőit (végvidéki és kerületi főkapitányok, jelentősebb várak
kapitányai stb.) és tisztségviselésük időhatárait is pontosan megállapítani. Egyes
terminológiai kérdések, továbbá néhány - elsősorban a magyarországi tüzérség
szervezeti kérdéseit és a katonai igazságszolgáltatást - érintő különleges fogalom
megvilágításához korábbi munkáimat hasznosítottam, az ezekre való többszöri
hivatkozástól azonban eltekintettem.
Az 1576-ban említett 123 és a hat esztendővel később felsorolt 117 vár közül
pusztán egyetlen egy bányavidéki kis őrház nevének
(„Halbergeschaid")
megfejtése nem vezetett ez ideig teljes bizonyossággal megnyugtató eredményre.
A horvát és vend végvidék várai közül ugyancsak problémát jelentett néhány kisebb
erődítmény pontos lokalizálása. A korabeli forrásokból ugyan ismert, hogy egy-egy
kisebb délvidéki végvár melyik fővár körzetében feküdt, ennek ellenére négy
váracska pontos fekvésének meghatározásában még a katonai felmérések térképei
és a délszláv nyelvű irodalom felhasználása sem segített. Nagy haszonnal forgattam
58 Pálffy, 1994. és uö., m. a.
59 A „Halbergcschaid" nevű kis őrhely egy 1593. évi kimutatás szerint Szitnya várának közelében feküdt („Szituja,
zus. mit halberschlieid"). Két esztendővel később (1595) Pálffy Miklós bányavidéki főkapitány megerősítéséről
szerződésre lép Illésházy Istvánnal a szitnya-csábrági uradalom birtokosával. Az őrházat ezen adatok szerint Szitnya
várának azon tartozékai között kell keresnünk, ahol az 1580-as években uralkodó által tartott őrség szolgált, noha a kis
vár maga Illésházy István birtokában volt. Ezeknek a feltételeknek tökéletesen megfelel a sibriki, sibrikfalvi castellum
(ma Zsibritó [Žibritov], Korponától északnyugatra Szlovákiában), ahol már 1558-ban három szakállaspuskát vettek
számba. Később megerődítették, ezért a szitnyai uradalom 1602. évi urbáriuma is még mint „Possessio Sijbrijk cum
forlalilio Optimo similiter muro citiclo" alakban említi. A váracskában 1583-ban pontosan ugyanannyi (20) magyar
gyalogos állomásozott, mint amennyit egy évvel korábban keletkezett jegyzékünk számba vett. Mindezek következtében
a furcsa „ffalbergescliaid" elnevezés (1582) alatt „Castellum Sliibriglr'-et (1583) feltételezhetjük, jóllehet a német
névalakot etimológiailag nem tudjuk megmagyarázni. 1558: MOL E 156 U. et C, Fase. 23. No. 7.; 1583: MOL P 1341 17.
fasc. 1583. jún. 3. Bécs. Ernő főherceg Illésházy Istvánhoz.; 1593: Locbl, 1899. 26. és 1595: Jedlicska, 1897. 546.: No. 899.
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ugyanakkor Horvátország és Szlavónia várainak azonosításához Dénes József
legújabb összeállítását, jóllehet az - az 1913. évi helységnévtárat követve - csak a
modern helyesírási! magyar településneveket sorolja fel.
A jegyzetekben a várak azonosításakor elsőként mindig a vár korebeli magyar
elnevezését (amennyiben ilyen létezett), majd a mai nevét (esetleg névváltozatait,
illetve különálló rom esetén a szomszédos település nevét) adom meg. Ezeket az
adatokat zárójelben követi az az ország, illetve az egykori Jugoszlávia esetében az a
köztársaság, a mai Magyarország területén fekvő véghelynél pedig a napjainknak
megfelelő közigazgatási egység (megye), melynek területén a nevezett vár
található. Az egykori Jugoszlávia esetében az I960, évi közigazgatási beosztást
tekintettem alapnak, az ekkor kiadott helységnévtár _ segítségével ugyanis minden
vár közigazgatási hovatartozását megállapíthattam. Az 1582. évi jegyzékben
megismétlődő várakat újra elláttam az előző listánál szereplő topográfiai jegyzettel,
hogy az állandó visszakeresés terhétől mentesítsem az olvasót.
A végvárak pontos fekvésének és mai elnevezésének megállapításánál különféle
atlaszok, térképek, enciklopédiák és egy-egy terület várairól készült nagyobb
összefoglaló munkák, valamint korabeli források segítségére támaszkodtam. 2
Emellet természetesen nagy haszonnal forgattam azokat a monográfiákat és
tanulmányokat, melyek a törökellenes végvárrendszer egy-egy részéről kisebbnagyobb térképeket tartalmaznak.'3 Mindezek felhasználásával a két jegyzék
alapján készült el a végvárrendszer egészét áttekintő 1. térkép (130-131. o.),
továbbá az egy-egy szűkebb terület (a horvát és vend-bajcsavári végvidék; a
kanizsai, győri és bajcsavári végek; valamint a bányavidéki és felsőmagyarországi
végvidék) várait bemutató 2-4. térképek (135-, 137., 140. o.) melyek segítségével az
olvasó pontos képet alkothat az uralkodó által 1576-ban és 1582-ben fenntartott
végházakról. Mivel a várak teljes nevének kiírása áttekinthetetlenné és emiatt
használhatatlanná tette volna még a kisebb területekre vonatkozó tér60 Dénes, 1993. 211-234. o.
61 /maiik mesta, I960.
62 A hónát és vend végvidéknél: Alpok-Adria-térkép, é. n., Atlas Slovenije, 1986; Dénes, 1993. 211-234. o.j Encikl.
Jugosl, 1958.; ///. kai. felni.; /maiik mesta, I960.; Jugoszlávia autótérképe, 1991.; Krešeljakovič, 1953-; Lopásié, 1884. és
1889 ; Mardešič-Dugački, I96I ; Preradovič, 1909-1911 ; Ritter, 1910. és Šišié, 1962. stb. A magyarországiaknál és
Szlovákiáknál: Csánki, 1897 ; Csorba, 1993.; Fényes, 1851.; Fialová-Fiala, 1966 ; Gömöry, 1885 ; 1 ialász-várady, 1927.;
Holub, 1933.; Hóman-Szekfű, 1936.; Kitt, 1984., Krcanová-Puškámvá, 1990.; Lipszky 1808; Maksay, 1990.; XovákiSándorfi, 1992., Papp-Végli, 1964.; Pisoň, 1973.; Vándor, 1992. és Vártúrák, 1976. stb.
63 A magyar nyelvű irodalomból: ,,A királyi A/agyarország végvárai 1541-1593" - Szegő, 1911 Melléklet az I.
fejezethez. Meglehetősen gyenge színvonalú térkép.; ,,A magyares török végvárak 1576-ban." Bánlaky, 1928. (OSzK
Térképtár TM 4789) és „A magyar és török végvárak 1576-lmn. 1. és //."elnevezésű térképek - Hóman-Szekfű, 1936.
Mindkettő elsősorban Gömöry Gusztávnak az 1570-es évekre vonatkozó adatai {Gömöiy, 1885. 156—157. és 162-163. o.)
alapján helytelenül 1576-ra datálva és számos hiányossággal, hibával, elsősorban Gömöiy pontatlanságának
köszönhetően., „A végvári rendszer a XVII. század közepén" - Perjés, 1965. I. vázlat., „A királyi Magyarország
végvárai 1541-1593"- Szántó, 1980. 34-35 oldalak között. Szinte használhatatlan és áttekinthetetlen térkép, számos
tévedéssel és pontatlansággal; „Erődítmények íiszakkelet-Magyarországon" - Csorba, 1993 208-209. oldalak közötti
térkép.
A külföldi irodalomból: „Die kroatische und tvindisclie Grenze seil 1555" - loserth, 1934. Abt. 3.; „Gmdovi
(Burgovi) I. " - Encikl. Jugosl., 1958. Grad, szócikk.; „Ilrvalska na kraju XVI. stolječa." Šišič, 1962. 286-287. o.; „Die
kroatische und die tvindisclie „Granilz" um das Jahr 1550." Arnstadt, 1969. I. Kartenskizze.; „Der kroatische
Kriegsscliauplatz und seine Schwerpunkte im 16. Jahrhundert" - Roth, 1969 202-203. o.; „Die kroatische Grenze Organisation derselben 1578/1579" - u. o. 204-205. o.; „Das südliche Transdanubien und „Windischlanl" anno
1578" Roth, 1970. 167-170. o.
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képszelvényeket is, ezért csupán a végvidéki és nagyobb várkörzeti
főkapitányságok központjaként funkcionáló várak neveit írtam ki, a többit pedig
számok segítségével jelöltem. Ezek jegyzéke - külön 1576-ból és 1582-ből - a
bevezetés után, a térképeken csatolva található, és az egyes várak adatait a
következő sorrendben közli: a végvár forrásban felbukkanó névalakja, korabeli
(magyar) elnevezése, napjainkban használt névalakja, végül pedig - a topográfiai
jegyzetekhez hasonlóan - az az ország, illetve egykori jugoszláv köztársaság vagy
magyarországi megye, ahol napjainkban a vár (pontosabban romja vagy egykori
helye) található.64

6í
Végezetül szólni szeretnék a fonás megjelentetésének külön kis történetbe illő körülményeiről. 1993 nyarán
Gecsényi Lajos, akkori bécsi levéltári delegátussal és Kelenik József hadtörténész-barátommal egy kellemes bécsi
kiskocsma teraszán beszélgettünk a XVI-XVII, századi magyar történelem problémáiról és elsősorban a korszak egészét
meghatározó háborúk, valamint a törökellenes végvárrendszer kutatásának további lehetőségeiről. A vitáktól sem mentes
beszélgetés közepette merült fel Gecsényi Lajosban, a bécsi levéltári anyag Takáts Sándor óta. legkiválóbb ismerőjében, a
benne már korábban érlelődő ötlet: szükség lenne a bécsi levéltárakban található és a XVI-XVII századi végvárrendszer
történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen várjegyzékek publikálására, Gecsényi készségesen felajánlotta a
jegyzékek lefénymásolását és a kiadásban való mindennemű segítséget.
1994 tavaszán, újabb bécsi kutatómunkám idején, elvégeztem a jegyzékek átírását, majd hazaténe hozzáfogtam a
várak azonosításához, a listákban szereplő számos személy kilétének megfejtéséhez és a megannyi terminológiai
probléma megoldásához. Mindezek elvégzése után a kiadáshoz nélkülözhetetlen hosszas és fárasztó összeolvasást
ismételten Gecsényi Lajossal végeztem el. Ugyancsak vele nyílt lehetőségem a felmerülő problémák megbeszélésére és a
lábjegyzetek átnézésére. Gecsényi tehát a forrás felkutatásától a már kész tanulmány gondos átolvasásáig igazi
segítőtársként állt önzetlenül a tőle megszokott szerénységgel segítségemre. Munkáját és támogatását ezúttal is őszintén
és szívből köszönöm.
Hasonlóképpen köszönet jár „a bécsi hármas találkozó" másik résztvevőjének, Kelenik József barátomnak, aki
hasznos - és a legkisebb részletekre is figyelmet fordító - észrevételei mellett megjelenés alatt álló tanulmányát, továbbá
a kanizsai végvidék 1577 után épült kis őrházainak azonosításához aélkülözhetetlen forrásokat bocsátott készségesen
rendelkezésemre. De nem feledkezhetem meg Engel Pál hasznos tanácsairól a horvát és vend végvidék várait illetően,
valamint Rcisz'T, Csaba segítségéről a négy térkép elkészítésében és megszerkesztésében. Mindannyiuknak ezúton
mondok ismételten köszönetet.
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VÉGVÁRAK
a Délvidéken és Magyarországon
az 1576. és 1582. évi várjegyzék
alapján
-f végvár 1576-ban
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A horvát és vend-bajcsavári végvidék várai 1576-ban és 1582-ben
1576
1. Gradisch (Gradišća d' Isonzó, Gradišće ob
Soči, Olaszország)
2. Corcz (GörzGorízia, Gorica, Olaszország)
3- Triest (Trieszt, Trieste, Trst, Olaszország)
4, Díjbein(Dułno, Devin, Olaszország)
5. Prosegg (Prosecco, Prošek, Olaszország)
6, Aglani (Aquileia, Olaszország)
7. Maramuth (Marano, Olaszország)
8, Castel perpeth (Porpetto, Olaszország)
9. Tulmein (Tolmin, Szlovénia)
10. Laijbach (Laibach, Ljubljana, Szlovénia)
11. 57 íW/// am pflaum (Fiume, Rijeka,
Horvátország)
12. Tersath (Tersatto, Trsat, Horvátország)
13. Ledenicz (Ledenice, Horvátország)
14. Zenng(Segnia, Senj, Horvátország)
15. Pründl(Brinje, Horvátország)
16. Wer/ag (Brlog, Horvátország)
17. Ottotschacz (Otočac, Horvátország)
18. Tabár(Dabav, Horvátország)
19. /«sp/ncz (Jesenica, Lička Jesenica
(Jasenica), Horvátország)
20. Dreßnickh (Drežnik, Drežnik Grad,
/ZonY?/ors.r4g)
21. TéTsacr (Tržac, Bosznia-Hercegovina)
22. Ogulin (Ogulin, Horvátország)
23. Madrusch (Modruš, Horvátország)
24. 5///;/ (Slunj, Horvátország)
25. Zettin (Cetin, Cetingrad, Horvátország)
26. Vranogratsch (Vranograč, Vrnograč,
Bosznia -Hercegovi! iá)
27. Nouigrad (Novigrad, Todorovo,
Todor-Novi, Bosznia-Hercegovina)
28. Grarfacz (Veliki-Gradac, M. Gradac,
//on'á/ország)
29. M//tfmez (Mutnik, Bosznia-Hercegovina)
30. C7n's//;z(Krstinja, Horvátország)
31. OberKladusch (Velika Kladuša,
Bosznia-Hercegovina)
32. VnderKladusch (Mala Kladuša,
Bosznia-Hercegovina)
33. .PosHesć/(Podzvizd, Bosznia-Hercegovina)
34. Pőttsch (Peči, Pečigrad,
Bosznia-Hercegovina)
35. Hresno (Hresno, Horvátország)
36. Cijttitsch (Ajtić, Hajtić, Horvátország)
37. Wainna (Bojna, Horvátország)
38. Masin (Mazin, Horvátország)
[pontos lokalizálása bizonytalan]
39. Greda (Greda, Horvátország)
[pontos lokalizálása bizonytalan]

1582

10. Laibach (Laibach, Ljubljana, Szlovénia)
11 • S. Veit am Pflaumb (Fiume, Rijeka,
//on'átorszfl,§)
Ledenicz (Ledenice, Horvátország)
Zei/gCSegnia, Senj, LJorvátország)
Prindl (Brinje, Horvátország)
Werlag (Brlog, Horvátország)
Ottoschäcz (Otočac, Horvátország)
TabártDabar, Horvátország)
Jeßenicz(Jesenica, Lička Jesenica
(Jasenica), Horvátország)
Drößnickh (Drežnik, Drežnik Grad,
Horvátország)
Tersacz (Tržac, Bosznia-Hercegovina)
Ogulin (Ogulin, Horvátország)
Modrusch (Modniš, Horvátország)
Schlun (Slunj, Horvátország)
Zettin(Cetin, Cetingrad, Horvátország)

32. VnderCladusch (Mala Kladuša,

ßosz7 ; ia -Hercegovii ta)

35. Hreßno (Hresno, Liorvátország)
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40. ThombstKapötsch (Tounjska peč, Tounj,
Horvátország)
Kastell (Kaštel, Hoisić, Horvátország)
[pontos lokalizálása bizonytalan]
Krémen (Krémen, Horvátország)
Repitsch (Ripač, Bosznia-Hercegovina)
Sockhol (Sokol, Sokolac,
Bosznia-Hercegovina)
Wiclntscli (Bihács, Bihać,
Bosznia-Hercegovina)
Isatscliicz(Izačić,
Bosznia-Hercegovina)
Topliczertluirn (Toplički turanj,
Boszi i ia -Hercegovii id)
Brekoivicz (Brekovica,
Bosznia -Hercegovina)
Ostroschacz (Ostrožac,
Bosznia -Hercegovina)
Zasijn (Cazin, Bosznia-Hercegovina)
Stenna (Stijena, Stjena, Stina,
Bosznia -Hercegovii id)
Gwasdanszkliij (Gvozdansko,
Horvátország)
Wuschim (Buzim, Bosznia-Hercegovina)
S. Georgen (Sveti Juraj, Horvátország)
[pontos lokalizálása bizonytalan]
55. Blagaiskij tlmrn(Blagaj, Horvátország)
56. Serin (Zrin, Horvátország)
57. Sturlicza (Šturlić, Bosznia-Hercegovina)
Gorre(Gora, Horvátország)
Hrastowicz(Hrastovica,
Horvátország)
Winadall (Vinodol, Horvátország)
Blinia (Blinja, Horvátország)
Plaszkhij(Plaski, Horvátország)
Gradacz: (Srednji Gradac, Horvátország)

43. Röpitsch (Ripač,

45. Wihitsch (Bihács, Bihač,
Z?os271 ia -Hercegovina)
46. Isatscliicz (Izačié, Bosznia-Hercegovina)

55. Blaglaiskhij 777?/m(Blagaj, Horvátország)

59. Hrastowicz (Hrastovica, Horvátország)

63. Mittergrádácz (Srednji Gradac,
Horvátország)

64. Agram (Zágráb, Agram, Zagreb,
Horvátország)
65. Wigsad (Bisag, Horvátország)
66. Warasdin (Vasard, Varaždin, Horvátország)
67. Iwaiiitsch (Ivanić, Ivanićgrad,
68. Ovi tez (Kőrös, Križevci, Horvátország)
69- Heilig Creiicz (Szentkereszt, Sveti Križ, Križ,
Horvátország)
70. Topolotvacz (Topolovac, Horvátország)
71. Koppreinicz (Kapronca, Koprivnica,
72. 5/ Georgen Sehloß(Szentgyörgyvár,
E)urđevac, Horvátország)

Bosznia-Hercegovina)

66. Waraßdin (Várasd, Varaždin,
Horvátország)
67. hvanitsch (Ivanić, Ivanićgrad,
Horvátország)
68. Creiicz (Kőrös, Križevci, Horvátország)
69- Heiligen Creiicz (Szentkereszt, Sveti Križ,
Križ, Horvátország)
70. Topolowäcz (Topolovac, Horvátország)
71. CoPreinicz (Kapronca, Koprivnica,
Horvátország)
72. S. Georgen Sehloß(Szentgyörgyvár,
Đurđevac, Horvátország)
148. Zirquenna (Cirkvena, Horvátország)
149. S. Peter (Szentpéter, Sveti Petar Cvrstec,
Horvátország)
150. Waraßdin Toplicz (Varaždinske Toplice,
//omáfors.rá.g)
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151.
152.
153.
154.

Remettmicz (Remetinec, Horvátország)
Grädacz (Gradec, Horvátország)
Dernia (Dernye, Dinje, Horvátország)
Nouigrad(Novigrad, Novigrad-Podravski,
Horvátország)
155. Lubregs (Ludbreg, Horvátország)
156. Weitschaivar(Bajcsavár, Bajcsa,
Zfl/<3 »/egye)

157. A>ré>tf//r(Keresztúr, Murakeresztúr,
Zala megye)
158. Vitschahaza (Fityeháza, Zala megye)
159. Waag (Bag, Karlobag, Horvátország)
lóO. Sweticza (Svetica, Horvátország)
161. Schmerkowitsch (Smrćković,
//o/rá/orezág)
1Ó2. W»í/ű/sc//zy(BudaCki, Horvátország)
163. Petronagra (Petrova gora, Petrovac,
//oraá/ország)
+ Károlyváros (Karlstadt, Karlovac,
Horvátország)
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A kanizsai, győri és bajcsavári véj
1576
Cailisa(Kanizsa, Nagykanizsa, Zala megye)
i. Klain Comar(Kiskomár, Zalakomár,
Zala megye)
75. Legrad(Légiád, Legrad, Horvátország)
76. Kethel(Réthely, Somogy megye)
77. Gestel (Keszthely, Zala megye)
78. Segliget (Szigliget, Veszprém megye)
79. Raijck (Rajk, Alsórajk, Zfl/ö wegye)
80. 5ű/ű»w(Zalavár, ZŰ/A megye)
81. Kapornackh (Kapornak, Nagykapornak,
Zala megye)
82. Fr>/ps<;///?é,(Pölöske, ZŰ/Í? megye)
83- Tschackan (Csákány, Somogy megye)
84. 5í,»ic;n'É>(Szemenye, Muraszemenye,
Szemenyecsörnye, Zala megye)
85. Raab (Győr, Győr-Moson-Sopron megye)
86. Papa (Pápa, Veszprém megve)
87. Palatha (Palota, Várpalota, Veszprém
megye)
88. Wesprinn (Veszprém, Veszprém megye)
89. 5/ Martins Perg (Szentmártonhegy,
Szentmárton, Pannonhalma,
Győr-Moson-Sopron megye)
90. 7brtes(Tata, Komárom megve)
91. Tschesneck (Csesznek, Veszprém megye)
92. Tijhan (Tihany, Veszprém megye)
93. Vaschon (Vázsony, Vázsonykő,
Nagyvázsony, Veszprém megve)
94. Commorn (Komárom, Komárno, Szlovákia)

-136-

dék várai 1576-ban és 1582-ben
1582
73. Canischa (Kanizsa, Nagykanizsa,
Za/a »/é'gvé')
74. čľowäKKiskomárom, Zalakomár,
Zala megve)
75. Legrad (Légrád, Legrad, Horvátország)
76. Kettel (Kéthely, Sowogy »/pgye)
77. Kestel (Keszthely, Zala megye)
78. Segligeth (Szigliget, Veszprém megye)
79. Äfl7c^(Rajk, Alsórajk, ZÖ/Í? »/egye)
80. Salait>ar(Zalaváv, Zala megye)
81. Kapornackh (Kapornak, Nagykapornak,
Zala megye)
82. Pelleßkheö (Pölöske, Zfl/fl »/egye)
83. CZackhan (Csákány, Somogy megve)
85. Raab (Győr, Győr-Moson-Sopron megye)
86. ,PűP#(Pápa, Veszprém megve)
87. Palotlia (Palota, Várpalota, Veszprém
megve)
88. WesPrin (Veszprém, Vezprém megye)
89. 5. Mestensberg (Szentmártonhegy,
Szentmárton, Pannonhalma,
Győr-Moson-Sopron megye)
90. Tortes (Tata, Komárom megve)
91. Tschesneckh (Csesznek, Veszprém megve)
92. Tijhan (Tihany, Veszprém megve)
93 Wasan (Vázsony, Vázsonykő,
Nagyvázsony, Veszprém megye)
94. Commorn (Komárom, Komárno, Szlovákia)
135. Czobancz (Csobánc, Veszprém megve)
136. 5. Mc/o/ľ (Szentmiklós, Miklósfa,
Nagykanizsa-Miklósfa, Za/a í/ze.gyí')
137. Timm beij Canischa (Kanizsa melletti
torony, Nagykanizsa, Ztf/tf »zegyp)
138. S. Georgen (Botszentgyörgy, Romlottvár,
Zala megve)
139. Vijudvar (Újudvar, Zala megve)
140. Kaczorlackh (Kacorlak, Zala megve)
141. Kielman Zigeth (Kielmansziget,
Zala megve)
142. Issabor(Isabor, Isebor, Pacsa-Isabor,
Zala megye)
143. Chan (Csány, Zalacsány, Zala megye)
144. ßör(Ber, Zalabér, Za/ö megye)
145. Zw/groKSzentgrót, Zalaszentgrót,
Zűr/a megye)
146. Löive(Lövő, Zalalövő, Zfl/fl »/egye)
147. Kemendt (Kernend, Kemendollár,
Zala megve)
156. W^/Y5c/7ö?t'ű:r(Bajcsavár, Bajcsa,
Zala megve)
157. Kerestur (Keresztúr, Murakeresztúr,
Zala megve)
158. Vitschahaza (Fityeháza, Zala megve)
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A bányavidéki és felső-magyarországi végvidék várai
1576-ban és 1582-ben
1576
94. Common i (Komárom, Komárno,
Szlovákia)
95. Lewa (Léva, Levice, Szlovákia)
96. Karppen (Korpona, Krupina, Szlovákia)
97. Tschabráckh (Csábrág, Hrad Cadraď,
Szlovákia)
98. 5í'í;/fl(Szitnya, Szitna, Sitno, Szlovákia)
99. Bosockhen (Bozók, Bzovík, Szlovákia)
100. Murán (Murány, Murán, Szlovákia)
101. Vijivar (Oláhújvár, Szlovákia)
102. Á'/anj Dopolcza (Kistapolcsány,
Topoľčianky, Szlovákia)
103. Buckancz (Bakabánya, Pukanec,
Sz/oí'á&z'a)
104. Dobring(Dobronya, Dobrá Niva,
Szlovákia)
105. Altensol (Zólyom, Zvolen, Szlovákia)
106. Wiglosch (Végles, Vigľaš, Szlovákia)
107. Libethen (Libetbánya, L'ubietová,
Szlovákia)
108. Pn/?(Breznóbánya, Brezno, Szlovákia)
109. Sxiran (Surány, Šurany, Szlovákia)
110. Comiathi (Komjáthi, Komját, Komjatice,
Szlovákia)
111. Cascha (Kassa, Košice, Szlovákia)
112. Ä'fl/o (Kalló, Nagykálló,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
113- 5ß,gg»/är(Szatmar, Satu Mare, Románia)
114. Ettschödt (Ecsed, Nagyecsed,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megve)
115. Pattack (Patak, Sárospatak,
Borsod-Abaúj-Zemplén megve)
116. Toggeij(Tokaj,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
117. Ónod? (Ónod,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
118. Zľr/fl (Eger, Heves megye)
119. Ballockh (Balog, Felsőbalog, Veľký Bili,
Vámosbalog, Szlovákia)
120. Sendereiv (Szendrő,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
121. Puettnack (Putnok,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
122. 5ű//7?^ar(Szádvár,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
123. Kraßnahorcka (Krasznahorka,
Hrad Krásna Hôrka, Szlovákia)
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94. Commorn (Komárom, Komárno,
Sz/cwá&/<2)
95. Leiva (Léva, Levice, Szlovákia)
96. Carpen (Korpona, Krupina, Szlovákia)
97. TZábrágh (Csábrág, Hrad Čabraď,
98.
99.
100.
101.

Sitna (Szilny a, Szitna, Sitno, Szlovákia)
Bosoghen (Bozók, Bzovík, Szlovákia)
Mnran (Murány, Murán, Szlovákia)
Wijwar(Érsekújvár, Nové Zámky,
Szlovákia)
102. Tapolchan (Kiatapolcsány, Topoľčianky,
Szlovákia)
103. Bnggançz(Bakabánya, Pukanec,
Szlovákia)
104. Dőbring (Doronya, Dobrá Niva, Szlovákia)
105. /1/tóo/(Zólyom, Zvolen, Szlovákia)
106. Wiglosch (Végles, Vigľaš, Szlovákia)
107. Libeten (Libetbánya, L'ubietová, Szlovákia)
108. /Vz/?(Breznóbánya, Brezno, Szlovákia)
109. Sttran (Surány, Šurany, Szlovákia)
110. Comiathi (Komjáthi, Komját, Komjatice,
Szlovákia)
111. Cascha (Kassa, Košice, Szlovákia)
112. Cfl/o (Kalló, Nagykálló,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
113. Saggmar(Szatmár, Satu Mare, Románia)
114. Etschedt (Ecsed, Nagyecsed,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

116. Toggeij (Tokaj,
Borsod-Abaúj-Zemplén

megye)

118. Erla (Eger, Heves megye)
119. Ballogg (Balog, Felsőbalog, Veľký Bin,
Vámosbalog, Szlovákia)
120. Sendrew (Szendrő,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

122. Zaftíw(Szádvár,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
123. Krafinahorckha (Krasznahorka,
Hrad Kiásna Hôrka, Szlovákia)
124. Vugivar(Ungvár, Uzsgorod, Užgorod,
t/ßra/u«)

125. Klaiîi Wardein (Kisvárda,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
126. Schemnicz (Selmecbánya,
Banská Štiavnica, Szlovákia)
127. Slatina (Szlaúna, Szalatna,
Zvolenská Slatina, Szlovákia)
128. Kosolnickh: (Koszoínyik, Kozelník,
Zólyomkecskés, Szlovákia)
129. Zazij(Szászi, Szásza, Sása, Szlovákia)
130. KünigsPerg (Újbánya, Nová Baňa,
Szlovákia)
131. Otschawa (Ocsova, Očová, Nagyócsa,
Szlovákia)
132. Gijmesz (Gimes, Ghymes, Hrad Gýmes,
Szlovákia)
133. Halbergeschaid? [azonosítatlan vár,
Sibrikfalva, Zsibritó (Zibritov)? Szlovákia]
134. 5. Anthal in der Aw (Szentantal, Antol,
Szlovákia)
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A BÁNYAVIDÉKI ES FELSO-MAGYARORSZAGI
VÉGVIDÉK VÁRAI 1576-ban és 1582-ben
-\- végvár 1576-ban
0

végvár 1582-ben

+

végvár 1576-ban és 1582-ben

FORRÁSSZÖVEG

I. RÉSZ
A TÖRÖKELLENES VÉGVÁRRENDSZER 1576. ÉVI JEGYZÉKE

ÖStA HHStA RTA Fase. 53. fol. 350-369.

Kurcze vnd Summarij verZaichnus
Aller vnd ijeder der Römischen Kaiserlichen Majestät, vnnsers allergenedigisten herren, Grenicz
heuser vom Adriatschen Mër An, biß an Sibenbergen, wie die diser Zeit beseezt vnd das khriegs
uolckh darinen vermiig der Muster Register1 beczalt werden, [fol.350.]

Krabatische Graniczeń
[1] G r a d i s c h Der Fürstlichen durchlaucht Erczherczog Carl3 Zu osterreich Zugehërig. Ligt hart am
Adriatischen Meer, darinnen halten Ir fürstliche durchlaucht 150 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat
650 f. '

1 A törökellenes védelmi rendszer végvárainak őrséglétszámairól és a bennük tartott lovas és gyalogos (valamint
egyéb) katonaság havi és éves zsoldösszegeiről a bécsi Udvari Haditanács (Wiener Hofkriegsrat) a végvárakban
lefolytatott mustrák alapján már a XVI század második felében úgynevezett főmustralajtstromokat (Muslerregister)
készített. Ezek kezelése és a mustrák irányítása a Haditanács alárendeltségében működő, de a zsoldfizetések miatt
egyúttal az Udvari Kamarával ílío/kammer) is szoros együttműködésben álló főmustramester (Obrist-Atustermeister),
valamint a helyi katonai közigazgatásban veki alárendelt végvidéki (például felső-magyarországi) és egyes alkalmakkor
általa ad hoc módon delegált mustramesterk (Musiermeister) és hadi biztosok (Kriegskommissare) feladata volt. A
végvári registrumok vezetése pedig a német mustraírnokok, illetve Feldschreiberek, valamint magyar megfelelőik, az
úgynevezett seregdeákok (canipeslris sct'iba) feladatkörébe tartozott. Ha változások történtek az őrség létszámában,
vagy összetételében, akkkor ezt a seregdeákok kötelesek voltak mustrajegyzékeikbe bevezetni és a következő mustra
(lustralio) alkalmával erről a bécsi mustrahivatal számára jelentést tenni. Abban az esetben, ha eltérésre derült fény a
várbeli és a központi mustralajstrom között, akkor - ha szükségesnek vélték - a végház seregdeákját Bécsbe
rendelhették registruma felülvizsgáltatására. 1680-ban Jurovicz Márton lévai seregdeák például arról számol be Esterházy
Pál bányavidéki főkapitánynak, hogy ,,Béc/ilx' nollam fed"Mustra Mester és Commissáriussoknál, olt az J'eff Mustra
Reges/romol mutaták", de az jóval kevesebb katonának írt elő zsoldot, mint amennyit a generális neki felfogadni rendelt.
MOLP 125 No. 2626.
2 Gradišća d' Isonzó (Gradišće ob Soči) Olaszország) az Isonzó (Soča) folyó jobb partján a Goríziából (Gorica)
délnyugatra vezető út mentén.
3 Károly (Kari) Belső-Ausztria főhercege, I. Ferdinánd császár és magyar király Jagelló Annától született legkisebb fia.
(Szül. 1540. jún. 3 Bécs - 'S" 1590 júl. 7. Graz. Seckauban temették el. Felesége 1571-től Wittelsbach Mária bajor
hercegnő.) Szülei tizenkettedik gyermeke, aki már 1550-ben saját udvartartást kapott. Miután I. Ferdinánd császár 1554
évi végrendeletében elrendelte a Habsburg örökös tartományok felosztását, Károlynak mint a legfiatalabb fiúnak Belső
Ausztria (Stájerország, Karintia, Krajna, Görz, Belső-Isztria, Fiume, Trieszt és a friauli Habsburg-birtokok) jutott. Ezeket
véglegesen csak apja halála (1564) után vehette át, mikor Grazba tette át székhelyét. (Emiatt tünteti fel az 1576. évi
jegyzék a Görztől nyugatra fekvő, illetve Trieszt és Fiume környékén fekvő várakról, hogy azok Károly főherceg
birtokába tartoznak!) A főherceg Grazban külön központi kormanyszerveket hozott létre, melyek közül a délvidéki
törökellenes végvárrendszer irányítása szempontjából legjelentősebb az 1578-ban felállított Belső-Ausztriai Haditanács
volt. Emellett Károlynak jelentős szerepe volt a róla elnevezett Károlyváros (Karlstadt, ma Karlovac //ori'álországban)
erődítményének felépítésében. Hamann, 1990. 200-202. o.
4 Mindkét várlista pénzadatait rénes forintban, a korszak egyik kedvelt számítási pénzében adták meg a jegyzékek
készítői 1 rénes vagy másként rajnai forint (rheinische Gulden) = 60 krajcár = 240 bécsi dénár, illetve 80 magyar dénár
értékű volt. Huszár, 1975. 46-47. o.
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[2] GŐrcz"1 Dei Fürstlichen durchlaucht Zugeherig, Halten Ir Fürstliche durchlaucht darinnen 40
Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 190 f.
[31 T r i e S r Gleichsfalls der Fürstlichen durchlaucht Zugehërig. Aida werden gehalten 60
Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 285 f.
[4] D i j b e i n Der Fürstlichen durchlaucht Zugehörig, werden Aida gehallten 10 Fueßkhnecht, darauf
laufft ain Monat 56 f,
[51 P r o s s e g g * Der Fürstlichen durchlaucht Zugeherig. Dahin würdt Jarlich geraicht vngeuarlich 200
Taller. Darauf laufft ain Monat 18. f.
[6] Aglarn 9 Der Fürstlichen durshlaucht Zugerhorig. Darinen werden gehalten 10 Fueßkhnecht,
darauf laufft ain Monat 56 f.
[71 M a r a m u t h " ' Gleichsfalls der Fürstlichen durchlaucht Zugehörig, darinen sein 10 Fueßkhnecht,
darauf laufft ain Monat 56 f.
[8] C a s t e l p e r p e t h " ' Gleichsfalls der Fürstlichen durchlaucht Zugehörig, darinen weiden gehalten
10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 56 f.
[91 T l l l m e i n ' " Der Fürstlichen durchlaucht Zugehörig, Darinen werden gehalten 15 Fueßkhnecht,
darauf laufft ain Monat 140 f.

Summa diser Fueßkhnecht 305.
Thuet Ir vnderhaltung ain Monat 1508 f.13 [1507f.]
Alle dise abgeschribene Graniczheuser werden von Irer durchlaucht beseczt vnd besoldet. Die
nachuolgenden aber werden von der Kaiserlichen Majestät vnderhalten vnd beczalt. [fol. 351.1
[10] Laijbach 1 ' die haubbtstatt in Crain Ir fürstlichen durchlaucht Zugeherig, darinen halten die
Kaiserliche Majestät im Schloß sambt dem haubtman 8 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 62 f.
[11] St v e i t h a m p f l a u m 1 5 der Fürstlichen durchlaucht Zugehörig. Ligt Zwo meil"' wegs von
Clamb1 gegen Zeng 18 vnd dalmatia am gestatt1'' des Mers, darinen werden gehalten 10 Fueßkhnecht,
darauf laufft ain Monat 46 f.
5 Az egykori Görz, ma Gorízia (Gorica) (Olaszország) hátán áros az olasz -szlovén határon az Isonzó (Soča) folyó
bal partján. Szlovén szomszédja Nova Gorica.
6 Trieszt (Trieste, Trst) (Olaszország) a városról elnevezett öböl (Golfo di Trieste) partján.
7 Duino (Devin) (Olaszország) a Trieszti-öböl partján Monfalcone (Tržič) városától délkeletre.
8 Prosecco (Prosek) (Olaszország) a Triesztből (Trieste) Monfalconéba vezető út mentén Trieszt közelében
9 Aquileia (Olaszország) az Adriai-tenger partjától mindössze néhány kilométernyi távolságban. A közép és a
koraújkorban Agleinck, Agleianak, illetve Aglamak hívták, lirockliaus, 2. k. 13- o.
10 Marano (Olaszország) és Adriai-tenger párján Aquileiától nyugatra.
11 Porpetto (Olaszország) Maranótól északi irányban napjainkban a Monfalconéból Velencébe (Venézia) vezető
autópálya mentén.
12 Tolmin (Szlovénia) az olasz határ kőzetében a Soča folyó bal partján.
13 Rosszul összeadva. Helyesen 1507 f.
14 Ljubljana (régi nevén Laibach) Szlovénia fővárosa az egykori Krajnában a Száva (Sava) folyótól délre, az abba
torkolló Ljubljanica folyócska mentén.
15 Rijeka (Fiume) (Horvátország) az Adriai tenger partján,
16 Feltételezhetően német mérfölddel számoltak a jegyzék német anyanyelvű készítői, ellenkező esetben ugyanis
valószínűleg kitették volna a 'meil' szó elé az 'ungarische' jelzőt. A jegyzék távolságadatai sajnos nem teszik lehetővé,
hogy egyértelműen eldönthessük: a közel azonos hosszúságú magyar és német mérföld közül melyiket használták az
összeírás szerkesztői. 1 német mérföld a XVI. században kömlbelül 0,8-0,9 magyar mérföld volt, azaz kb. 6400-7200
méternek felelt meg Bogdán, 1978 83-87. o.
17 Klana (Horvátország) Rijekától északra. 1572-ben még a Károly főherceghez tartozó hónát várak sorában
szerepelt, ahol egy várnagy vezetése alatt 20 gyalogos és 6 ,,Personen Kundscliaßen" szolgált, összesen havi 110
forintért. Losen, 1934. 205. o., 12. sz. irat', és Lopásit, 1887. 33-37. o.
18 Senj (Segnia, Zengg) (Horvátország) Rijekától délre a Krk sziget déli végével szembeni tengerparton
19 gestatt = Gestade, Ufer = part, tengerpart. Lexer, 1986 67. o.
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[12] T e r s a t h 2 " Ligt Ihenseit des wasserfluß pflaum,21 Alba werden gehalten 4 Fueßkhnecht, darauf
laufft ain Monat 19 f.
[131 L e d e n i c z 2 2 Aida werden gehallten 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 30 f.
[14] Z e n n g 2 ' Ligt gar am Mër beij 20 meiln von Sara,2 ' hat sein khnecht haubtman mit 20 khnechten
im Schloß vnd 200 dienstleuthen im fleckhen vnnd 24 khnecht in der obern besaczung am perg, thut
Zusammen 244 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 1238 f.
[15] P r Ü n d l 2 1 Aida werden diser Zeit gehalten 40 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 1Ó8 f.
[16] W e r l a g 2 6 6 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 20 f.
[17] O t t o t s c h a c z 2 " 60 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 230 f.
[18] T a b ä r 2 8 30 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 163 f.
In disen nebensteennden Castellen werden gehallten
[19] J e s s e n i c Z 2 9 30 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 123 f.
[20] D r e ß n i c k h 3 0 20 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 62 f.
[21] T e r s a c Z 3 1 20 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 63 f. [fol. 352.]
[22] O g u l i n 3 2 Ist auch der fürnembsten Granicz ortt ains, da sich die hünder Granicz vnd Scart33
wegen der stiaiffenden Martalosen3* anhebt, würdet aida gehalten ain haubtman sambt 20
Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 114 f.
[231 M a d r u s c h 3 5 12 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 48 f.

20 Trsat (Tersatto) vára (Ilorválország) egykor Rijekától keletre. Napjainban már Rijeka városának keleti részén
található.
21 A Rječina folyócska, mely a mai Rijekát átszelve ömlik az Adriai-tengerbe.
22 Ledenice (Ilorrálország) Rijeka és Zengg között, az utóbbihoz közelebb.
23 Senj (Segnia, Zengg) (Horvátország} Rijekától délre a Kik sziget déli végével szembeni tengerparton.
24 Zára (ma Zadar), Dalmácia egykori központja (Horvátország) az Adriai-tenger partján egy félszigetszerű
földnyelven.
25 Brinje (Horvátország) Zenggtől keletre mintegy harminc kilométerre.
26 Brlog (Horvátország) Brinjétől délre Otočac irányában.
27 Otočac (Horvátország) a Krka patak egyik kanyarulatában,
28 Dabar (Horvátország) Brlogtól keletre.
29 Jesenica (ma Lička Jesenica [Tasenica]) (Ilorvátország) Brinjétől keletre Bihácstól (Bihaó) északnyugatra.
30 Dreznik Grad (Drežnik) (Horvátország) Jesenica és Bihács között félúton a Korana folyó bal partján.
31 Tržac (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északra, Cazintól pedig nyugatra a Koranába torkolló egyik kis patak
mentén.
32 Ogulin (Horvátország) a Dobra patak mentén, a Kulpa (ma Kupa) folyótól délre.
33 Scart - Wache (vö. olasz scoria) = őrhely, őrtálló hely, strázsáló vagy vigyázó ház (Lexer, 1986. 196.). A Skart szó
szinte kizárólag német nyelvű forrásainkban bukkan fel és a magyar góré, a török csárdák (çardak) , a latin excubia
(őrhely, őrház) fogalmaknak igen közeli megfelelője. Takáts Sándor szerint ,,magas faoszlopokon álló faliázacska,
melybe lajtorján ment fel az őrség " és az ellenség közeledtekor hírlövő mozsárral vagy szakállaspuskával adott hírt a
szonszédos végvárakba. Takáts, 1915-1917. II. k. 66-71. o. és Ődöngő, 1911. 265-266. o. Egy tipikus példájának képét 1
Moačanin, 1984. 33. o,
34 A martalóc szónak a XVI-XVII. században legalább háromféle jelentését kell megkülönböztetni: 1. Szabad
martalócoknak nevezzük azokat a hajdúkhoz és haramiákhoz hasonló délszláv származású személyeket, akik nem
szegődtek sem a császár, sem a török zsoldjába, hanem a háborús állapotokat kihasználva rablásból és útonállásból
éltek. Ezeknek a martalócoknak az üldözését a szabad hajdúkhoz és egyéb rabló-tolvajló személyekhez hasonlóan a
kapitányi utasítások is gyakran előírták. Ilyen kóborló (esetleg már török zsoldba állt) martalócok értendők a ,,die
straiffenden Martalosen " kifejezés alatt. 2. A török zsoldjába állt és annak váraiban állandó gyalogos vagy lovas
szolgálatot teljesítő, főleg ortodox vallású katonák (a török forrásokban martoloz, martulos; vö. latinul 1550: ,,pcdites
lurcarum
marthalóczi").
Másik csoportjuk ugyancsak az oszmánok alkalmazásában állt, de különböző
adókedvezmények fejében csak meghatározott esetekben kelt hadra. 3. A déli végeken császári zsoldért is szolgáltak a
főkapitányok által felfogadott martalócok többnyire mint gyalogos katonák. Takáts, 1908. 122-131. o.; Islam ansik.,
341-344. o. és Vasié, 1967. passim, (külön kötet a délvidéki martalócokról!)
35 Modruš (Horvátország) Ogulintól délkeletre.
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[24] Silin 1 6 20 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 62 37 f.
[25] Zettin* 8 10 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 31 f.
Inn disen vermeken Castellen werden gehalten
[26] V r a n o g r a t s c h " 40 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 124 f.
[27] N o u i g r a ď " 8 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 31 f
[28] G r a d a c Z 4 1 12 Fueßkhnecht, Lauf darauf ain Monat 36 f.
[29] MuttnicZ 1 2 11 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 34 f.
[30] CliStin 4 3 lO Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f.
[31] O b e r K l a d u s c h " 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f.
Inn disen verZaichneten Castelln sein diser Zeit
[32] V n d e r K l a d u s c h '

5

10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f.

[331 P o s u e s ď " 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f.
[34] P o t t s c l ť " 16 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 52 f. [fol. 3531
[35] H r e s n o ' 8 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f.
[36] Cijttitsclí 1 9 14 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 43 f.
[37] W a i n n a ' " 20 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 71 f.
Inn disen Castellen werden der Zeit gehallten
[38] M a s i n 5 1 8 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 25 f.
[39] G r e d a 5 2 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f.
[40] T h o m b s t K a p O t S c l ť ' 12 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 37 f.

36 Slunj (Horvátország) a Kora na bal partján Drežnik Gradtól északra, Ogulintól pedig délkeletre
37 A 62-es szám 32 esből javítva.
38 Cetingrad (Cetin) (Horvátország) Slunj és Veliká Kladuša közt, az utóbbi közelében.
39 Vrnograč (Vranograč) (Bosznia-Hercegovina) CetingxaátcA keletre a Glinica patak közelében
40 Todorovo (Novigrad, Todor-Novi) (liosznia-í/ercegoi'ina)Vnnognttól
délre.
41 Valószínűleg M Gradac (Veliki Gradac) (Horvátország) a Bručina patak mentén Zrintől északnyugatra, Petrinjától
pedig délre.
42 Mutnik (Bosznia-Hercegovina) Cazintól nyugatra Drežnik Grad felé.
43 Krstinja ( I Iorrálország)\o]rúi város közelében, Hresnótól északnyugatra.
44 Veliká Kladuša (Bosznia-Hercegovina) Cetingradtól északkeletre a Glina jobb partján
45 Mala Kladuša (Bosznia-Hercegovina) Vdïka Kladušától délre.
46 Podzvizd (Bosznia-Hercegovina) Vranogračtól nyugatra Cetingrad felé.
47 Peci vagy teljes mai nevén Pecigrad (Boszn ia-/ lercegoi'i na ) Podz\izdtó\ délre, Ttžactól pedig északkeletre.
48 Hresno (Horvátország) Kristinjától délkeletre, Veliká Kladušától pedig északra.
49 Ajtič (Hajtič) (Horvátország) Vranogračtól északkeletre.
50 Bojna (Horvátország) Vranogračtól ugyancsak élszakkeletre, Zrintől padig nyugatra
51 Mazin vára (lloiválország) a Glina folyó menrén, annak a Kulpába toikollása közelében. 1563-ban „Hülzen
castel an der Glina, den Schimon Jursclianilscli zuegeliörig", 1577-ben pedig ,,Masin oder Dugischimon Gastet"
alakban említik. Vaníček, 1875. 31. o.; LopaSiČ, 1884. 38. o., XXV. sz és 41. o., XXVI. sz irat, uff,, 1889. 427. o., XVI sz.
irat, ill Preradovic, 1909-1911. 9. o.
52 Valószínűleg a Kulpától (ma Kupa) északra és Sziszektől (Sisak) nyugatra fekvő Gredáról (Horvátország) van szó.
Vö. Heller, 1980/1. 127. o.
53 Tounjska peč (Tounj) (Horvátország) Ogulintól délkeletre.
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[41] Kastell 5 4 6 Personen, Lauft darauf ain Monat 19. f.
[42] K r é m e n 5 5 10 Personen, Lauft darauf ain Monat 31. f.
Inn disen Castellen werden gehallten
5

[43] R e p i t s c h " 62

57

Personen, Lauft darauf ain Monat 247. f.

[44] S o c k h o l 5 8 12 Personen, Lauft darauf ain Monat 45 f.
[45] W i c h i t s c l l 5 9 Ist auch der Haubt vesten aine in Ciabaten am wasser die vnaÖIJ genant. Ligt 12
Meil wegs von Zenng ins Landt herein, darlnen werden diser Zeit khriegs- vnnd Scartleuth61 gehallten
allenthalben 250 Personen, Lauft darauf ain Monat 1741 f. [fol. 354.]
[46] I s a t s c h i c z 6 2 20 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 75 f.
[47] T o p l i c z e r t h u r n , 6 3 [48] B r e k o w i c z 6 4 21 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 71 f.
[49] O s t r o s c h a c z 6 5 39 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 154 f.
In disen Castellen werden gehallten
[50] Zasijn 6 0 40 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 146 f.
[51] S t e n n a " " 12 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 50 f.
[52] G w a s d a n s z k h i f 8 80 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 234 f.

.,

[531 W u s c h i n 6 9 24 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 75 f.
[54] S. G e o r g e n 7 0 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f.
54 Feltételezhetően a Slunj közelében keletre fekvő egykori Hoisičcsal gyakran együtt említett és a Korana parti
átkelőt védő váracska (Kastel) Horvátországban. 1577-ben ,,/leüsitsch pruggen Castell" alakban bukkan fel, sőt még a
XVII század közepén is ,,Hoyssitsch castel'-nak hívják. Egy 1577-ben keletkezett másik összeírás szerint Hoisičcsal és
Kremennel együtt Slunjból látják el (,Hoísitscli, Cremen, Costel, dise drei von Slun auss zu versehen."). Preradovič,
1909-1911 9. o.; Lopašič, 1884. 37. o., XXV. sz. és 41. o., XXVI. sz. irat; Arnstadt, 1969. 288. o., 278. jegyzet.
55 Kremeň (Horvátország) Slunjtól keletre a Korana jobb partján.
56 Ripač (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól délkeletre az Una folyó jobb partján. Ripač a hosszú ideig kulcsszerepet
játszó Bihács elővárosa volt.
57 A 62-es számjegy 32-ből javítva.
58 Sokolac (Sokol) (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól délre az Una bal partján,
59 Bihács (Bihaé) (Bosznia-Hercegovina) az Una folyó jobb partján.
60 Az Una a Száva (Sava) egyik jobbparti mellékfolyója.
61 Az őrtálló házakban (Skart, Skartliaus) szolgálatot teljesítő katonáskodó személyek, akik - amint az egy korabeli
forrásból ismert - „tag und nacht zuischen den türkischen Schlössern auf der Wacht liegen müssen". (Takáts, 19151917. II. k. 70, o., 2. jegyzet) 1540-ben Bihács környékén 14, míg két évtized múlva a krajnai rendek költségein Bihács és
Zengg között 32, Sziszektől Bihácsig 20, jegyzékünk kelte előtt három esztendővel (1573 ban) pedig az Una folyó
mentén („am Wasserjlus Vnim") 8 Skartleute szolgált. Lopásié, 1889. 398-399. o., VI sz. irat; Takáts, 1915-1917. II. k.
70, o, és OStAKAAFA 1573/11/1., Ül. Radies, 1862. 290. o.
62 Izačič (Bosziiia-Hercegovina) Bihácstól Drežnik Grad felé északnyugatra.
63 Toplicki turanj (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északi irányban. Gyakran Brekovicával együtt említik, így
bizonyosan annak közelében feküdt. Igen valószínűnek tűnik, hogy a harmadik katonai felmérés térképén Brekovica
közelében északi irányban vár jelzéssel feltüntetett és akkor Kulának nevezett egykori őrtálló helyről van szó. V. ö.
Vanícek, 1875. 31. o.
64 Brekovica (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északra az Una bal partján.
*65 Ostrožac (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északkeletre Cazin felé, ugyancsak az Una folyó bal partján.
66 Cazin (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északkeletre, Pečigradtól pedig délre.
67 Stijena (Stjena, Stina) (Bosznia-Hercegovina) Cazin közelében délkeleti irányban.
68 Gvozdansko (Horvátország) Vrnogračtól keletre a Zirovac folyócska bal partján.
69 Buzim (Bosznia-Hercegovina) Vranogračtól délkeletre,
70 Feltételezhetően az egymáshoz viszonylag közel felnő két Sveti Juraj közül az Ogulin közelében találhatóról lehet
szó. Az 1577. évi bécsi haditanácskozás (Hauptberatung) anyagában ugyanis két Sveti Juraj bukkan fel: az egyik ,,Sannt
Georgen" 10 haramiányi őrséggel az ogulini kapitányság területén, ahol egy 1573 évi jegyzék szerint ugyancsak 10
gyalogos állomásozott; a másik pedig az ostrožaci erdőben („Sannt Georgen in Ost rose liäczer Waldl"). Lopásié, 1884.
36-37. o., XXV. sz. 41-42, :, XXVI. sz. irat, ill. Preradovič, 1909-1911. 9-10. o., valamint az 1573. évi adat: ÖStA KA AFA
1573/11/1. .
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[55} B l a g a i s k i j t h u r r v 1 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f.
[56] Serin" 2 125 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 430 f.
In disen Castellen weiden gehallten
[57] StUrliCZa73 8 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 25 f.
[58] G o r r e " 4 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 31 f.
[59] H r a s t o w i c z ' Ist gleichsfalls der Haubtvessten eine. Ligt gegen windisch Lanndt auch beij
Zwëlff meillen Von Wihitsch. Aida werden vnderhalten 120 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 499 f.
[fol. 355.1
[60] W i n a d a l F " 15 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 53 f.
[61] B l i n i a " 32 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 118 f.
In disen Castellen werden gehalten
8

[62] Plaszkhij" 12 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 50 f.
[63] G r a d a c z " 9 20 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 62 f.
Ferrer Laufft auf den obersten Leuttinandt Bemelter Crabarischen Graniczen, 80 Kriegs Räth,
khriegsZall- vnd Prouiandtmaister, Musterschreiber, Veldt Caplan, Khundtschafften vnnd dergleichen
officier in alles Monatlich 683. f. 40. k.81
Noch werden auf diser Graniczen allenthalben gehalten 467 pfärdt, darauf würt monatlich beczalt
2348 f.
Item Zu Wihitsch werden gehalten 58 pfärdt, laufft darauf 337. f.
Item Zu Tschernembl 82 vnd Seissenberg 8i werden gehalten Sechs posst pfärdt,8 ' darauf wirt Zallt 30 f.
71 Blagaj (Horvátország) a Korana jobb partján Slunjtól északra, Cetintői pedig nyugatra. Nem tévesztendő össze a
Blagay család azonos nevű másik várával, mely (Bosznia-Hercegovinában) a Sana folyó jobb párján Bosanski Novitól
keletre feküdt, és a XVI. század első felében került török kézre. V. ö. a helyes lokalizációra Rollt, 1969. 207. o., 4 jegyzet
és 238-239. o.
72 Zrin (Horvátország) Bosanski Novitól északra, Sziszektől pedig délre, az előbbihez közelebb
73 Šturlič (Bosznia-Hercegovina)Tržactól északra Cetingrad irányában.
74 Gora (Horvátország) Petrinjától nyugatra.
75 Hrastovica (Horvátország) Petrinjától délre a Petrinjčica patak bal partján.
76 Vinodol (Horvátország) Blinjától északkeletre.
77 Blinja (Horvátország) Petrinjától délkeletre Kostajnica irányában.
78 Plaški (Horvátország) Ogulintól délkeletre, Slunjtól pedig nyugatra.
79 Srednji Gradac (Horvátország) Petrinjától északnyugatra a Kulpa (ma Kupa) bal partján.
80 Hans von Auersperg a horvát végek Obrister-Leutnanja 1576 és 1580 között. Apját, Herbard von Auersperget
követi a főkapitányi tisztségben annak 1575. évi halála után. 1571-ben krajnai Obrister Erbmarschall Miksa császár és
Károly főherceg tanácsosa, valamint a krajnai rendek által felfogadott puskás nehézlovasok kapitánya. Zivkovic, 1976.
48. o. és Radies, 1862. 54., 206. és 232. o.
,
81 A hónát végek Obrister-Leutnanját 1576-ban már több haditanácsos, egy hadi fizetőmester, egy élelmezési
mester, egy mustraírnok, egy tábori lelkész és a katonai igazgatás szervezetéhez tartozó számos egyéb személy segítette.
A főkapitány mellett működő stáb később tovább bő\-ült. V. ö. 1573: Radies, 1862. 286- 287. o., 1577: Lopásié, 1884. 36.
és 51. o., XXV. és XXIX. sz. irat, továbbá Vaníček, 1875. 33-34. o.
82 Črnomelj (Szlovénia) Karlovactól (Károlyváros, Karlstadt) északnyugatra, Nova Mestótól (az egykori
Rudolfswerthtől) pedig délre.
83 Žužemberk (Szlovénia) a Krka folyó bal partján Novo Mestótól nyugatra.
84 A hadiposta (Feldpost) kialakulása bizonyos I. Miksa korabeli szerény kezdeményezések után a XVI. században
valósult meg Egyes hadjáratok alkalmával az ország belső területeinek egy-egy futár- és postavonalát a hadjáratra vezető
területre telepítették át. 1496-ban például I. Miksa császár birodalmi futárszolgálatának egy részét (az Innsbruckból
Worsmba vezetőt) az itáliai hadszíntérre irányította. A XVI. század közepére a hadjáratokban ideiglenesen funkcionáló
hadiposta mellett a török elleni magyar hadszíntéren, valamint a horvát és vend végeket Grazzal és Béccsel összekötő
stájer és krajnai területeken is viszonylag szilárd királyi postahálózat alakult ki. Az itt említett két krajnai postaállomás hat
lovával már 1573-ban is működött, és a horvát végek felé továbbította a védelem megszervezésére irányló és egyéb
ügyekben küldött uralkodói parancsokat. Az osztrák hadipostára lásd Clement, 1964. 17-26. o. és Himmel-Agisbuig,
1985. 297-298. o. A magyarországi postahálózat történetére különösen gazdag anyag található a MOL E 554 Fol. Germ.
772. elnevezésű levéltári egységében, valamint a bécsi központi levéltárak (elsősorban ÖStA HKA és ÖStA HHStA)
iratanyagaiban. A két krajnai postaállomás 1573- évi létezésére a bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchiv) őrzött jegyzék
(ÖStA KA AFA 1573/11/1 ) alapján Radies, 1862. 290. o.
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Mer werden auf obbemelten Krabatischen Graniczen Inn den Wäldern allenthalben gehalten
Scartleuth 533, darauf laufft ain Monat 1998 f.
Weil dann die andern posst pfardt all nach der gannczen Graniczen, darauf Monatlich 194. f. geloffen
abgethon worden, So würdt derwegen auf Pottenlon beuor behallten 20 f. [fol. 356.]

Summa der Fuesknecht 2219.85 [2216]
Summa der pfardt 531. 86
Summa der Graniczheuser 63.
Summarum des Vncosstens Krabatischer
Graniczen thuet Zusammen Monatlichen 12 415 f. 40. k.88 [12 752f. 40 k.J
D a s b r i n g t ain ganzes Jar Zusammen Benentlichen 148 988 f. [153 032 f.]

Windische Granicz
89

[64] A g r a m 50 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 130 f.
[65] W i g s a d 9 0 10 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 75 f.
[66] W a r a s d i n 9 1 60 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 269 f.
In disen nebensteeenden Vesstungen vnd Castellen werden gehalten
[67] I w a n i t s c h 9 2 50 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 276 f.
[68] C r e u c z 9 3 85 Fueßkhnecht, darauf laufft ain Monat 468 f. [fol. 357.]
[69] Heilig C r e u c z 9 4 Aida werden diser Zeit gehalten 20 Fueßkhnecht, laufft darauf ain Monat 66 f.
[70] T o p o l o w a c z 9 5 Ligen aldortten 9 Fueßkhnecht, laufft darauf ain Monat 33 f.
[71] KoppreinicZ 9 < > Aida wirt diser Zeit gehalten ain haubtman mit ettlich pfärden vnd
Fueßkhnechten, deren Zusamen so beczalt vnd besoldet werden, 88 Fueßkhnecht, laufft darauf ain
Monat 522,5 f.
[72] St G e o r g e n S c h l o ß 9 Laufft auf den haubbtman vnd sein vndergeben khriegs uolckh, deren
71 Fueßkhnecht, laufft darauf ain Monat 313,5 f.
Vnder disen Monatlichen vnderhaltungen vnnd die Anczall der khnecht werden auch der haubtleuth
pfardt mit geraittet, deren anczall im khriegsstatt nit verZaichnet.
Dann so laufft auf den obersten Leutinandt bemelter windischen Graniczen Veithen Von Hollegg,98
Kriegs Rath, auf sij vnd Ire vnd erhabende Pfardt, KriegsZall- vnd Prouiandtmaiser, Musterschreiber,

85 Rosszul összeadva. Helyesen 2216 gyalogos.
86 Ebbe beleszámolták a két krajnai postaállomás hat postalovát is.
87 A 63 végvárba beleszámolták Károly főhercegnek a mai Olaszország területén fekvő várait is, azok gyalogos
őrségét viszont a gyalogosok összlétszámába nem foglalták bele, mivel zsoldjukról maga a főherceg gondoskodott.
88 Jelentős összeadási hiba, melynek egy része az oldalak alján végzett helytelen összegzésekből („latus")
származik! Helyesen: 12 752 f. 40 k. (Mindez természetesen az éves összesítésben is hibát eredményez )
89 Zágráb (ma Zagreb, egykor Agram) Horvátország fővárosa a Száva (Sava) folyó bal partján.
90 Bisag (Horvátország) Varasdtól (Varaždin) délre a Lonja folyó bal partján.
91 Várasd (Vanidin)(/Jorválország) a Dráva (Dráva) jobb partján.
92 Ivaniégrad (Ivanie) (Horvátország) Sziszektől (Sisak) északra a Lonja bal partján.
93 Kőrös (ma Križevci) (Horvátország) Bisagtól keletre, Kaproncától (Koprivnica) pedig délnyugatra.
94 Szentkereszt, (Sveti Križ, Kríž) (Horvátország) Ivaniógradtól délkeletre.
95 Topolovac (Horvátország) Kaproncától délnyugatra.
96 Kapronca (ma Koprivnica) (Horvátország) a Koprivniéka patak bal partján Varasdtól (Varaždin) délkeletre.
"97 Szentgyörgyvár (ma Durdevac) (Horvátország)Kaproncától délkeletre.
98 Veit von Hallegg 1569 és 1591 között a vend végek Obrister-Leutnantja. 1560-ban Kőrös (Kreuz, ma Križevci)
kapitánya, 1587-ben pedig Károly főherceg követe a magyar országgyűlésre. Zivkovic, 1976. 47.; 1560: Lopásié, 1889.
471. és 1587: MOL P 1313 Memor. No. 617. 1591: az új vend végvidéki főkapitány, Hans Globitzer, kinevezése 1591
áprilisában történt meg ÖStA IHKR Prot. Exp. 1591. ápr. No. 2.
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Wundtärczt, Profosseri, Kundtschafften vnd Zuefallende Extraordinarij außgaben in alles Monatlich 716
-99

Mer werden auf vorberüerter Windischen Graniczen gehallten 415 Pfardt, darauf wirt Monatlich
beczalt 1931 f. 30 k.
Item auff 26 Posst Pfärdt wirdt Monatlich geraicht Zusammen 149. f.
Auf merbemelter Wündischen Graniczen werden auch gehalten 1118 haramia,1'"' Darauff laufft ain
Monat 3565 f. [fol. 358.1
Dise Pfardt vnd fueßkhnecht werden nach gelegenheit des vheindts geschraij auf die obbemelten
Graniczheuser außgethailt vnd auf die Scarten in die Wälder gelegt.
Mer auf ainen Zeugwartt Zu Warasdin101 vnd dreijZehen Püchssenmaister, so in obgeschribene
orttfleckhen auß gethailt werden, Laufft ain Monat 120 f.
Vber das alles werden der Crabarischen vnd Windischen Graniczen Zu guttem vnnderhalten Zwen
Baan, mir 300 hussarischen Pfardten vnd dreijhundeit hungrischen Fueßkhnechten," H darauff laufft ain
Monat 2481 f.101

99 A hónát végvidék Obrister-Leutnantjához hasonlóan az 1570-es években Veit \ o n Hallegg vend főkapitányt is
kiilón stáb segítette a neki alárendelt végvidék védelmének megszervezésében és ellátásában. V. ö. a vend végek két
későbbi (1577. és 1580. évi) hasonló „Kriegstal "-)&val l.o/>ašic, 1884. 33-34. és 98 o , XXV. és LXVIII. sz irat, továbbá
Yaniček, 1875 33-34 o.
100 A haramiák (a szó jelentése rabló, tolvaj) a hajdúkhoz hasonlóan egykor a Balkán-félszigeten élő délszláv
hegyipásztorok voltak, akik a török hódítás miatt észak-északnyugati irányba menekültek, majd a XVI század első felétől
kezdve elsősorban a hónát és szlavón végvidéken az uralkodó gyalogos szolgálatába álltak Ettől kezdve haramiáknak a
hónát és szlavón gyalogosokat hívták („kroatische fussknechte oder haramia", ill. „uindisc/ie knec/u oder haramia,
továbbá „pedilos regnt Sclai'oniae, qui haramiáé ťocantuŕ), megkülönböztetve a magyar gyalogoktól (darabontoktól),
akik általában a hajdú nevet viselték. (A szűkebb értelemben vett Magyarországon elsősorban Zala, Vas és Veszprém
megyei végvárainkban bukkantak fel haramiáknak nevezett gyalogos katonák.) Az 1576. évi jegyzék hónát végvidéki
,,l:ueßkhneclil"-\e'me\i többsége alatt ezért haramia értendő! Ez teljes biztonsággal kijelenthető, hiszen egy ugyancsak
1576 ban kelt másik kimutatásból (,, kra Ixi lischer Granizen Kriegstat") tudjuk, hogy ebben az esztendőben a hónát
végeken mintegy 1400 haramia és uszkók szolgált királyi zsoldéit. Takáts, 1908. 113-121. és 150 o
101 Eddigi adataim szerint Dominicus (Domenico) Conduto töltötte be 1568 és 1586 között a varasdi és egyúttal vend
végvidéki hadszertárnoki tisztséget (ÖStA KA APA 1578/10/1. c. és Ilijaníé, 1962-1963 35-36. o.) 1578 őszén például a
következő tisztségelnevezéssel bukkant fel. ,,Zeugwarl an der Windigschen Graniczen ". ÖStA KA AFA 1578/10/1. b.
102 A varasdi hadszertár a grazi központi Zeughaus alárendeltségében a vend végvidék ellátásában játszott fontos
elosztó és irányító szerepet. Történetére és felszerelésére lásd llijanič, 1962-1963 és Klemm, 1981. (A varasdi
hadszertárnok feladataira lásd .Joliann Anlhoni /.unggo, Zeugivarth der Windisc/i- rmd Petiin la n (sehen Grüiücz"
1665 január 12-én Grazban kelt utasítását. ÖStA KA HKR K1A V. 20.)
103 Az utóbbi két szó utólag bal oldalról beszúiva.
104 A báni haderő XVI-XVII századi történetének átfogó feldolgozása ez ideig még nem történt meg. A báni sereg
általában 250-300 lovasból és ugyanennyi gyalogosból állt, melyet meghatározott végvárak védelmére rendeltek. 1605
ben például a szlavón bán által az uralkodó zsoldján tartott 250 gyalogos és 266 lovas katona néhány Kulpa menti végvár
(báni, azaz kulpai végek) tötök elleni védelmében vállalt feladatot. ÖStA KA AFA 1605/12/2.
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Summa Der Graniczheuser 9.
Summa Des Fuesuolckß 1831.105 [1861]
Summa Der Pfärdt 715 106
Summa des vncostens Windischer Graniczen in alles Zusamen gérait
bringt Monatlichen 11 115 f. 30 k.
D a ß b r i n g t a i n g a n c z e s J a r Zusammen Benentlichen Ainhundert dreij undt
dreissig taussent dreihundert Sechundtachczig gulden. Idest 133 386 f. [fol. 359.1

Volgen Hernach die Hunger
ischen Graniczen
[731 C a n i s a 1 0 ' Ist ain gemaurt Schloß, ligt Zwo meil wegs von der Muer108 in ainem germöß, 109 hat
sein Obersten vnd ain Teutschen haubtman, 110 der hat vnder Ime Teutsche khnecht, laufft auff
dieselben sambt den Artoloreij Personnen Zusamen gérait, 400 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf
laufft ain Monat 3880 f.
Auf den Obersten vnd seinen Stat vnd sein vndergebens hungerisch khriegsuolckh, deren 400
Fueßkhencht, 400 Pfardt, darauf laufft ain Monat 3625 f.
Dem Obersten wirdt aida wegen der Craißhaubbtmanschafft111 gehalten 100 Fueßkhencht, 150
Pfardt, darauf laufft ain Monat 1200 f.
[74] K l a i n C o m a r 1 1 2 Teutsche khnecht sambt den hungerischen 230 Fueßkhencht, 170 Pfardt,
darauf laufft ain Monat 1790 f.
[751 L e g r a d 1 1 ? Aida werden gehalten 150 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 426 f.
[76] K e t h e l 1 1 4 20 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 52,5 f.
105 Helyesen 1861 gyalogos. Az összeadási hiba egy oldal alján végzett összegzés harminccal való eltévesztéséből
fakad.
106 A 715 lovas ezúttal a 26 postaló nélkül értendő.
107 Kanizsa vára ma Nagykanizsa (Zala megye).
108 Mura, a Dráva folyó baloldali mellékfolyója.
109 gemöß, gemöse = Sumpf = mocsár, ingovány. Lexer, 1986. 6l, o. Kanizsa vára az egykori Kanizsa patak
mocsárvilágának (,, aquae palustres Canisiaiiae" ÖStA HKA Fam Akt. B-P. 318.) egyik szigetén fekü.lt.
110 A magyar hadszíntér jelentősebb végváraiban általában egy-egy (olykor a legfontosabbakban akár két) német
zászlóalj állomásozott élükön egy-egy kapitánnyal (Hauptmann), akit meg kell különböztetnünk a végvárak
főkapitányaitól, a német források Obristereitől, illetve Oberhauptmannjaitól. Míg a főkapitány feladata az egész végvár
igazgatása és vezetése volt (beleértendő ebbe az idegen katonaság feletti parancsnoki jogkört is), addig a német kapitány
(mint egységparancsnok) számos (a további kutatások által még tisztázandó) katonai-adminisztratív feladatot látott el, és
joghatósága - miként arról Bosnyák Tamás füleki főkapitány és Andreas Zimmermann német kapitány 1632. évi
összetűzéséből értesülhetünk - pusztán a neki alárendelt katonaság magánügyeinek rendezésében, valamint a katonai
bűnügyek („sträjjliclie verbrechen antrifft) feletti ítélkezés lefolytatásában állott. MOL R 319 Bosnyák család 1632.
márc. 2 Bécs.
111 1574. aug. 15-1575. dec. (lemondás és elvonulás Kanizsáról) Zrínyi György, majd 1576. máj. 8-= 1578. jan. 22.
feltételezhetően Gersei Pethő János töltötte be a „dunántúli" kerületi főkapitányi tisztséget. (Az ilyen típusú országos
kerületi főkapitányság elnevezésére német forrásainkban általában a Kreishauptmannschaft fogalmat használták.) A
'dunántúli' és 'dunáninneni' elnevezések használatát a lehetőségekhez mérten célszerű elkerülni, korszakunkban ugyanis
- miként arra már a bevezetőben is utalást tettem - a központi tájszemlélet elve érvényesült. Eszerint pedig Zrínyi
Györgynek a mai Dunántúlon elterülő főkapitányságát Bécsből nézve 'dunáninneninek', Pozsonyból tekintve viszont
'dunántúlinak' hívták! Ezért használom idézőjelben a „dunántúli" jelzőt, ezzel is utalva arra, hogy a „dunántúli" kerületi
főkapitányság alatt a Duna jobb partján (azaz többé -kevésbé a mai Dunántúlon) elterülő vármegyék értendők. 1574. aug.
15. (megegyezés Zrínyivel a főkapitányi tisztségről és a számára kiállított utasítás): MOL P 1314 No. 53613. és ÖStA KA
HKR K1A IX, c. 1.; 1575. dec. (elvonulás Kanizsáról és az uralkodó elfogadja a lemondást): Takáts, Török hód. 416-418.
o. és ÖStA HHStA UA Fasc. 103. Konv. 2. 1574. márc. fol. 198-199.; 1576. máj 8. (Pethő főkapitányi instrukciója):
Unglwáry, 1912. 148. o.; Ť 1578. jan. 22. uo. 19. és Xagy/., IX. k. 264. o.
112 Kiskomárom ma Zalakomár (Zala megye) Kanizsától északkeletre a Balaton irányában.
113 Légrád (ma Legrad) (Ilorrálország) napjainkban a Dráva jobb párján, a XVIII. századig viszont annak északi
(bal) partján, a Dráva és a Mura folyók egybetorkollása közelében.
114 Kéthely (Somogy megye) Balatonkeresztúrtól délre.
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177] G e s t e l v n d [78] S e g l i g e ť 1 5 lOO F u e ß k h e n c h t , - Pfardt, darvf laufft ain Monat 295 f.
[79] R a i j c k 1 1 6 39 F u e ß k h e n c h t , - Pfardt, darvf laufft ain M o n a t 108,5 f.
[80] S a l a w a r 1 1 " 25 F u e ß k h e n c h t , - Pfardt, darvf laufft ain Monat 65,5 f.
In disen n e b e n s t e e n d e n Castellen w e r d e n gehalten
[81] K a p o r n a c k h " 8 15 F u e ß k h e n c h t , - Pfardt, darvf laufft ain Monat 46 f.
[82] P e l e s c k e 1 1 9 35 F u e ß k h e n c h t , - Pfardt, darvf laufft ain Monat 98 f.
[831 T s c h a c k a n 1 2 0 70 F u e ß k h e n c h t , 30 Pfardt, darvf laufft ain Monat 384 f.
[84] S e m e n i e 1 2 1 30 F u e ß k h e n c h t , 25 Pfardt, darvf laufft ain Monat 155,5 f. [fol. 3 6 0 ]
[851 R a a b 1 2 2 Das ist ain H a u b t v e s s t e n v n n d n u n m e h r vast gar a u ß p a w t , sein darinen T e u t s c h e
k h n e c h t 700, darauf laufft ain Monat 4157 f.
Item m e h r ain T e u t s c h e s VendUn, 1 2 1 so hin vnd w i d e r verschickht w e r d e n 251 F u e ß k h e n c h t , darauf
laufft ain Monat 1600 f.
Item h u n g e r i s c h F u e ß u o l c k h 313 F u e ß k h e n c h t , 401 Pfardt, d a r a u f laufft ain Monat 2907,5 f.
[86] P a p a 1 2 4 Ain h u n g e r i s c h e STatt mit ainem Zaun v m b f a n g e n , 1 2 5 d a r i n e n w e r d e n gehalten Teutsch
v n d H u n g e r i s c h khriegsuolckh 450 F u e ß k h n e c h t , 300 Pfardt, d a r a u f laufft ain Monat 3118,5 f.
[87] P a l a t h a 1 2 6 Inn disem Schloß w e r d e n gehalten 250 F u e ß k h n e c h t , 100 Pfardt, darauf laufft ain
M o n a t 1590 f.
Item T e u t s c h e k h n e c h t 50, darauf laufft ain Monat 220 f.
[88] W e s p r i n n 1 2 " Daselbst w e r d e n diser Zeit g e h a l t e n 300 F u e ß k h e n c h t , 200 Pfardt, darauf laufft ain
Monat 2012,5 f.
Item T e u t s c h e k h n e c h t 100, darauf laufft ain Monat 408 f.
[891 St M a r t i n s P e r g 1 2 8 Aida w e r d e n gehalten 150 F u e ß k h e n c h t , 17 Pfardt, darauf laufft ain Monat
579,29f.52,5k.
[90] T o t t e S 1 : W Aida w e r d e n diser Zeit v n d e r h a l t e n s a m b t d e n Jeczigen aldort ligenden T e u t s c h e n
k h n e c h t e n 320 F u e ß k h e n c h t , 70 Pfardt, darauf laufft ain M o n a t 2794 f. 15 k.

115 Keszthely és Szigliget, az előbbi Zala, míg az utóbbi napjainkban már Veszprém megyéében a Balaton partján.
116 A Nagykanizsától északra Pacsä felé fekvő Alsó- és Felső-Rajk (Zala megye) közül az előbbi területén az
úgynevezett Várhely ne\-ű falurészen álló egykori várról van szó.
117 Zalavár (Zala megye) a Zala folyó közelében északi irányban.
118 Ma Nagykapornak (Zala megye) Zalaegerszegtől keletre.
119 Pölöske (Zala megye) Zalaegerszegtől délkeletre Alsórajk irányában.
120 Csákány vára (Somogy megye) Zalakomár (Kiskomátom) közelében attól keletre
121 Muraszemenye (Szemenyecsörnye) (Zala megye) Letenyétől északnyugatra, Lentitől pedig délre a magyar
szlovén határ közelében a Mura bal partján.
122 Győr (Györ-Moson-Sopron megye) a Rába, a Mosoni-Duna és a Rábca folyók egybefolyásánál.
123 A német zászlóaljaknak korszakunkban szigorúan szabott létszáma nem volt. Egy német Fähnlein átlagosan 200400 főből állt, de akadtak ennél jóval kisebb vagy nagyobb, akár 500 főt meghaladó zászlóaljak is - miként erről a most
közlésre került két végvárlista is tanúskodik.
124 Pápa (Veszprém megye) Győrtől délre.
125 1576-ban Pápa városa palánkkerítéssel (Zaun = kerítés, sövény, palánk) volt megerődítve egy esetleges török
támadás elleni védelem céljából. A város korábbi palánkjának 1543. évi felépítéséről szemléletesen számol be
Maitonfalvay Imre deák emlékiratában: „az várast kezdem építeni, honnét az várat oltalmazzák, az várast kisebben
szakasztani, palánkjai fölállatám, fonalam és sáncoztatám, nagy gyorsasággal". A későbbi, talán már 1576-ban is
létező rótt palánkos bástyák és városfalak képét az 1600 táján készült Huffnagel metszet őrizte meg az utókor számára.
Geixï, 1975. 329-330. o. és 244. kép.
126 Palota vára, ma Várpalota (Veszprém meg\v)a Veszprém és Székesfehérvár útvonalon mintegy félúton
127 Veszprém (Veszprém megye) a Balatontól északra mintegy 20 kilométerre, a Séd patak jobb partján.
128 Szentmártonhegy ma Pannonhalma (Győr-Moson-Sopron megye), bencés apátság Győrtől délkeletre.
129 Az 579-es számjegy közepén javítás.
130 Tata (Komarom megye) a Budától egykoron Bécs felé vezető út mentén.
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[9U T s c h e s n e c k 1 3 1 Aida werden diser Zeit vnderhalten 50 Fueßkhencht, 18 Pfardt, darauf lauft
Monatlich 220 f.
[921 Tijhan 1 3 2 Daselbst werden diser Zeit gehalten 50 Fueßkhencht, 26 Pfardt, darauf lauft Monatlich
271 f.
[931 V a s c h o n 1 " Asda sein diser Zeit 25 Fueßkhencht, 18 Pfardt, darauflauft Monatlich 151 f. 30 k.
[94] C o m m o r n 1 1 4 Ist am sPicz, wo die Zween Tonastramb vnd die wag wider Zusamen fliessen,
darinen werden gehalten Teutsche khnecht sambt des obersten 1 î!> STatt 300, darauf lauft Monatlich
2602 f. 30 k.
Mer werden aida gehalten Nassadisten vnd hungerische Pfardt 720 Fueßkhencht, 25 Pfardt, darauf
lauft Monatlich 2850 f.'36 [fol. 361.]

131
132
133
134

Csesznek (Veszprém megye) a Veszprém-Győr útvonalon Zirctől északra.
Tihany (Veszprém megye) a. Balaton partján a Tihanyi félszigeten.
Az egykori Vázsonykő vára ma Nagyvázsony (Veszprém megye) a Veszprémből Tapolcára vezető út mentén.
Komárom vára ma Komárno (Szlovákia) a Duna és a Vág folyók összefolyásánál a Duna bal partján.

Komárom erődítménye a török várháborúk időszakában - többek között éppen az itt szolgáló naszádos haderőnek
köszönhetően - különös szerepet töltött be az ország védelmében, ami a végvárrendszer szervezetében is tükröződött.
Komárom vára ugyanis élén külön főkapitánnyal ..magán való végliáz" volt, mely nem tartozott egyik végvidéki
főkapitány fennhatósága alá sem. Ez a különállás még a komáromi naszádosok katonai igazságszolgáltatásában is
megmutatkozott. Minderre részletesen lásd Pálffy, 1994. ,,A komáromi naszádosok seregszéke"című fejezetet.
135 1576-ban az az Andreas Kielman tölti be a komáromi főkapitányi tisztséget, aki az 1560-as évek második felétől
egészen 1584. október 20-ig, az új főkapitány, Pálffy Miklós kinevezéséig - leszámítva rövid, 1577-1580. évi kanizsai
főkapitányságát - irányítja a Duna vonalát biztosító végvárat. 1584. okt. 20. Pálffy utasítása: ÖStA HHStA Arch. Pálffy
Arm. I. Lad. I. Fase. I. No. 6.
136 Komárom várában Niklas Graf zu Salm 1550. évi rendtartásának kiadásától csak német katonaság állomásozott.
A naszádos hadinép és a gyakran változó létszámú magyar könnyűlovasság Komárom városában nyert elhelyezést. Salm
előírását a XVI-XVII. század folyamán szigorúan betartatta a vár idegen katonai vezetése. 1588-ban például a magyar
végvárak megszemlélésére kiküldött királyi biztosok Komáromot illetően arról tettek jelentést, hogy „in caslro nullus
hungarus inlertenetur". Ugyanebben az esztendőben 627 naszádos (plusz 72 száraz vajda), 150 huszár és 281 német
gyalogos, míg 1554-ben 627 naszádos, 156 huszár és 400 német gyalog, a XVII. század első felében pedig (1625) 576
naszádos, 100 huszár és 300 német gyalogos (valamint 38 tüzér) védelmezte Komárom várát és városát. A naszádosokra
és a Komáromban szolgáló magyar lovasságra, valamint az idegen katonaságra 1. Takáts, 1908. 154-243. o.; Kecskés,
1984. 44-60. o.; az 1588. évi adatok: Jedlicska, 1897. 334-338. o., 529. sz. irat. V ö. még sajnos sok, Takáts Sándor által
később már részben korrigák hibával Szentkláray, 1885. passim.
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Summa Der Graniczheuser 22.
Summa Deß Fueßuolcks 5638.137 [56431
Summa Der Pfardt 1865-138 [1950]
Summa des Vncostens Hungrischer
G f a n i c z e n i n alleß Zusamen gérait thuet Monatlichen 37 513 f. 7,5 k. n 9
[37583f. 37,5k.]

Das bringt ain ganczes Jar Zusamen
Benantlichen 450 157 f. 30 k.
[451 003f. 30k]

Berckhstetterische
Graniczen1 °
[95] L e w a N 1 Ist ain Klains Schloß auf ainem Felsischen Berg, darauf werden gehalten hungerische
Pfardt, Trabanten vnd Artoloreij Personen, darauf würdt monatlichen beczalt, 50 Fueßkhencht, 132
Pfardt, darauf laufft ain Monat 772 f. 45 k.
[96] K a r p p e n 1 4 2 Ist ain STatt mit ainem Hilczinen Schrat vmbfangen, werden diser Zeit aida
gehalten Pfäidt, Teutsche khnecht, vnd Hungerisch Trabanten in alles 380 Fueßkhencht, 300 Pfardt,
darauf laufft ain Monat 3305 f.
[97] T s c h a b r ä c k h " 3 Aida werden diser Zeit gehalten 211 Fueßkhencht, 50 Pfardt, darauf laufft ain
Monat. 1000 f.
Mer Teutsche khnecht 100, darauf laufft ain Monat 650 f.
[98] S i t n a 1 " Daselbst werden ijecziger Zeit vnderhalten 32 Fueßkhencht, 8 Pfardt, darauf laufft ain
Monat 130 f.
[991 B o s o c k h e n 1 4 5 Diser Zeit werden Aida gehalten 100 Fueßkhencht, 100 Pfardt, darauf laufft ain
Monat 832 f. [fol. 362.]
P l a b e n s t a i n , D i j b i j n " " Dise Zwaij Heuser seind des verschinen [15]75ten Jars In des feindts handt
khomen.
137 Helyesen 5643 gyalogos. A hiba egy oldal alján végzett összegzés öttel való eltévesztéséből származik.
138 Újabb összegzési hiba. Helyesen 1950 lovas. Már egy oldal alján elvégzett összegzésnél is vétett a jegyzék
szerkesztője, melyet azután megtoldott még azzal, hogy egy oldal adatait elfelejtette a végösszegbe beleszámolni.
139 Sajnos ez az összeg sem pontos. A helyes végösszeg: 37 583 f. 37,5 k.
140 Az irodalomban gyakran helytelenül bányavárosi főkapitányságként emlegetik ezt a végvidéki főkapitányságot. A
,,BerckliStetterisclie Graniczen''kifejezés jelentése nem bányavárosi, hanem bányavidéki végek vagy miként a korabeli
latin formulákban (partes anleinonkinae, illetve confmia anlcmontana) olvashatjuk a bányák előtti terület, másként a
bányavidék végvárai. V. ö. még: 1645. április 27-én Forgách Ádámot kinevezési irataiban a következő tisztség
elnevezésekkel említik: „Obrister 7M Vijtmr vnd darZue gehörigen Pcigstőtisclien Grünizen", illetve „Supremus
Capitaneus Pmedldii Vytmriensis el Confiniorum Antemontatiorum ad dictum praesidium pertinent tum. " ÖStA KA
Best. No. 1417.
141 Léva ma Levice (Szlovákia) Esztergomtól északra a Garam (Hron) folyó bal partján, attól kevesebb, mint 10
kilométernyire.
142 Az egykori Korpona városa ma Krupina (Szlovákia) az Ipoly folyóba ömlő Krupinica patak jobb partján, s
miként az a forrásból kiderül 1576-ban fából készült gerendakerítéssel megerősítve.
143 Csábrág vára ma Hrad Čabraď (Szlovákia) Varbók község (Čabradský Vrbovok) közelében Korponától délre
Balassagyarmat irányába.
144 Szitnya (Szitna, ma Sitno /Szlovákia/) Selmecbányától [Banská Štiavnica] délre.
145 Bozók ma Bzovík (Szlovákia) Korponától délkeletre egy-két kilométernyi távolságban. Nem tévesztendő össze a
Vas megyében található hasonló ne\ij bozsoki várral és az ugyanott épült Sibrik- és Batthyány-várkastélyokkal.
146 Kékkő (Modrý Kameň) és Divény (Divín) várai (Szlovákia). Kékkő Korponától délkeletre, míg Divény attól
északkeletre található. Kékkő várát 157^ július 19-én adták fel védői az ellenségnek, míg Divény néhány nap múlva
került a török hódítók kezébe. A két \ égvár visszafoglalására csak 1593 végén került sor. Mutunák, 1901. 36. és
Krčanová-Puškárová, 1990. 141. és 70-71. o.
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[100] M u r á n 1 1 Aida werden diser Zeit gehalten gerüste Pfärdt vnd Teutsche ferdt khnecht, laufft auf
sij sambt dan Artoloreij Personnen, 84 Fueßkhencht, 6 Pfardt, darauf laufft Monatlich 715 f.
[101] Vijwar 1 4 8 Darinen weiden diser Zeit vnderhalten hungerische Pfärdt vnd fueßkhnecht, darauff
würdt geraicht, 200 Fueßkhencht, 250 Pfardt, darauf laufft Monatlich 1760 f.

[102] Klain Dopolcza 149 Aida

werden diser Zeit gehalten 20 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft

Monatlich 58,5 f.
[103] BuckanCZ 1 5 0 Daselbst sein vber die vorigen i $ 6 150 Trabanten noch fünffczig,
Zusammen 200 Fueßkhencht, 68 Pfardt, darauf laufft ain Monat 1050 f.

thuet

In disen Castellen weiden gehalten
[104] D o b r i n g
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25 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 75 f.

[105] A l t e n S o F 2 200 Fueßkhencht, 100 Pfardt, darauf laufft ain Monat 1304 f. 30 k.
[106] W i g l o s c h 1 5 3 200 Fueßkhencht, 50 Pfardt, darauf laufft ain Monat 1100 f.
[107] L i b e t h e n v n n d [108] Priß 1 5 4 IOO Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 295 f.

[109] Suran v n d [110] Comiathi 155 Daselbst

werden auch ains tails Zu Lewa In der STatt
Extraordinarij gehalten Pfardt vnd hungerisch Trabanten, welche auch auf den Craißhaubtman
gewisen 156 150 Fueßkhencht, 150 Pfardt, darauf laufft ain Monat 765 f. 15 k.
Mer würdet auf diser Pergstetterischen Graniczen gehallten ain Craißhaubbtmann herr Simon
Forgatsch, 1 ' so Zu Lewa Residirt,158 dem weiden vnderhalten Pfard vnd hungerisch Trabanten, 100
Fueßkhencht, 100 Pfardt, darauf laufft ain Monat 1100 f. [fol. 363.]

147 Murány vára ma Muráň (Szlovákia) Rozsnyótól (Rožňava) nyugatra.
148 1576-ban az „ Vijivar'-i vár alatt még a Nyitra mocsaras bal partján, Komáromtól északra fekvő egykori Oláhújvár
(Szlovákia) palánkvára és nem a teljesen újonnan épült, modern érsekújvári erődítmény (Nové Zámky, Szlovákia)
értendő.
149 Kistapolcsány ma Topoľčianky (Szlovákia) Lévától észak nyugatra, a Zsitva (Zitava) folyó jobb partján.
150 Bakabánya ma Pukanec (Szlovákia) Selmecbányától (Banská Štiavnica) délnyugatra.
151 Dobronya (napjainkban Dobrá Niva) (Szlovákia) közelében áll az egykori Dobra vára (Dobronivský hrad)
Zólyomtól (Zvolen) délre Korpona irányában.
152 Zólyom ma Zvolen (Szlovákia) a Garam (Hron) folyó bal partján.
153 Végles vára ma Vigl'as (Szlovákia) Zólyomtól keletre, mintegy 15 kilométernyire.
154 Libet- és Breznóbánya, azaz L'ubietová és Brezno (Szlovákia). Breznó- a Garam (Hron) jobb partján, Libetbánya
pedig a balon fekszik Besztercebányától (Banská Bystrica) kelet-északkeleti irányban. A bécsi nagy haditanácskozás
résztvevői 1577-ben azt javasolták az uralkodónak, hogy Breznóbányán a tanácsházát, Libetbányán pedig a templomot
kerítsék körbe és erődítsék meg, mert az itt állomásozó királyi katonáknak „nincs kastélyuk vagy erődjük, a melyben
cUentállhatnának". Geőcze, 1894. 671. o.
155 Surány és Komjáthi (Komját) ma Šurany és Komjatice (Szlovákia) Érsekújvártól (Nové Zámky) északra, egykor a
Nyitra (Nitra) folyó jobb partján.
156 Surány és Komjáthi váraiban állomásozott a „dunáninneni" főkapitánynak, Forgách Simonnak alárendelt és Léva
városában szolgáló magyar gyalogos és lovas katonaság egy része. A kerületi generális haderő egy részének a két kisebb
várba való átcsoportosítását az tette lehetővé, hogy Surány és Komjáthi várai az 1570-es években Forgách Simon
(zálog)birtokában voltak.
157 I569. okt. 26-1581. okt 2. után Forgách Simon a „dunáninneni" (azaz a Duna bal partján Pozsonyból tekintve
innenső vármegyék) kerületi - és egyúttal bányavidéki végvidéki - főkapitány. Életrajzírója Sörös Pongrácz helytelenül
1589-ig tartja őt a kerület főkapitányának (Sörös, 1899. 700-713. o.), jóllehet a tisztségben 1582 és 1589 között Dobó
Ferenc, Bars vármegye ispánja követte. 1569 okt. 26. (Forgách főkapitányi utasítása): ÖStA HKA HFU RN 21. fol. 100108.; 1581. okt. 2. után (lemondását elfogadja az uralkodó): ÖStA HHStA UA Fasc. 113. Konv. 3. 1581. jan-dec. fol. 9 5 98.
158 Forgách főkapitányi székhelye eredetileg az uralkodótól zálogjogon bírt Surány vára volt, ahonnan 1572 végén
családját az egyre fenyegetőbbé váló török veszély miatt a biztonságosabb Lévára költöztette át, mely azután Pálffy
Miklós 1589. évi kinevezéséig a bányavidéki és egyúttal „dunáninneni" főkapitányok rezidenciája lett. Sörös, 1899. 705.
o. Pálffy Miklós utasítása és benne az új székhely, Érsekújvár kijelölése (1589. jún. 1.): ÖStA HHStA Arch. Pálffy Arm. I,
Lad. I. Fasc. I. No. 11. és MOL E 196 34. fasc. No. 44.
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Summa Der Graniczort 16.
Summa Der Fueßknecht 2152.
Summa Der Pfardt 1414.159 [1314]
Summa des Vncostens diser Perckhstetterischen Graniczen bringt Monatlichen Zusamen gérait 14 913 f.

Das bringt ain ganczes Jar Benentlichen 178 956 f. [fol.364.]
Obern Craiß Hungern
Zips genant"10
[111] C a s c h a 1 5 1 Ist bisher die Haubtstatt in ober hungern gewesen, darinen wirt diser Zeit gehalten
ain Fendlin Teutscher khnecht ist starckh mit 400 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 2941 f.
Au ff Zween Burggrauen,1&2 die haben vnder Inen 8 Pfardt, darauf laufft ain Monat 40 f.
[1121 Kalo 1 0 1 Ain new erpauttes Castell,1 * darinen seindt diser Zeit sambt den Artoloreij Personen
150 Fueßkhencht, 100 Pfardt, darauf laufft ain Monat 1415 f.
[1131 S a g g m ä r 1 0 5 Ist das eusserste Hauß gegen Sibenbürgen.lüt> Aida würdt gehalten ain Oberster,"'"
ain Teutscher haubtman vnd dreij hussarisch haubtleuth, derer Pfardt, Teutsch vnd hungerisch
Fueßkhnecht sambt den Artoloreij Personen, 555 Fueßkhencht, 132 Pfardt, darauf laufft ain Monat
4982,5 f.
[114] E t t s c h ö d t " ' 8 Aida werden diser Zeit gehalten Pfardt vnd hungerischkhnecht, 50 Fueßkhencht,
100 Pfardt, darauf laufft ain Monat 610 f. 30 k.
[115] P a t t a c k 1 0 9 Daselbst werden sambt den Artoloreij Personen gehalten 55 Fueßkhencht, - Pfardt,
darauf laufft ain Monat 392 f.
159 Helyesen 1314 lovas. A hiba egy ugyancsak az oldal alján végzett helytelen összegzésből adódik.
160 Felső-Magyarország korabeli elnevezésére német forrásaink az Oberungarn mellett gyakran a Zips (Szepesség,
Spiš) szót használták. 1564-ben Franz von Poppendoif, a grazi Haditanács későbbi első elnöke, például ,,i>bcr das Obrist
veldlZeugmaisler am bt itt Zíps"\ap Bestallungot II. Miksa császártól. ÖStA KA Best. No. 131.
161 Kassa ma Košice (Szlovákia), Felső Magyarország vagy másként az ország felső részeinek (partes rcgtii
Hungáriáé saperions) főhelye (központja) a Hernád (Hornád) folyó jobb partján.
1Ó2 Kassán az eddig előkerült adatok tanúsága szerint már 1555-től fogva két, az uralkodó zsoldján szolgáló
udvarbírót (castellanus, Burggraf) alkalmaztak, akik a XVI. század közepén havi 80 magyar forintnyi fizetésben
részerültek. Tisztségük a török hódoltság másfél évszázada alatt végig fennmaradt. MOL E 554 Fol. Germ. 722. fol. 1.
163 Nagykálló (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Nyíregyházától délkeletre.
164 Kalló vára a török állandó tiltakozása ellenére 1570 és 1574 között teljesen újonnan épült fel. (Az 1574: 5. te.
szinte ugyanúgy beszél róla, mint jegyzékünk 1576-ban: ,,castellum Kalló ...post eas constitutioties ttuper exstructum".
CJII, 636-637.) Az új erődítmény felépítését a felső-magyarországi védelmi rendszer Tokaj és Ecsed közti különösképpen
gyenge volta tette szükségessé. A két végvár között ugyanis - az erődített várkastély és egyben birtokközpont Kisvárdát
leszámítva - mintegy 100 kilométernyi távolságban nem volt vár, mely ellenállhatott volna az oszmán csapatok gyakori
betöréseinek, illene egy lehetséges Erdély felől érkező támadásnak. Szabó, 1983 33-36. o. és Koroknay 1970. 59-62. o.
165 Szatmár ma Satu Mare (Románia) a Szamos (Someçul) bal partján. A vár egykor a Szamos bal, míg Németi
mezőváros a jobb parton feküdt.
166 Szatmár vára a törökellenes védelmi rendszerben különleges helyet foglalt el, hiszen az Adriai-tengertől induló
végvárvonal magyarországi részének végpontjaként elsősorban nem a török, hanem egy lehetséges Erdély felőli támadás
ellen szolgált védőbástyaként: ,,/.s7 das eusserste Hauß gegen Sibenbürgen". Kiemelt szerepére lásd a bevezetőben
részletesen leírtakat.
167 Christoph von Teuffenbach, későbbi felső-magyarországi főkapitány áll 1576-ban a szatmári vár élén. ÖStA
HHStAUAFasc. 108. Konv. 1. fol. 4.
168 Napjainkban Nagyecsed (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) a Kiaszna folyó bal partján, egykoron az Ecsedi láp
egyik szigetén.
169 Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a Bodrog jobb partján.
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[116] T o g g e i j 1 " Ligt Zwischen Zwaijen wassern, der Teijssa vnd Bodrockh. Aida werden gehalten
hungrisch vnd Teutsch khriegs uolckh, darauff laufft sambt deß obersten 1 ' STadt daselbst, 265
Fueßkhencht, 272 Pfardt, darauf laufft ain Monat 4207 f.
[117] O n o d t 1 " ' D a s e l b s t werden diser Zeit vnderhalten 44 Fueßkhencht, 50 Pfardt, darauf laufft ain
Monat 360 f.lfol.365.1
[118] Erla 1 's Ist das Fürnembste haus an derselben Graniczeń, ain doppelts Schloß auf ainem Perg
ligendt,1"1 darinen werden diser Zeit Teutsche khnecht vnderhalten 350 Fueßkhencht, 12 Pfardt, darauf
laufft ain Monat 2235 f.
Noch werden Aida gehalten geringe Pfard vnd hungerische Fueßkhencht, deren sind 201
Fueßkhencht, 600 Pfardt, darauf laufft ain Monat 3790 f.
[119] B a l l o c k h 1 " 5 würdet von der nachstuolgenden Vestung Senderew auß versehen.
[120] S e n d e r e w 1 ö Ain gemaurtes Schloß mit ainem eingefangenen Fleckhen, ist von dreijen
Pergen vberhecht, 1 werden aida vnderhalten Teutsche khnecht vnd Pfardt, 424 Fueßkhencht, 257
Pfardt, darauf laufft ain Monat 4277,5 f.
[121] P l i e t t n a c k 1 8 Dasselb würdt gleichsfalls von Senderew aus versehen, die vbrige besaczug, so
lada gehalten ist 40 Fueßkhencht, 30 Pfardt, darauf laufft ain Monat 260 f.
[122] S a t h w a r 1 " 9

Aida werden

gehalten

ain

haubbtman

sambt

Teutsch

vnd

hungerischen

Fueskhenchten, 120 Fueßkhencht, - Pfardt, darauf laufft ain Monat 514 f.
[123] K r a ß n a h o r c k a 1 8 0 Dises Schloß würdet von Senderew auß versehen 181 vnd vber dieselben
werden noch vnderhalten 25 Fueßkhencht, 84 Pfardt, darauf laufft ain Monat 234 f. 37,5 k.

170 Toknj vára (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a Tisza és a Bodrog összefolyásánál található egykori szigetre épült,
elsősorban a tiszai átkelőhely védelmének biztosítására.
171 1576-ban a tokaji vár élén azt a Hans Bartholomäus Kollonitschot találjuk, aki később hosszabb-rövidebb ideig
betölti a felső-magyarországi vicegenerális tisztét is. Gyömöry, 1885. 156. o., * jegyzet,
172 Ónod (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a. Sajó és a Hernád folyók összefolyásánál.
173 Eger (Heves megye) Felső-Magyarország egyik legjelentősebb végvára a hasonló nevű Eger patak mentén.
174 Az „ain doppelts Schloß" kifejezés arra utal, hogy az egri vár két jól elkülöníthető részből: a belső, valamint tőle
keletre fekvő és egy mesterséges árokkal elválasztott külső várból állt. Az utóbbit huszárvárként is emlegették, a lovasság
ugyanis itt állomásozott. L. Sugár, 1971. 60-63. o. és Gerő, 1975. 142. o., 96. ábra.
175 Ma Vel'ky Blh (Felsőbalog, Vámosbalog) (Szlovákia) Rimaszombattól (Rimavská Sobota) északra a Balog (Blh)
patak bal partján.
176 Szendrő (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a Bódva patak bal partján. Nem tévesztendő össze a délvidéki
Szendrővel (ma Smederevo) (Szerbia), mely a Duna jobb partján feküdt, Nándorfehérvártól (Belgrád, ma Beográd)
délkeletre.
177 Szendrő vára a XVI. század második felében épült ötszög alaprajzú fülesbástyás felsővárból és az alatta elterülő
középkori eredetű alsóvárból (városból) állt. Szendrő váraira és kutatástörténetére Sováki-Sándorfi, 1992 46-49- o., V.
ö. még Szabó, 1983. 40-42. o.
178 Putnok (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)a Sajó folyótól északra, Kazincbarcikától pedig nyugatra.
179 A szádvári vár ma Szögliget (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) falu határában a Ménes-völgy felett emelkedő hegy
tetején - a múlt században még létező Derenk falu felett - magasodott.
180 Krasznahorka vára (Hrad Krásna Hôrka) (Szlovákia) Krasznahorkaváralja (Krásnohorské Podhradie) község
felett emelkedik Rozsnyótól (Rožnava) pusztán 5 kilométernyire.
181 A Szendrő közelében fekvő kisebb várak (Balog, Putnok, Szádvár, Krasznahorka, bizonyos időszakban Csejte is)
német őrsége a szendrői kapitány parancsnoksága és joghatósága alatt állt, azaz ezek a várak - miként a bányavidéki
főkapitányságon belül a Zólyom környéki kis várak vagy a kanizsai végvidéken a Kanizsa közvetlen szomszédságában
levő palánkok - a felső-magyarországi végvidéki generalátus területén belül külön kis várkörzetbe tartoztak, ami kiemeli
Szendrő központi jellegét. Mindez kiválóan tükröződik a Haditanács Peter von Roussel számára 1575-ben kibocsátott
Bestallungból: „bei den Teutschn Kliriegsleullien In denen hinezue Incoiporierten Schössern Zakrür, KliraJSnahorckhu
vnd Pulnockh, tvelclie liiemil auf lue geivisen vnnd Vnder sein Teutsche Querdie geZall viind getvidmei tvorden " ÖStA
KA Best. No. 252.
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Inn merbemeltem Craiß oberhungern würdt gehalten ain General veldt oberster herr hannß
Rueber,182 dem Zalt man auff seinen STatt vnd seine vndergebne Teutsche vnd hungrisch Pfardt, deren
305 Pfardt, darauf laufft ain Monat 4674 f.
Auf hannsen Von Redern 181 aufgenumene Teutsche Pfardt, die Ime, Rueber gleichs falls Zugeschickht
worden, deren 500 Pfardt, darauf laufft ain Monat 7672,5 f.
Auff die Archibusier vnd Schiczen Pfardt18' 50, darauf laufft ain Monat 456 f. [fol. 366.]
New aufgenumene Hungrische Trabanten 225, darauf laufft ain Monat 630 f.
Geringe Hussarische Pfärd ?00, darauf laufft ain Monat 949 f.
Newe aufgenumene Ringe Pfardt 495, darauf laufft ain Monat 2333 f. 22,5 k.
Auf des humaney Istwan 18 ' Pfardt 50, darauf laufft ain Monat 239. f. 15 k.
Auf herren Pauln von Sara,18'' Allß des he rren Veldtobersten Zugeordneter beijstandt laufft Monatlich
180 f.
Auf die officier, ails Muster- vnd Zalmaister, Mister Schreiber, Contralor vnnd Zween khriegssecretarij
vnd des Zeugmaisters Leutenandt, 18 so darinen gehalten werden, Laufft Monatlichen 470 f.

182 1568. m á j - t 1584. märe. 12. Sáros vára. Hans Rueber felső magyarországi főkapitány. A felső magyarországi
végvidéki főkapitányság katonai vezetőjének német nyelvű elnevezése általában a ľeldobrister in Oberungarn', illene
néha a 'General Obrister' volt, de olykor találkozhatunk a „dunántúli" és „dunáninneni" főkapitányság kapcsán már
említett Kreisobrisler', azaz kerületi főkapitányi terminológiával is, hiszen a felső-magyarországi végvidék generálisa
egyúttal a felső részek 13 vármegyéje alkotta országrész kerületi főkapitányi tisztét is betöltötte. 1568 máj : Hain, 1988.
102. o., 1584. márc. 12.: uo. 116. o. és Wagner, YI1A. 2. k. 62. o. (1570. december 6.: Hans Rueber ,,General obrister lm
Obern Craiß //ungern ". AMK Schw. No. 3003)
183 Hans von Redern 500 német lovas kapitánya, akit katonáival Báthori István lengyel királlyá választását követően,
1576 elején rendeltek Rueber főkapitány sürgetésére Késmárk városába. Feladata a generális alárendeltségében egy
esetleges Lengyelország felőli támadás esetén a Szepesség biztosítása volt. Szácleczky, 1886. 861. o.
184 Az Archibusierek vagy magyarul lovas lövészek ne\üket (kardjuk mellett) legfontosabb fegyverükről az
arquebusról kapták, mely egy 3-4 láb (kb 90-120 cm) hosszúságú, korszakunkban többnyire már keréklakatos, könnyű
puska volt. Az 1577. évi nagy bécsi haditanácskozás alkalmával Lazarus von Sclmendi sürgette a magyar hadszíntéren
való gyakoribb alkalmazásukat. Kelcnik, 1991/1. 100-101. o.
185 Homonnai Drugeth István (= 1599 táján) Ung és Zemplén vármegyék főispánja, Drugeth Bálintnak, Bocskai híres
hadvezérének édesapja. Részt vett az 1588. évi nevezetes szikszói ütközetben. A'a&y /., III. k. 403 o és Réz, 1899.
54-56. o.
186 Paul von Sarat az uralkodó 1574 augusztus 15-én nevezte ki Hans Rueber felső magyarországi főkapitány
tanácsosává (,,lierrn Obrisien In ober l/ungern Zuegcgebener Rat") a generális többszöri kérelmére. Sara tanácsosi (Ral
und Beistand) tiszttébői alakult ki az 1570 es évek végére a felső-magyarországi vicegenerális tisztsége. 1579
febaiáijában Sarat már „partium Regni Hungáriáé superiorum generalis Capilanei Vicegerens "-ként említik ÖStA KA
Best. No. 241. és AMK Schw. No. 3523.
187 1574-1580 Hans Planck a felső-magyarországi főhadszertárnok-helyettes. 1574: ÖStA KA Best. No. 247.; 1580:
ÖStA HKA HFU RN 32. fol. 44-53. A főhadszertárnok helyettesi tisztség eredetére és szerepére Pálffy, m. a.
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Summa Der Graniczheuser 13.
Summa Der Fueßknecht 3986.188 [2886]
Summa Der Pfardt 3 6 4 5 . w [3245]
Summa deß Vncosstens der
Graniczen in ober hungern
bringt Monatlichen 45 863 f. 10. k. 1 * [43 863 f. 10 k J
Das bringt ain ganczes Jar Benantlichen 510 358 f. [526 359f.] [fol. 367.]
Vber dise ordinarj Besaczungen haben Ir Kaiserliche Majestät Jeczo Zu mehrer sterckhung vnd
Versicherung der Hungrischen Graniczen bestellen lassen 1500 Trabanten;
Vnd hungerische Pfardt 3000 Pfard.
Auf dieselben laufft sambt den vbersolden vnd Taffelgelt191 Monatlich 18 0C0 f.
Daß bringt ain Jar 216 000 f.
Mer so laufft auff Irer Kaiserlichen Majestät Presidenten 192 vnd khriegsrathe, obersten Zeugmaister,193
Kriegs Secretarn, Canzleij verwandten, Tolmätsch, Kriegs- vnd ZeugZallmaister, Zeugwartt,
Zeugdienner, Pichssenmaister vnd dergleichen dem khriegswesen anhengigen Personen, so an Irer
Majestät hoff gehalten werden, alles Zusamen gérait Jarlichen 15 476 f. [fol. 368.]
S u m m a r u m aller v n d J e d e r hievor beschribenen Graniçz heusser:

Granicz ort 123.
F u e ß u o l c k h Teutsch vnd hungrisch 17 220. [16258]
Teutsche vnd geringe Pfardt 11 170. [10 755]

Summa Summarum alles vnd
Jedes vncostens, auf disen hieuor beschribenen Graniczen timet ain ganczes Jar Zusamen Benantlichen
SechZehenhundert dreiundtsibenczig tausent dreihundert ain gulden dreissig kreuzer.

188 Az oldalak alján helyesen elvégzett összesítések ellenére helytelen végösszeg. Helyesen 2886 gyalogos.
189 Ugyancsak helytelen végösszeg 3245 lovas helyett.
190 Az egyik oldal alján végzett összegzésben elkövetett 2000-rel való többletszámítás miatt a helyes végösszeg
„csak" 43 863 f. 10 k.
191 Tafelgeld = „Pecunia Mensac, vulgo aztalpenz i'ocala" (1575), melyet a magyar lovasok élelmezésére
kapitányuk, illetve kiállítójuk kapott egy-egy lovas után havonta 50 dénárnyi összegben. MOL E 211 Series III. 22. t. (135.
es.) fol. 323-324.
192 1566-1578 Georg Teuffei a bécsi Udvari Haditanács (Wiener Hoßricgsrat) elnöke. Regele, 1949. 73- o ,
Anlage 1.
193 1576. jan. 1- t 1583. okt, 1 előtt Adam von Wieznick (in Milosewicz) bécsi főhadszertárnok, korábban felső
magyarországi főhadszertárnok-helyettes. 1576. jan. 1.: ÖStA HKA NOHA W-6I/C/90/B. RN 300/2. fol. 1050-1053.; í
1583. okt. 1. előtt: MOL E 211 Series II, 2. t. fol. 77. és MOL E 172 5. t. No. 75.
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Idest, Iciest 1 6 7 3 301 f. 30 k. fi 674 212f. 30 kJ
E ß ist a b e r alhie Z u m e r c k h e n , das hierczue nit gérait würt, w a s auf die Jarliche Türckhische
Verehrung, 1 9 4 alles n o t t w e n d i g gepew, 19 " 1 Artoloreij, Munition, Arsional,
Prouiandt Sachen, w a s a u c h
d u r c h s Jar auf M u s t e r u n g v n d a n d e r e Comissions sach laufft, w e l c h e s m a n nit eigentlich wissen khan,
Aber auff dise a b b e m e l t e Possten Laufft Jarlichen ain a n s e h e n l i c h e grosse Summa gelts. 1 9 [fol. 3691

194 Az éves török adó vagy - miként a korban hívták - a tisztességes ajándék (honorarium munus, illene türkische
Verehrung), melyet az 1547. évi békeszerződést követően egészen 1608 ig minden esztendő márciusában a magyar
uralkodók a kezükön levő országrészek birtoklásáéi! kötelesek voltak megküldeni a Portára. Összege 30 000 magyar
aranyforint volt, melyről az oszmán vezetés csak az 1606. november 11-i zsitvatoroki békeszerződés értelmében egy
egyszeri 200 000 forintos ajándék fejében mondott le.
195 gepew • Gebäu « Gebäude « épület, építkezés; azaz a valóban igen tekintélyes pénzösszegeket felemésztő,
nélkülözhetetlen várépítkezéseket sorolta a jegyzék készítője a legjelentősebb egyéb kiadások közé.
196 Az „Arsional"szó alatt a császári dunai hajóhad ellátásáról és a mezei hadseregek vízi úton való hadianyag és
élelmiszer-utánpótlásáról gondoskodó, valamint a dunai hajóhidak építéséhez szükséges hajókat és egyéb eszközöket
biztosító bécsi arzenált és az alárendeltségében működő pozsonyit (,,domus navalis, Arsional rulgo appellala " MOL E
144 Belügy. 1 doboz fol. 878-878.) kell értenünk. A bécsi arzenálra lásd Mayer, 1911. 208-211. o. és Aichclburg, 1978.
9-10. o., valamint magyarul Takáts, 1908. 184-193. és 230-243- o.
197 Annak érzékeltetésére, hogy mindezek a kiadások valóban igen jelentős összegre rúgtak, érdemes idézni egy
1578-ban kelt kimutatást a zsoldon kívül szükségesnek tartott egyéb hadi költségekről: az Udvari Haditanács és a neki
alárendelt hadi „hivatalok" személyzetének éves fizetésére 15 000, kiküldött biztosok költségeire 5000, a bécsi arzenálra
ugyancsak 5000, a magyarországi posta működtetésére 10 000, a titkos hírszerző tevékenységre 4000, a várépítkezésekre
1000, a tüzérség szükségleteire 8000, a török adóra, különféle ajándékokra és a portai követek költségeire 130 000, végül
a bécsi Stadtguardiára 9000, azaz összesen 196 000 forint. Ez az összeg a korabeli Magyarország éves jövedelmének
mintegy harmadával volt egyenlő, jóllehet ebbe még nem számolták bele a végvári katonaság élelmezésének
(„Prouiandt suchen") ugyancsak jelentős terheit! (ÖStA KA AFA 1578/6/ad 4 c.) V. ö. még a II táblázat hasonlóan
megfontolásra méltó további adataival.
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II. RÉSZ
A TÖRÖKELLENES VÉGVÁRRENDSZER 1582. ÉVI JEGYZÉKE
ÖStA HHStA RTA Fase. 58. a. fol. 345-367.

Hungarische Gränicz von Sibenbürgen
an biß Zur Traa,1 vnd volgund biß an das
Adriatischer Meer, verfast im 82 Jar. [fol. 345]

OberHungerische Granicz
[llUCascha2
Alda wirdet ieezt gehalten ein Fändl teuscher Landsknecht von 370 Personen, als doppelsoldner 70,3
haggenschüczen 300.4 Darauflauft sambt deß haubtman stat vnd ersten Plat ein Monat 2348 f.
Auf 45 Artollorei Personen' Monatlich6 377 f.
Vnder ainer fahnen werden gehalten 200 gerüste teutsche Pferdt, darauf lauft ain Monat sambt allen
vortln 2788 f.
Auf des herrn veldobristen selbs stat 684 f.
Prouosen 8 statt 38 f.

1 Dráva (Dráva), a Duna jobb oldali mellékfolyója, mely a török elleni védelmi rendszerben nagyjából a
magyarországi és délvidéki főkapitányságok közti határt képezte.
2 Kassa ma Košice (Szlovákia), Felső-Magyarország vagy másként az ország felső részeinek (partes regtii Hungáriáé
superiores) főhelye (központja) a Hernád (Hornád) folyó jobb partján.
3 A Doppelsöldner szó alatt eredetileg olyan német gyalogosokat (Landskncchteket) értettek, akik bizonyos
különleges többletfeladatokat is elláttak, s ezért meghatározott összegű kiegészítő zsoldban (duplazsoldban) részesültek.
A szó jelentése azonban a XVI. század közepére jelentős változáson ment keresztül. Ettől kezdve ugyanis
Doppelsöldnereknek már azokat a német gyalogos katonákat nevezték, akiknek fő fegyvere általában a 4,5-5,5 méter
hosszú pika vagy az alabárd (olykor a 3-5 kg súlyú, másfél-két méter hosszú kétkezes pallos) volt - ellentétben az alább
említendő Hakenschüzennek nevezett gyalogos lövészekkel. Kelenik, 1991/1. 116-118. o.
4 Puskás gyalogos lövészek, akik puskájukkal szabad kézből, feltámasztás nélkül tüzelhettek az ellenségre. Keletlik,
1991/1. 118-120. o.
5 A jegyzék szerint a kassai hadszertár személyzete 1582-ben 45 főből állt. A főkapitányi székhelyen három
esztendővel később, 1585ben ugyancsak ennyi személyt soroltak a királyi tüzérség stábjába, élükön a királyi
hadszertárnokot (Zeugwarť) és az ő alárendeltségében írnokát (Zeugschreiber), számos tüzért (Büchsenmeister),
fegyver- és háromkovácsot (Zeugschmied, Hammerschmied), lőporkészítőt (Pulvermacher) és egyéb mesterembert,
például fűrészmestert (Sägemeister), ácsmestert (Zimmermeister), bognármestert (Wagnermeister) stb. Mellettük külön
szakembert alkalmaztak a lőfegyverek ágyazatának készítésére (,,schűffter Maister"), sőt 1587-ben a királyi hadszertár
már saját kapussal (Torhüter) is rendelkezett. Az 1590-es évek közepén a tüzérségi személyzet a felső-magyarországi
salétromraktáros (Salittenvcmahrer) tisztségének létrejöttével vált teljessé. (Ugyanebben az esztendőben Szatmáron 34,
Szendrőn 19, Egerben 18, Tokajban 16, Kallón pedig 4 főt soroltak a tüzérek közé.)
6 Az 1582. évi jegyzék írója a Monatlich szót csonkításos rövidítéssel (truncatio) ,,Mo " alakban használja.
7 1568. m á j - f 1584. márc. 12. Sáros vára. Hans Rueber felső-magyarországi főkapitány. 1568. máj.: Hain, 1988. 102.
o.; 1584. március 12.: uo. 116. o. és Wagner, 1774. 2. k. 62. o.
8 A pofosz a XVI. századtól kezdődően a német gyalogos és lovas csapatoknál a fegyelmi jogkör legfőbb gyakorlója,
a bűnügyeket tárgyaló haditörvényszék alkalmával pedig az ügyészi feladatok ellátója. A jogszolgáltatásban betöltött
feladatai mellett számos egyéb gazdasági jellegű és katonaság polgári életével kapcsolatos tevékenységet végzett, többek
közt a piac rendőri jellegű felügyeletét. Tisztsége ebben a vonatkozásban a Proviantmeisteréhez állt közel, aki a kincstári
élelmezésről gondoskodott. A pofosz ügyelt a szabad piac (markotányosok) rendjére, ahol kisebb büntetéseket is
kiszabhatott. A táborban csak az ő engedélyével és árszabása szerint lehetett élelmiszert árulni. A mértékek és súlyok
ellenőrzése és hitelesítése is őt illette, tehát ezekben a vonatkozásokban a városi vásárbíró (judex fori) tisztségéhez állt
közel. Ezen széles feladatköre ellátására külön stábja alakult ki, melynek tagjai (Stokmeistei; Steckennecht és Trabantok,
valamint olykor még külön helyettes, a Profoslcutnant is) sokirányú feladataiban segítették, Möller, 1976. 144-164. o.
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Auf 50 Archibusier, so auf Obristen ins veld beschiden sein gelb kleid9 lauft ein Monat 485 f.
Abermain auf 50 Archibusier, so neulich auß dem teutschen fendle daselbst hergenumen, bleiben das
maist Zu Casha sein aber auch auf veldobriseten bescheiden, dise sein in Rot klaidt, Monatlich 485 f.
Dem herrn veldobristen werden 200 geringe hußarische Pferd Zu feld gehalten, die auf sein Leib
wartten, lauft ein Monat darauf 961 f.
Auf 10 Pferdt, so den Zwaien burggrauen Zu Cascha gehalten werden Monatlich 40 f.
Mehr auf 30 hungerische Trabanten daselbst das Monat 80 f.
Auf die officii', als Mustermaister, Zalmaister, Musterschreiber, Contralohr, Zwen Kriegs Secretari vnd
dem ZeugmaisterAmbts Leuttenant1 ' Monatlich 430 f.
S u m m a auf Cascha ein Monat 8716 f.

[ll6]Toggeij 12
Aida wirdet ein fändl teutscher Landtskhnecht von 300 Personen gehalten, darunder sein
doppelsoldner 50, haggenschüczen 150, teutsche Pferdt 50, Archibusier 50, lauft ein Monat darauf 2321
f. [fol. 346.]
Auf 16 Artollorei Persohn Monatlich 134 f.
Kundtschafftgelt lóf.'Auf 200 geringe hußarische Pferdt 1061 f.
24 Trabanten das Monat 80 f.
S u m m a auf Toggei ein Monat 3612 f.

[120] Sendrew14
Aida wirdet ein fändl teutscher k h n e c h t v o n 370 P e r s o n e n gehalten, d a r u n d e r sein d o p p l s o l d n e r 40,
h a g g e n s c h ü c z e n 250, Teutsch gerüste v n d Archibusier Pferdt 80, lauf darauf ein kMonat 2569 f. 40 k.
Auf die 19 Artollorei P e r s o n e n Monatlich 155 f.
200 geringe Pferdt Monatlich 1063 f. 25 k.
Mehr 50 T r a b a n t e n v n d d a n Z w [1191 Bailogg 1 5 20, thut 70, geet monatlich darauf 190 f. 30 k.
S u m m a auf S e n d r e w ein Monat 3978 f. 35 k.

9 Az 1570-1580-as években a Felső Magyarországon szolgáló idegen lovas lövészek egységeit ruházatuk
(pontosabban kabátjuk) színe alapján különböztették meg: vörös és sárga kabátosok. Az utóbbiakról - akiket a Kassa
környéki falvakban szállásoltak el - a városon 1574-ben átutazó fiatal francia jogász, Pierre Lescalopier a
következőképpen emlékezett meg: ,, A sárga zubbonyosok százada franciákból és olaszokból áll. "(Lescalopier, 1982.
95-96. o.) V.o. még éppen a jegyzék készítésének esztendejéből, 1582-ből: ,,Persio Morande Römisch Khaijserl icher
Majestät etc. Washtmaister niter den Rot Reckhen Khricgs leuthen Im oboru Crais Hungern". (MOL E 211 Series I. 2.
fasc. fol. 625., ill Kelcnik, 1991/1. 101. és 103. o.) Érdemes megjegyezni, hogy az ország felső részeiben 1590-ben máifehér kabátos Archibusiereket is alkalmaztak (lásd például ,Paul Scharor Khriegsdientsman t'nd Trumeter der
Archebusicr weiß reckhl geselschajft Zu Zendree "MOL P 707 286. fasc. (459 es.) fol. 127), a tizenötéves háboni idején
(l602-ben) pedig immáron sárga, vörös, fehér, zöld és kék kabátos német Archibusierek szolgáltak. ÖStA HKA HFU RN
76. 1603. márc. fol. 680.
10 V.o. azl. rész 162. jegyzetével.
11 1582 - = 1587. szept. 21. Kassa. Andre (Andreas) Illenfeld felső-magyarországi főhadszertárnok-helyettes,
korábban kassai hadszertárnok és a XVI. század második felének egyik leghíresebb magyarországi ágyúöntője. 1582:
MOL E 211 Series II. 25. t. fol. 80.; = 1587. szept. 21.; Cscrgheô, 1887. 339-342. o.
12 Tokaj vára (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a Tisza és a Bodrog összefolyásánál található egykori szigetre épült,
elsősorban a tiszai átkelőhely védelmének biztosítására.
13 Korabeli magyar megfelelője: „Kern pennsz holnap számra 16/.", miként arról a Kanizsával szembeni végvárak
I63O körül készült mustralajtsromából értesülhetünk. MOL E 211 Series II. 26. t. fol. 506-553 Egerszeg vára.
14 Szendrő (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) a Bódva patak bal partján. Nem tévesztendő össze a délvidéki
Szendrővel (ma Smenderevo) (Szerbia), mely a Duna jobb partján feküdt Nándorfehérvártól (Belgrád, ma Beograd)
délkeletre,
15 Ma Veľký Blh (Felsőbalog, Vámosbalog) (Szlovákia) Rimaszombattól (Rimavská Sobota) északra a Balog (Blh)
patak bal partján.
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[113]Saggmar10
Wirdet ein fendlen teutscher k h n e c h t v o n 260 P e r s o n e n daselbst gehalten, d r u n d e r sein Archibusier
30, d o p p l s o l d n e r 30, h a g g e n s c h ü c z e n 177, lauf darauf sambt d e s Obristen 1 statt v n n d d e r h o h e n
Ämbter vnd d e n vberigen P e r s o h n e n , so ins erste Plat gérait 2187 f.
Mehr auf 34 Artollorei P e r s o n e n Monatlich 275 f.
Abermain ein fendlein k h n e c h t v n d e r h a u b t m a n Cunrad dräxl 1 8 v o n 225 P e r s o n e n , sein d r u n d e r
d o p p l s o l d n e r 25, h a g g e n s c h ü c z e n 179, die vberigen 21 P e r s o n e n g e h ö r e n ins erste Plat, geet ein Monat
darauf 1289 f.
Mehr 100 geringe Pferdt, darauf lauft ein Monat 582 f. 30 k.
Auf 25 T r a b a n t e n 75 f. [fol. 347.]

[118]Erla19
Aida wirdet gehalten ein fendlein t e u t s c h e r Landtskhnecht v o n 300 P e r s o n e n , sein d o p p l s ö l d n e r 50,
h a g g e n s c h ü c z e n 220, T e u t s c h e g e r ü s t e Pferdt sambt d e s Obristen 2 0 25 a u c h 50, lauft ein Monat darauf
2674 f. 40 k.
Auf die 18 Artollorei P e r s o n e n sambt d e m Paumeister v n d P a u a n s c h h a f f e r l ein Monat 194 f.
Auf 500 geringe h u ß a r i s c h e Pferdt Monatlich 3026 f. 3 1 . k. 3 d.
Mehr auf 200 h u n g e r i s c h e T r a b a n t e n 570 f.

Summa auff Erla 6465 f. 11 k, 3. d.
[1121 Calo22
Daselbst wirdet gehalten ein fendl teutscher k h n e c h t v o n 150, sein d a r u n d e r 25 d o p p l s o l d n e r ,
h a g g e n s c h ü c z e n 125, lauft ein Monat mit allénk vortln darauf 1032 f.
Auf 9 Artollorei P e r s o n e n Monat 72 f.
Auf 100 geringe hußarische Pfärdt Monatlich 607 f. 30 k.
Mehr auf 100 hungarische T r a b a n t e n Monatlich 282 f.
S u m m a auf auf Kalo ein Monat 1993 f. 30 k.

[122]Zatwar23
Daselbst w e r d e n gehalten 60 t e u t s c h e k h n e c h t , sein d a r u n d e r d o p p l s o l d n e r 15, h a g g e n s c h ü c z e n 45,
darauff lauft in allem ein Monat 403 f.
Auf d e n Zeugwart 2 ^ vnd Artollorei P e r s o n e n Monatlich 28 f.
Mehr auf 25 T r a b a n t e n monatlich 65 f.
S u m m a auf Zatwar ein Monat 496 f.

16 Szatmár ma Satu Maie (Románia) a Szamos (Somesul) bal partján, A vár egykor a Szamos bal, míg Németi
mezőváros a jobb parton feküdt.
17 1578. aug, 1-1587. nov. 11. után Ferdinand Graf zu Nogarol szatmári és tiszántúli végvidéki főkapitány, később
ideiglenesen megbízott felső-magyarországi főkapitány, majd győri generális. 1578, aug utasítás-, ÖStA KA AFA
1578/8/1.; 1587. nov. 11. után MOL P 707 286. fasc. (459- es.) fol. 113-114,
18 Konrad Dräxl (Drexler) az 1580-as években egy zászlónyi német gyalogos kapitánya Szatmár várában. Nevét az
erődítmény egyik bástyája őrizte a XVII. század fordulóján: „des haupllman Drcxlcrß l'ohcerckh". Domokos,
1988. 550. o.
19 Eger (Ileves megye) Felső-magyarország egyik legjelentősebb végvára a hasonló ne\xí Eger patak mentén,
20 1576, jún. vége - 1584. jún. 15. Hans Bartholomäus Kollonitsch Eger várának kapitánya. Szalxi, 1982 21-23. és
32-33, o,
21 A Bauanschaffer feltételezhetően az építőmesternek (Baumeister) alárendelt személy volt, aki az építkezési
nyersanyagok beszerzésével foglalkozott,
22 Nagykálló (Sza!x>lcs-Szaimár-Bereg megye) Nyíregyházától délkeletre.
23 A szádvári vár ma Szödliget (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) falu határában a Ménes-völgy felett emelkedő hegy
tetején - a múlt században még létező Derenk falu felett - magasodott
24 Valószínűleg az 1583-ban szádvári hadszertárnokként említett Marx Stamb töltötte be 1582-ben ezt a tisztséget.
MOL E 211 Series II. 30. t. fol. 104-107.
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[114] Etschedr 5
Daselbst werden Bathori Nicloschen 26 gehalten 100 geringe Pferd vnd 50 Trabanten, Lauft darauf ein
Monat 610 f. 30 k. [fol, 348.]

1124] Vngwar27
Aida werden Homonaij Istwan 28 50 geringe Pferdt gehalten, darauff lauft ein Monat 239 f. 15. k.

[125] Klain Wardein29
-

Herrn Wardaij Michaeln ™ werden gehalten 50 geringe Pferdt, laufft ein Monat darauf 293 f.

[123]Kraßnahorckha31
Andraschij Petein
taflgelt 55 f. 30 k.

12

haubtman daselbst weiden gehalten 12 Pferdt, darauf lauft ein Monat sambt dem

S u m m a S u m m a r u m alles vncossten dieser Oberhungerischen gräniczen
bringt ein Monat 30 868 f. 1 k. 3 d.
Vnd eine ganczes Jar Zusamen 370 416 f. 21 k. [fol. 349.1

Pergstötterische Gränicz
[95] Lewa33
Zw Lewa weden ordinarij gehalten 132 hungerische Pferdt vnd 50 trabanten, Lauft darauf mit dem
tafelgelt, vortln vnd vbersolden sambt den Predicanten 34 vnd Artolorei Personen Monatlich 853 f.

25 Napjainkban Nagyecsed (Szalxilcs-Szatmár-liercg inegyv) a Kraszna folyó bal partján egykoron az Ecsedi-láp
egyik szigetén
26 Báthory Miklós országbíró (1568. márc. 3•-= 1584 dec), Ecsed várának birtokosa, A magánkézben levő ecsedi vár
építéséről, fenntartásáról és az őrség biztosításáról a birtokos Báthoryak gondoskodtak, de a katonaság zsoldjának
fizetését az uralkodó vállalta magára Faltcnbüchl, 1988. 72. o.; Szalxí, 1983- 31-33. o. és Geöcze, 1894 667. o.
27 Ungvár ma Uzsgorod (Užgorod) (Ukrajna) az Ung (Už) folyó bal párján.
28 Homonnai Drugeth István (=1599 táján) Ung és Zeplén vármegyék főispánja, Drugeth Bálintnak, Bocskai híres
hadvezérének édesapja. Részt vett az 1588. évi híres szikszói ütközetben. Mint Ungvár várának birtokosa parancsnokolt
az uralkodó által fizetett és neki alárendelt 50 könnyűlovas felett. Nagyi., III. k 403. o. és Réz, 1899. 54-56. o.
29 Kisvárda (Szabotcs-Szatniár-Bercg megye) Nyíregyházától északkeletre.
30 Várady Mihály királyi főpohárnokmester (1572. ápr. 16 - fl584 máj. előtt). (Fallenbüclil, 1988. 91. o.) Kisvárda
vára éppen Várady Mihálynak, a család utolsó férfitagjának 1584 első felében bekövetkezett haláláig volt a Várady család
birtokában, ahol az uralkodó saját költségén már 1559 óta (kisebb megszakításokkal) bizonyos számú katonát
állomásoztatott Ács, 1983. 91-94. o.
31 Krasznahorka vára (Hrad Krásna Hôrka) (Szlovákia) Krasznahorkaváralja (Krásnohorské Podhradie) község felett
magasodik, Rozsnyótól (Rožňava) pusztán 5 kilométernyire.
32 Andiássy Péter 1578 és 1590 között Krasznahorka várának kapitánya A kerelőszentpáli csatát követően, 1575 ben
menekült Erdélyből a királyi Magyarország területére, miután Bekes Gáspár és Báthori István viszálykodásában az
előbbit támogatta. Először a dunántúli Kiskomárom (ma Zalakomárom) várában szolgált, majd 1578 második felétől
haláláig a krasznahorkai kapitányi tisztséget viselte. Csucsomi, 1900. 10-22. o. és Pisim, 1973. 198. o
33 Léva ma Levice (Szlovákia) Esztergomtól északra a Garam (Hron) folyó bal partján, attól kevesebb mint 10
kilométernyire.
34 A XVI század második felétől nagyobb őrséggel ellátott végvárainkban felbukkannak a katonák számára rendelt
és a bécsi Haditanács által fizetett prédikátorok, általában külön a magyar és német, esetleg más nemzetiségű katonaság
számára Néhány példát érdemes bizonyításképpen felsorakoztatni: 1583-ban .Joannes Wcrncrus Calucnsis concionalor
Caslrensis Commomeus" (Szelesiei, 1989. 9—11. o , 2. levél); 1585 ben ..Daniel Kcstclius kriegs predicant auJJ Erla"
(AML V/45), sőt Győrben a XVI. század második felében az ott szolgáló rác katonák számára is külön papot tartott a
bécsi katonai vezetés ( Villányi, 1882. 63. o ) .
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Ordinari Craißhaubtmanschafft hat 100 Pferdt vnd souil Trabanten, lauft in allem darauf sambt deß
Craißhaubtmans besoldung vnd den ordinari vbersölden ein Monat 1201 f. 50 k.
Beij der Craißhaubtmanschafft werden Extraordinaij gehalten, als Zu Lewa, [109] Suran vnd [110]
Comiathr 150 hungarische Pferdt vnd souil trabanten, Lauft ein Monat sambt allen voitln darauf 1159 f.
S u m m a ein Monat auf Lewa vnd die Craißhaubtmanschafft 3213 f. 50 k.

[96] Carpen37
Daselbst weden gehalten 100 Teutsch khnecht, laufein Monat darauff sambt allen vbersölden 564 f.
Mer werden da gehalten 300 hungarische Pferdt vnd 200 Trabanten, lauft ein Monat sambt des
haubtmans bsoldung, tafelgelt, Artollorei Personen vnd andern vörtln vnd vbersölden darauf in allem
2283 f. 25 k.
S u m m a auf Kärpen ein Monat 2847 f. 25 k.

[102] Tapolchan 38
Werden daselbsten 20 fueß khnecht gehalten, auf die lauft ein Monat sambt den vbersölden
52 f. 30 k.

[103] Buggancz39
Daselbst sein 50 teutsche khnecht, darauflauft ein Monat mit allen vortln 251 f. 30 k. [fol. 350.]
Mer sein daselbs 100 hußärische Pferdt vnnd 200 Trabanten, darauf lauft mit haubtmans bsoldung
vnd allem Monatlich 1122 f. 30 k.
S u m m a auf Buggancz ein Monat 1374 f.

[126] Schemnicz40
Daselbst werden gehalten 100 Trabanten, Lauft mit sambt den vbersölden darauf ein Monat
341 f. 30 k.

[1051 Altsoť*1
Zum Altsol werden gehalten 100 Teutsche khnecht, darauf wirdet sambt allen vbersölden ein Monat
beczalt 492 f.
Auf 100 hungarische Pferdt vnd 320 hungarische trabanten, von welchen aber ein anZal geen [127]
Slatina, [104] Döbring, [128] Kosolnickh, [129] ZaZij vnnd [130] KünigsPerg42 außgetail sein, Lauft sambt
allen vortln vnd vbersoldtn ein Monat 1534 f. 55 k.43
S u m m a auf Altsol ein Monat 2026 f. 55 k.
35 1582-1589 tavasza között Dobó Ferenc barsi ispán tölti be a „dunáninneni" kerületi (és egyúttal bányavidéki
végvidéki) főkapitány tisztségét. 1582 (kinevezés): Takáts, Kapit. 390. o.; 1589 tavaszán Dobó sokadszori lemondási
kérelmére az uralkodó Nagy Ferencet nevezi ki ideiglenesen megbízott „dunáninneni" főkapitánnyá (,,angesezter
verrai Her der Craißhaublmanscliafft Jenseith der Tlionatv"), majd május 24-én Pálffy Miklóst immáron generálissá: ÖStA
KA HKR Prot. Bd. 185. Reg, fol. 95. és ÖStA HKA Fam-Akt. B-P. 22. fol. 11.
36 Surányi és Komjáthi (Komját) ma Šurany és Komjatice (Szlovákia) Érsekújvártól (Nové Zámky) északra, egykor a
Nyitra (Nitra) folyó jobb partján.
37 Az egykori Korpona város ma Krupina (Szlovákia) az Ipoly folyóba ömlő Krupinica patak jobb partján.
38 Kistapolcsány ma Topoľčianky (Szlovákia) Lévától észak-nyugatra a Zsitva (Zitava) folyó jobb partján.
39 Bakabánya ma Pukanec (Szlovákia) Selmecbányától (Banská Štiavnica) délnyugatra.
40 Selmecbánya ma Banská Štiavnica (Szlovákia) Zólyomtól (Zvolen) délnyugatra Léva irányában,
41 Zólyom ma Zvolen (Szlovákia) a Garam (Hron) folyó bal partján.
42 Az említés sorrendjében: Szalatna ma Zvolenská Slatina, Zólyomtól keletre mintegy 10 kilométernyire a Garamba
torkolló Szalatna patak jobb partján; Dobronya (Dobrá Niva) közelében áll az egykori Dobra vára (Dobronivský hrad)
Zólyomtól délre Korpona irányában; Kozelnik (Kozelník, Koszolnyik) (mai magyar neve Zólyomkecskés) Zólyomtól
délnyugatra a Semelcbányára vezető országút mentén; Szászi (Szásza, ma Sása) Zólyomtól délre, Dobronyától pedig
délkeletre; Königsberg a Zólyomtól viszonylag távol fekvő Újbánya (ma Nová Baňa) a Garam jobb partján
Selmecbányától nyugatra (mindegyik Szlovákiában). Szalatnáról és Dobronyáról tudjuk, hogy palánkkal körülvett
megerődített templomok voltak: ,,Slalina und Döbring, deren Kirchen mil einem Zaun umschlossen". Gömöry, 1885.
162-163. o., 3. jegyzet.
43 A Zólyom környéki kis várak (Dobronya, Kozelnik, Ocsova, Szalatna, Szász) magyar lovas és gyalogos katonasága
- miként a Szendrő környéki végvárak német őrsége a szendrői - a zólyomi vár kapitányának parancsnoksága és
joghatósága alatt állt. Ilyenképpen ezek a váracskák is külön várkörzetet (kapitányságot) képeztek a bányavidéki
generalátus területén belül. (Az 1578. évi 27. te. 15. §-ban erődítésükről a következőt ohashatjuk: ,,Comiiatus verő
Zoliensis loius ad oppidi Veterizolii (sic etiam caslellorum Százy, Olchotra, Zlalina, Kozolnyk) reperationem labores
suos conférai." CJII, 682-683) Zólyom kiemelt szerepére és különös jelentőségére utal, hogy 1587-ben Dobó Ferenc
generális lemondását követően a Forgách Simonnal való alkudozások idején egy lehetséges új főkapitányi székhelyként
is szóba került. ÖStA HHStA UA Fasc. 120 Konv. 3. 1587. Sine dato. fol. 17-24.
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[106] Wiglosch44
Daselbst werden auch 100 Teutsche khnecht gehalten, lauft ein Monat sambt allen vortl vnd
vbersolden darauf 470 f. 30 k.
Mer werden daselbs vnd Zu [131] Otschawa 0 50 Pferdt vnd 200 hungarische trabanten gehalten, lauft
darauf sambt dem Tafelgelt, Artollorei Personen vnd allen vbersolden ein Monat 877 f. 30 k.
S u m m a auf Wiglosch ein Monat 1348 f.

[991 Bosoghen46
Daselbst sein 60 hungarische Pferdt vnd 100 hungarische trabanten, darauf lauft mit dem Tafelgelt,
Artollorei Personen, vbersolden in allem ein Monat 600 f.

[98] Sitna47
Zw Sitna werden 8 Pferdt, 20 teutsch khnecht vnnd ein püchßenmaister gehalten, lauft ein Monat in
allen darauf 126 f. [fol. 351.]

[107] Libeten vnd [108] Priß48
Daselbst sein 150 Trabanten, geet mit des haubtmans bsoldung, Prouision-, kundtschaftgelt vnd
andern vbersolden ein Monat darauf 465 f. 43 k. 3 d.

[100] Muran49
Daselbst werden gehalten 80 Teutsche khnecht, Artollorei Personen 3, Werckhleut 5, Pergleut 7,
darauf lauft mit des haubtmans statt vnd allen vbersolden das Monat 691 f. 30 k.
Mer werden daselbst im Castell vnder des Pergs 5 " gehalten 40 hungarische trabanten, lauft darauf das
Monat in allem 119 f.
S u m m a auf Muran ein Monat 810 f. 30 k.

[132] Gijmeß51
Daselbst weden gehalten 20 hungarische trabanten, darauf lauft ein Monat in allen 52 f. 30 k.

[133] Halbergeschaid52
Daselbst sein 20 hungarische Trabanten, geet sambt den vbersolden ein Monat darauf 52 f. 30 k.

[134] S. Anthal in der Aw53
Werden daselbst 50 hungarische Trabanten gehalten vnd lauft ein Monat sambt den vbersolden
darauf 151 f. 15 k.

44 Végles vára ma Vigľaš (Szlovákia) Zólyomtól keletre mintegy 15 kilométernyire.
45 Ocsova ma Očová (Nagyócsa) (Szlovákia) Véglestől alig néhány kilométerre északi irányban.
46 Bozók ma Bzovík (Szlovákia) Korponától délkeletre egy-két kilométernyi távolságban. Nem tévesztendő össze a
Vas megyében található hasonló nevű bozsoki várral és az ugyanott épült Sibrik- és Batthyány várkastélyokkal.
47 Szitnya (Szitna, ma Sitno) (Szlovákia) Semecbányától (Banská Štiavnica) délre.
48 Libet- és Breznóbánya, azaz L'ubietová és Brezno (Szlovákia). Breznó a Garam (Hron) jobb partján, Libetbánya
pedig a balon fekszik Besztercebányától (Banská Bystrica) kelet-északkeleti irányban.
49 Murány vára ma Murán (Szlovákia) Rozsnyótól (Rožňava) nyugatra.
50 Szinte bizonyos, hogy a várhegy alatti alsóvárról van szó, ahol a magyar gyalogság állomásozott.
51 Gimes (Ghymes) vára (Hrad Gýmes) ma Jelenec község (Szlovákia) határában Nyitrától (Nitra) északkeletre.
52 Valószínűleg Sibrikfalva (Zsibritó, Žibritov, Szlovákia). L. az előszóban leírtakat.
53 Szentantal, ma Antol (a XIX. században ,,Swatý-Aulai'" Lipszky, 1808. 632.) (Szlovákia), Semecbányától (Banská
Štiavnica) délkeletre Az egykori vár helyén, amelyet a szitnyai uradalom 1602. évi urbáriuma ,,fonal ilium muro
cincium" formában említ (Maksay, 1959. 288), ma a Koháryak XVIII. század közepén barokk stílusban épült kastélya
található. Krčanová-Puškárová, 1990. 26-27. o.
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[97] TZäbrägh y '
Werden daselbst 6 geringe Pferdt vnnd 100 hungarische Trabanten gehalten, Darauf lauft ein Monat
sambt den vbersolden 300 f. 15 d.
Mer 50 Teutsche khnecht, darauflauft sambt den vbersoldten in allen ein Monat 296 f.
S u m m a ein Monat 596 f. 15 k.

[101] Wijwar55
Daselbst werden altens gehalten 280 Pferdt vnd 200 trabanten, darauf lauf Monatlich 1920 f. [fol. 352.]
Seither aber dise vesten vmbgeseczt vnd vill großer erPaut worden, 30 ist ein sonder Obrister dahin
bestölt worden, 3 auf deßen Stat 200 teutsche khnecht, 50 Archibusier vnd noch 100 Trabanten, welche
Zu den vorigen dahin aufgenummen müßen werden, lauft Monatlich bei 2665 f.
S u m m a ein Monat auf Wijwar 4585 f.

[94] Commorn58
Daselbst werden 19 Naßadistenschiff vnd mit sambt den Truckhnen Weijda59 in die 724 Personen
gehalten, Darauflauft sambt des obristen stat, allen vortln vnd vbersolden das Monat 2981 f. 7,5 k.
Mer ein fendl teutscher Landtskhnecht-von 300 Personen, darauf lauft sambt des Leuttinandts
bsoldung, gerichts- vnnd Artollorei Personen sambt allen vbersolden vnd vortln das Monat 2157 f. 37 k,
2d.
Mer auf 25 geringe hußarische Pferdt Monatlich 100 f.
S u m m a auf Comorn ein Monat 5238 f. 45 k.

54 Csábrág vára ma Hrad Čabraď (Szlovákia) Varbók község (Čabradský Vrbovok) közelében Korponától délre
Balassagyarmat irányában.
55 Érsekújvár ma Nové Zámky (Szlovákia) Komáromtól északra a Nyitra folyó jobb partján.
56 Az ,,1'inbgeseczť' szó kiválóan utal arra, hogy a XVI. század közepén a Nyitra mocsaras bal partján épült,
négyszögletes alaprajzú oláhújvári várat az 1570-es évek végén a folyó jobb partjára, a kanyarulatában levő sík, kevésbé
lápos területre „helyezték át", és ott egy teljesen új, hatszög alaprajzú modern várat, pontosabban - véleményem szerint
- erődvárost építettek. Az erődítmény hivatalos átadására már 1580 októberében sor került, jóllehet a legkomolyabb
erődítések csak a nyolcvanas évek második felére készültek el. Oláh- és Érsekújvár felépítésére lásd Matunák, 1896.
338-341, o.; uő.,1897. 102-109. o.; Fábián, 1896. 5-16. és 36-39. o , valamint legújabb Oborni, 1991, 99-101. o. Az
erődváros magyarországi megjelenésére Gecsényi, 199157 A még épülőben levő érsekújvári erődítmény különösen fontos főkapitányi tisztségét Wratkovith alias Rácz Pál
lemondását követően Ernő főherceg Bestallungia szerint 1580. június 8-tól Friedrich von Zierotin (Zerotin) (,,obrister auf
grenicz Ort Wyivár") töltötte be egy esztendeig, aki a bányavidéki főkapitány Forgách Simonnak tartozott
engedelmességgel. Utódja és 1582-ben a vár kapitánya az a Ferdinand Samaria volt, aki éveken keresztül (újvári
székhellyel) egyidejűleg látta el az érsekújvári és veszprémi végvárak parancsnokságát: ,,Ferditiandus Zamaria de
Speciacasa wesprimiensis et Érsekit ijttar Castrorum Capitanseus". Zierotin 1580. évi Bestallungja: ÖStA KA Best. No.
315.; Samaria 1582. évi kapitányságára: GyKHL Felvallási jkv. 4. k. 176-178. o.
58 Komárom vára ma Komárno (Szlovákia) a Duna és a Vág folyók összefolyásánál a Duna bal partján.
59 Száraz vajdáknak azokat a komáromi vajdákat nevezték, akiknek a naszádok korlátozott száma miatt hajójuk nem
volt (1555: trucken ivajda, so kain schiff haben", 1588: ,,vajvodae sine navibus: száraz vajda dicti"), és ezért
gyalogosként szolgáló naszádosoknak parancsnokoltak. Amennyiben egy vízi vajdaság megüresedett, azt általában
valamelyik száraz vajda kapta meg. 1555-ben 20, 1588-ban pedig már 72 száraz vajdát találunk Komáromban, köztük a
prédikátort, az iskolamestert, a seregdeákot, a három vásárbírát stb. Takáts, 1908. 221-223. O.; Jedlicska, 1897. 334-338.
o., 529. sz. irat és Kecskés, 1984. 51. o.
60 1582-ben az az Andreas Kielman tölti be a komáromi főkapitányi tisztséget, aki 1560-as évek második felétől
egészen 1584. október 20-ig, az új főkapitány, Pálffy Miklós kinevezésig - leszámítva rövid, 1577-1580. évi kanizsai
kapitányságát - irányítja a Duna vonalát biztosító végvárat. 1584, okt. 20. Pálffy utasítása: ÖStA HHStA Arch. Pálffy Arm.
I. Lad. I. Fasel. No. 6.
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Summa Summarum ein Monat 23 882 f. 38 k. 3 d.
Vnd ein ganczjar 286 591 f. 45 k. [fol,353.1

Granicz Zwischen der
Thonaw vnd Platsee ú
[85] Raab62
Daselbsten werden 401 geringe Pferdt gehalten, darauf lauft mit sambt des Obristen 63 stat, 10
geriisten Pferden dem Tafelgelt, stats Personen vnd andern vortln in allem ein Monat 2702 f. 37 k. 2 d.
Mer auf 320 hungarische fueß khnecht sambt allen vortls bsoldungen Monatlich 978 f. 15 k.
Item auf 21 Artollorei Personen daz Monat 212 f.
Auf Extraordinari Kriegs Personen, die nit vnder das fendl beschriben Monatlich 153 f.
Mer auf 2 fendl teutscher Landtskhnecht ein Monat 4169 f.
S u m m a auf Raab ain Monat 8214 f. 62 k. 2 d.

[891 S. Mertensberg61
Daselbst werden gehalten 50 geringe hußarische Pferdt, lauft sambt des haubtmans bsoldung,
Tafigelt vnd andern vortln ein Monat darauf 281 f. 15 k.
Mer auf 100 Trabanten mit Iren vbersolden, das Monat sambt ainen Püchsenmaister vnd buggrauen
305 f. 30 k.
S u m m a auf S. MartinsPerg ein Monat 586 f. 45 k.

[93] Wasan65
Daselbst werden gehalten geringe Pferdt 18, lauft darauf sambt den Taflgelt ein Monat 83 f. 15 k.
Mer 25 Trabanten, lauft darauf daz Monat 67 f. 30 k.
S u m m a auf Wasan ein Monat 150 f. 45 k.

[91] Tschesneckh66
Aida werden auch 18 Pferdt vnnd 50 Trabanten gehalten, darauflauft in allem ein Monat 218 f. 15 k.

[87] Palotha67
Zw Pallotha werden 100 geringe Pferd vnd 150 hungarische Trabanten gehalten, darauf lauft sambt
denen Burggrauen, Zeugwardt, 4 Püxßenma istern vnd andern vbersolden das Monat 1049 f. 30 k.
[fol.354.]
Mer auf 50 teutsche khnecht, lauft sambt den vbersolden vnd vortln darauf Monatlich 271 f.
S u m m a auf Palotha ein Monat 1320 f. 30 k.

[88] WesPrin68
Daselbst sein 200 geringe Pfärdt, darauft in allem ein Montit 1101 f. 15 k.
Mer auf 300 hungarische trabanten, lauft darauf ein Monat in allem 835 f.
61
62
63
64
65
66
67
68

A Duna és Balaton közti végvárak, melyek a győri végvidéket (generálisság, főkapitányság) alkották.
Győr (Győr-Mosón-Sopron megye) a Rába, a Mosoni-Duna és a Rábca folyók egybefolyásánál.
1577 és 1588 között Andreas Teuffel immáron másodszor tölti be a győri főkapitányi tisztséget Becly, 1933. 153. o,
Szentmártonhegy ma Pannonhalma (Győr-Moson-Sopron megye), bencés apátság Győrtől délkeletre.
Az egykori Vázsonykő vára ma Nagyvázsony (Veszprém megye) a Veszprémből Tapolcára vezető út mentén.
Csesznek (Veszprém megye)a Veszprém-Győr útvonalon Zirctől északra.
Palota vára, ma Várpalota (Veszprém megye) a Vezprém és Székesfehérvár útvonalon mintegy félúton.
Veszprém (Veszprém megye) a Balatontól északra mintegy 20 kilométerre, a Séd patak jobb partján.
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Mer auf die Artollorei P e r s o n e n v n d B u r g g r a u e n Monatlich 80 f.
S u m m a auf WesPrin ein Monat 2016 f. 15 k.

[92] Tijhan69
Daselbst sein 26 Pferdt vnd 50 Trabanten, lauft in allem ein Monat darauf 262 f. 45 k.

[78] Segligeth70
Daselbst w e r d e n gehalten 40 h u n g e r i s c h e Trabanten, lauft sambt allen v b e r s o l d e n ein Monat darauf
117 f. 30 k.

[77] Kestel71
Daselbst w e r d e n g e h a l t e n 11 Pferdt v n d 40 h u n g a r i s c h e trabanten, lauft in allem d a s M o n a t darauf
169 f. 30 k.

[139] CZobancz72
Sein daselbst 20 h u n g a r i s c h e Trabanten, Lauft ein Monat darauf 52 f. 30 k,

[90] Tottes73
Daselbst w e r d e n gehalten 70 geringe h u ß a r i s c h e Pfärdt bring ein Monat in allen 414 f. 15 k, Mer n o c h
100 Trabanten, lauft ein Monat auf b e e d e Posten in allen sambt d e ß P ü c h s e n m a i s t e r vnd Z e u g w a r t 791
f. 15 k.
Mer auf 100 T e u t s c h k h n e c h t sambt d e n v b e r s o l d e n ein Monat 482 f.
S u m m a auf Tottes ein Monat 1273 f. 15 k.

[86] PaPa74
Z w PaPa w e i d e n g e h a l t e n 200 h u ß a r i s c h e Pferdt, lauft s a m b t d e m tafelgelt lfol.355.], d e ß
O b e r h a u b t m a n s ' 5 Leibsbsöldung vnd a n d e r vortls b s o l d u n g allenthalb darauf ein Monat 1129 f. 30 f.
Mer auf 150 T r a b a n t e n sambt iren vortln in allen ein Monat 702 f. 30 k.
Auf 3 Artollorei P e r s o n e n 30 f.
Auf d e ß Thuri 6 Benedicten 100 Pferdt v n d 100 Trabanten, s o ijeZund h u ß a r Peter 8 hat, das M o n a t
in allen 755 f. 30 k.
S u m m a auf PaPa ein Monat 2617 f. 30 k.

69 Tihany (Veszprém megye) a Balaton partján a Tihanyi-félszigeten.
70 Szigliget (Veszprém megye) a •Balaton partján Keszthelytől keletre.
71 Keszthely (Zala megye) ugyancsak a Balaton mellett.
72 Csobánc vára (Veszprém megye) a Csobánc-hegy csúcsán Tapolcától keleti irányban.
73 Tata (Komárom megye) a Budától egykoron Bécs felé vezető út mentén.
74 Pápa (Veszprém megye) Győrtől délre.
75 1571. okt, 30 -1585 után Majthényi László töltötte be a pápai főkapitány tisztségét. 1571. okt. 30. kinevezés: MOL P
485 8. csop. 1. fol. 14. (beiktatására a november 20. előtti napokban került sor: uo. fol. 27-28.); 1585 után: uo, fol. 45-46.
76 A szó végi i betű egy másik betűből javítva.
77 Thury Benedek, a híres Thury Gyögy idősebbik öccse, 1567-től Palota várának, majd 1578-at megelőzően 100
lovasnak és ugyanennyi gyalogosnak volt a kapitánya Pápán, Majthényi László főkapitány alárendeltségében. Kárffy,
1905. 459-460 o. és Takáts, Kapit. 147-151. és 309. o.
78 Miként az a fenti szövegből is kiderül, 1582-ben Huszár Péter Thury Benedek egykori 100 lovasának és 100
gyalogosának kapitánya volt Pápán. A korábban veszprémi főtisztként szolgáló Huszárt erre a tisztségre 1577-ben
nevezték ki Bécsben Majthényi László távozása után pedig először mint ideiglenesen megbízott, majd 1593 tói már mint
kínevezett főkapitány irányította Pápa várának védelmét. Takáts, Kapit. 307-309. és 321. o.
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S u m m a S u m m a r u m lauft ein Monat auf die Raberische granicz 17 000 f. 22 k.
2d.
Vnd ein Jar 204 004 f. 30 k, [fol.356.]

Canisische Gränicz
[73] Canischa80
Daselbst werden gehalten Zwai fendl teutscher khnecht vnder Zwen haubtleutten abgetaut, darauf
lauft sambt des obristen 81 statt, den Artollorei Personen, grichts leutten 82 vnd andern vbersondeln ain
Monat 4275 f.
Auf hundert teutsch Reütter sambt iren Ritmaister vnd beuelchs leutten ein Monat in allem 1439 f.
Mer auf hundert Archibusier sambt iren Zwaien haubtleutten vnd vbersölden ein Monat 926 f.
Auf 500 geringe hußärische Pferdt sambt denen hauptleutten vbersölden vnd Tafigelt 2235 f. 30 k.
Auf 400 hungerische Trabanten, darauf lauft mit Iren Weijwoden, Rotmaistern vnnd allen vortls
Personen Monatlich 1132 f. 30 k.
S u m m a auf Canischa ein Monat 10008 f.

[136] S. Nicloß83
Zw S. Nicloß werden gehalten 50 hungarische Trabanten, darauflauft in allem ein Monat 142 f. 30 k.

79 A kanizsai végvidék, mely az 1560-as évek második felének forrásaiban Balaton és Dráva Mura közti végek néven
bukkan fel V.o. például 1567-ben Tahy Ferenc ,Jluiuin intra Ixicum Balal/ion el Dravum ac murám Supremus
CapUetieus". ÖStA HKA Fam-Akt. D-T. 5. fol. 1. és 4.
80 Kanizsa vára ma Nagykanizsa (Zala megye).
81 1582 tavaszán Zrínyi György másodszor vállalta el a kanizsai végvidéki főkapitányi tisztséget, melyről március 28án kelt levelében a következőképpen számolt be Batthyány Boldizsár királyi értekfogómeternek: az orzagh
hadnagijsagath mijnd az kanijsaij kapijiliansaggal Egijettcmbc Ream avilie eufeolsege". MOL P 1314 No. 53658. (V.ö
még a ,,Craiß/iaublmanschafft"
passzus jegyzetével.
82 A Gerichtsleute gyűjtőnév alatt a német katonaság bírói kara, azaz a soltész (Schultheiß), a bíróság szolga
(Gerichlsuvibel vagy Gerichtsdiener), a bírósági írnok vagyis jegyző (Gericlitschreiber), valamint az esküdtek
(Gericlitsgeschicorncr, sőt olykor pusztán Gerichis/eule) értendő. A pofosz (l'ofos), a bűnügyeket tárgyaló
haditörvényszékek ügyészi feladatainak ellátója, szorosan véve nem tartozott a soltész bírósági stábjához, hanem saját
alárendeltjeivel külön kis csoportot alkotott.
83 Az egykori szentmiklósi palánk, illetve őrtálló ház (,,locum sen slalio excubiarum") (Zala megye), mely Zrínyi
György többszöri sügetésére a lerombolandó mórichelyi és botszentgyörgyi váracskák pótlására és a Kanizsa télé vezető
út, illene átkelő ellenőrzésére épült fel valamikor 1578-1579 folyamán Az őrházat a Kanizsa-patak völgyének
magasabban fekvő partján egy elhagyott templom megerődítésével hozták létre az egykori Szentmiklós falu területén,
1579 ben ugyanis a kanizsai végvidéket bejáró vizsgálóbizottság jelentése szerint ,,so/lic/i Caslell Samu Nielaß isi von
Canischa aus nul ran Weilscltawar gar im gestellt". Nem tévesztendő össze az ugyancsak Szentmiklós (továbbá a
közeli Szentgyörgy) egykori határában fekvő és a jegyzékben még sorrakerülő botszentgyörgyi „Romlottvárral"!
(Szentmiklóst később Honát-Szent-Miklósnak, majd Somogyszentmiklósnak, az 1950-es évektől pedig Miklósfának
hívták. Napjainkban - miután Nagykanizsához csatolták - a város délkeleti részén fekszik.) A váracskára Takáts, 19151917. II. k, 68. o.; //o,, Török hód. 389., 396. o.; 81. jegyzet és 474. o. 238 jegyzet, Vándor, 1992. 207. o , az 1579. évi
jelentés: ÖStA KA HKR Akten. Exp. 1579. jún. No. 2.; továbbá a falura Csánki, 1897. 109 o.; Holub, 1933. III. k 790. o és
Maksay, 1990. 2. k. 976. o. és 989. o. 422 jegyzet.
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[137] Im Thurn
Canischa

beij

Werden 10 fließ khnecht gehalten, laufft darauf ein Monat 26 f. 15 k.

[138] S. Georgen 86
Werden daselbst auch 10 Trabanten gehalten vnd lauft ein Monat darauf 26 f. 15 k.

[139] Vijudwar87
Daselbst sein 90 fueß khnecht, darauff lauft sambt dem vbersölden ein Monat 258 f. 45 k,

[140] Kaczorlackh88
Sein daselbst ZwänZig fueß khnecht, darauflauft ein Monat 52 f. 30 k. [fol.357.]

[141] Kielman Zigeth89
Daselbst weiden gehalten 50 fueß khnecht, lauft ein Monat allen vbersölden darauf 142 f. 30 k.

84 A szó végi n betűben javítás látható.
85 Jóllehet a kanizsai vár szigeti kapuja előtt állt egy - a fonásokban góréként vagy csárdákként emlegett - virrasztó
hely (1579: ,,das Gori oder Waclithaus Zu Canischa", 1685: ,,magna excubia seu scliartak"), a 'Kanizsa melletti
tornyon' azonban szinte bizonyosan nem ezt, hanem a Kanizsától északra fekvő és a híres Thury György ("S"1571) sírjául
szolgáló tornyot (templomot = ,,Kirche des Turrj Jörgen begrabt i us "(1579)) kell értenünk. 1579-től ugyanis itt már külön
őrséget tartottak, ugyanakkor a kapu előtti őrtoronyba ilyet aligha rendelhettek, hiszen ez utóbbi olyan közel volt a
várhoz, hogy gyakorlatilag az erődítmény részének számított. 1579: ÖStA KA HKR Akten Exp. 1579. jún. No. 2,; 1685:
Takáts, 1915-1917. II. k. 70-71. o.
86 Botszentgyörgy vára (népiesen Romlottvár) (Zala megye) az egykori Szentmiklós (ma Nagykanizsa-Miklósfa) és
Szentgyörgy (neve ma már csak pusztanevekben maradt fenn: ,,Szentgyörgyi>ári-liőgy, Szentgyörgyvári-ut") falvak
határában a Szentgyörgyvári-szőlőhegy keleti oldalán fekvő kiugráson. Az 1570-es évek végén Tarnóczy Farkas kanizsai
főkapitány-helyettes lerombolására tett javaslatot a tőle délre fekvő mórichelyi őrházzal együtt, Andreas Kielman kanizsai
főkapitány azonban úgy vélekedett: érdemes lenne a régi várat egy őrházzá (Wachthaus) alakítani, ahol 10 vagy 15
katona a Szentmiklós és Mindszent felőli területet ellenőrizhetné. Jegyzetünk szerint 1582-re Kielman főkapitány
elképzelése tökéletesen megvalósult. A vár történetére és régészeti feltárására Vándor, 1992. 206-209. o. és 216. o. 6-7.
ábra; valamint Takáts, Török hód. 386., 396., 410. o.; Szentgyörgy falura és a földrajzi nevekre Csánki, 1897. 105, o.;
Holub, 1933. III. k. 754. o.; Maksay, 1990. 2. k. 936. o. és 985. o., 37. jegyzet és Papp-Végh, 1964. 591., 599. és 603. o.;
Tarnóczy és Kielman véleményét: ÖStA KA HKR Akten Exp. 1579. jún. No. 2. és uo. 1579. júl. No. 1.
87 Újudvar (Zala megye) Nagykanizsától pontosan északi irányában a mai Principális-csatorna bal partján. Az
árokkal és tapasztott, magas palánkkal megerősített váracska 1579-1580-ban újonnan épült fel és közel 100 német és
magyar gyalogosból álló őrségével hat kisebb, az újudvari átkelőhöz vezető utat ellenőrzött. ÖStA KA HKR Akten Exp.
1579 jún. No. 2. és az építkezés kezdeteire („Isi in Gottes tiameii angefangen den 22 Marty Im 1579 umb 5 uhr
tiahtniltug, durch gott den 24 darauf gegrundl, mill aufgezognen Prückhen gespert, und mit/ ordentlicher wacht
versehen uvrden "): ÖStA IHKR Akten Windica 1579. márc.
88 Kacorlak (Zala megye) Újudvartól északnyugatra, melynek őrtálló házát ugyancsak az 1570-es évek közepe után
emelték. ÖStA KA HKR Akten Exp. 1579. jún. No. 2.
89 A Nagykanizsától északra Gelse és Alsórajk között fekvő mai Kilimán falu (Zala megye) közelében, a Kanizsa
patak átkelőjénél Andreas Kielman kanizsai főkapitány (1577-1580) által 1579-ben újonnan emelt őrház, melynek 20
főnyi őrségét a váracska felrobbantása után l600-ban Georg Paradeiser kanizsai főkapitány a végvidéki főkapitányság
központjába rendelte. Szinte teljeséggel bizonyos, hogy a Kielmansziget néven emlegetett váracska nem azonos a Hahót
község délkeleti határában a Szévíz (középkori nevén Pölöske) patak mocsaras völgyének szigetén fekvő egykor a
birtokosok után a Búzád-, majd Sárkánysziget nevet viselő középkori eredetű várral. 1579-ben ugyanis mind a Kanizsa
patak várait megszemlélő királyi biztosok, mind Kielman főkapitány a vár lerombolását fontolgatta. Maga Kielman
például a következőket írta az Udvari Haditanácsnak 1579 tavaszán: ,,wer Ix'sser man Pautic [sic!] ain Wachthauß am
Paß, vnd stekhet d iß hilczen Zerrissen uvesen mil few an, das doch one das aingeen werdet". Pa. 1579- évi javaslatok:
ÖStA KA HKR Akten Exp. 1579. jún. No 2. és uo. Exp. 1579. júl. No. 1.; az 1600. évi adat: Takáls, Magyar küzd. 62. A
közeli Sárkánysziget várának történetére és régészeti feltárásának eredményeire Vándor, 1992. 205-206. o. és 215. o. 5.
ábra.
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[791 Raick90
Werden daselbst auch 50 fueß khnecht gehalten vnd lauft ein Monat in allem darauf 142 f. 30 k.

[82] Pelleßkheö 91
Daselbst sein 20 fueß khnecht, laufft ein Monat darauf 52 f. 30 k.

[142] Issabor52
Sein daselbst auch 20 fueß khnecht, lauft darauf ein Monat 52 f. 30 k.

[81] Kaponackh93
Daselbst werden gehalten 50 hungarische Trabanten, lauft darauf Monatlich 142 f. 30 k.
Mer auf 18 teutsche khnecht mit sambt iren vbersölden ein Monat 86 f. 30 k.

[80] Salawar94
Daselbst werden gehalten 20 hungarische Trabanten, lauft darauf ein Monat 52 f. 30 k.

[143] Chan95
Sein daselbst 10 Trabanten, auf die wirdet monatlich beczalt 26 f. 15 k.

[144] Bör56
Sein daselbst auch Zehen Trabanten, lauft ein Monat darauf 26 f. 15 k.

[145] Zentgrot97
Werden auch 10 Trabanten daselbst gehalten, lauft darauf ein Monat 26 f. 15 k.

[146] Löwe98
Sein daselbst 10 Trabanten vnd lauft ein Monat darauf 26 f. 15 k.

[147] Kemendt "
Daselbst sein 20 hungarische Trabanten, darauflauft ein Monat 52 f. 30 k. [fol. 358]

90 A Nagykanizsától északra Pacsa felé fekvő Alsó- és Felső-Rajk (Zala megye) közül az előbbi területén az
úgynevezett Várhely nevű falurészen ma is megtalálhatók az egykori vár maradványai.
91 Pölöske (Zala megye) Zalaegerszegtől délkeletre Alsórajk irányában.
92 Isabor (Isebor) falu (Zala megye) Pacsától keletre feküdt Zalaapáti irányában. Nevét ma már csak puszt'anév őrzi
Pacsa keleti határán (,,Káli-uti-főd = Isabor"), de a falu lakóitól az 1960-as években begyűjtött adatok szerint „régen
elpusztult falu helye". (Az 1549. évi dikajegyzék Pacsával együtt ,,Isebor" alakban említi, s ugyanígy bukkan fel az 1513évi adóösszeírásban is.) Az 1579-ben készült és már több ízben idézett jelentés szerint egy árokkal és tapasztott
palánkkal körülvett templom szolgált őrházként az ezen a területen oly gyakori török portyák ellenőrzésére.
Feltételezhető, hogy Isabor falu Szent Pál fordulására szentelt kis templomát (1337: „in villa Isabor constructa ad
honorem con version is beati Pauli apostoli") erődítették meg és alakították őrházzá az 1570-es években. 1579: ÖStA KA
HKR Akten Exp. 1579. jún. No. 2.; 1337: Holub, 1933. I. k. 299-301. o.; a falura vonatkozó többi adat: Csánki, 1897. 63.
o.; Papp-Végh, 1964. 199. o. és Maksay, 1990. 2. k. 965. o. és 987. o. 323. jegyzet.
93 Napjainkban Nagykapornak (Zala megye) Zalaegerszegtől keletre.
94 Zalavár (Zala megye) a Zala folyó közelében északra.
95 Zalacsány (Zala megye) a Zala folyó jobb partján.
96 Zalabér (Zala megye) a Zala nagy kanyarulatában, annak jobb partján.
97 Zalaszentgrót (Zala megye) a Zala folyó bal partján, Zalabértől kissé délkeletre.
98 Zalalövő (Zala megye) A Zala északi partján, a Körmendről Lentibe vezető út mentén.
99 A mai Kemendollár faluval (Zala megye) szemben a Zala jobb partján, Zalabér és Zalaegerszeg között fekvő
egykori kemendi vár. *
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[74] Comär
Werden daselbst vnderhalten 120 hungarische Pferdt, 100 hungarische Trabanten, lauft auf die baide
mit dem Taflgelt vnd vbersöldten Monatlich 848 f.
Mer auf 60 Teutsche khnecht lauft mit sambt den Artollorei Personen vnd vbersöldten in allen darauf
Monatlich 385 f.
S u m m a Monatlich und Comär 1233 f.

[831 CZackhan101
Daselbst sein 50 hungerisch fuß khnecht, lauft darauf ein Monat 142 f. 30 k.
Mer 32 teutscher khnecht, darauflauft ein Monat sambt iren vbersöldten 152 f.
S u m m a Monatlich auf CZackhan 294 f. 30 k.

[76] Kettel102
Sein daselbst 20 fuß khnecht, darauflauft ein Monat 52 f. 30 k.

[75] Legrad103
Daselbst sein 200 Trabenten, lauft ein Monat in allem darauf 553 f. 30 k.

OberVeldSchreiber104
Auf dieser gränicz wirdet auch ein Oberfeldschreiber mit monatlichen 24 f. vnderhalten, thut ein
Monat Per se 24 f.

Craißhaubtmanschafft105
Drunder werden gehalten 100 geringe Pferdt, mer 50 Schüczen Pferdt, darauf lauft sambt des
Craißhaubtmans bsoldung vnd vbersolden auch gewondlichen Taflgelt Monatlich 938 f. 45 k.
Mer auf hundert hungerisch Trabanten daß Monat 285 f.
S u m m a Monatlich auf die Craißhaubtmanschafft 1223 f. 45 k. [fol.359]

100 Kiskomárom ma Zalakomár (Zala megye) Kanizsától északkeletre a Balaton irányában.
101 Csákány vára (Somogy mgye) Zalakomár (Kiskomátom) közelében attól keletre.
102 Kéthely (Somogy megye) Balatonkeresztúrtól délre.
103 Légrád (ma Legrad) (Horvátország) napjainkban a Dráva jobb partján, a XVIII. századig viszont annak északi
(bal) partján, a Dráva és a Mura folyók egybetorkollása közelében.
104 Ober-Feldschreiber = főseregdeák. A XVII. századra a magyarországi végvidéki főkapitányságok szinte
mindegyikében kialakult a főseregdeák tisztsége: győri végvidék - Fent János 1663-ban, illene 1665-ben „Győri
Vegliaznak feőSeregit Deakia", illenie „Geöri Fő Seregit Deák" (GyKHL Libri Test. 3. k. fol. 140-141. és GyL Tanácsülési
jkv. 12. köt. 17-19. o.); Kanizsával szembeni végvidék - l672-l673-ban Szily Pál „Oberveldtschreiber an denen
Cannisisclieii Gránniczen ", aki egyúttal Lenti, Alsólendva, Szécsisziget és Kányavár végvárak seregdeákja (OSzK Kt. Fol.
Germ. 927/2. fol. 67-68., 94-95. és 100-101.); bányavidéki végek - 1585-ben Hans Lippart „Veldtschreiber Vber alles
Teutsch KriegsVolcklt der Pergstelterischen Gratticzen "(ÖStA KA Best. No. 351. és MOL E 172 5. t. No. 137.) és l625-ben
Maron János „Ober Veldt Schreiber der Pergstätteriscliett Gränitzett vnd Zu Neüheüsel " (MOL P 123 Il/g. t. fol. 35-36.).
Míg az egyes várak seregdeákjai (scriba campestrisvagy militarise vezették a várban szolgáló katonák zsoldjegyzékét és
jegyezték registrumukba a végváriak elhalálozásának vagy török fogságba kerülésének időpontját, addig a
főseregdeákok a rájuk bízott fővárban ellátott hasonló feladataik mellett a végvidék kisebb váraiban szolgáló
seregdeákok munkáját koordinálták és ellenőrizték.
105 1582. ápr. 1-1598. aug. 1. előtt Zrínyi György már másodízben tölti be a „dunántúli" főkapitányi tisztséget. 1582.
ápr. 1. utasítás: Iváttyi, 1942. 130. o., 261. sz. reg.; 1598. aug. 1. előtt lemondás: Tóth, 1989. 154. o., 456. sz. reg.
(Beiktatására 1582-ben „Zenth gijorgh Nap ihaijban " került sor. MOL P 1314 No. 53658.)
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S u m m a dieser Granicz ain Monat 14 724 f. 30 k.
Vndeinjar 17óó94f.

Windische Granicz
Auf des Obristen1'"' statt vnd andere Officir, grichtsleut, kundtschafften, Postroß, das Monat in allem
756 f.10"

[68] Creucz108
Aida ligt ein fendlein teutscher Landtskhnecht von 97 Personen, Mehr 50 Archibusier, hußärn 50,
haramia1"9 100, darauf lauft ein Monat 1763 f.

[148] Zirquenna110
Daselbst ligen hußarn 50, teutsche khnecht 11 vnd 80 haramia vnd laufein Monat 567 f.

[70] Topolowäcz111
Daselbst ligen haramia 50 v n d lauft monatlich darauf 164 f. 30 k.

[149] S. Peter112
Ligen daselbst a u c h 50 haramia v n n d lauft ein Monat auff Sij 164 f. 30 k.

[150] Waraßdin Toplicz113
Daselbst ligen haramia 45 vnd lauft ein Monat darauf 149 f. 30 k.

[151] Remettmiczn/i
Sein daselbst auch 45 haramia v n d lauft auf Sij monatlich 149 f. 30 k.

[152] Grädacz115
Daselbst sein haramia 90 vnd laufft ein Monat auf Sij 448 f.

106 Veit von Hallegg 1569 és 1591 között a vend végek Obrister-Leutnantja, 1560 ban Kőrös (Kreuz, ma Križevci)
kapitánya, 1587-ben pedig Károly főherceg követe a magyar országgyűlésre. /Jvkoric, 1976. 47. o.; Ĺojxišié, 1889. 471. o.
és 1587: MOL P 1313 Memor. No. 617. 1591: az új vend végvidéki főkapitány, Hans Globitzer, kinevezésére 1591
áprilisában került sor. ÖStA IHKR Prot. Exp. 1591. ápr. No. 2.
107 V.o. az 1576 évi jegyzék 99. jegyzetével.
108 Kőrös (ma Krizevci) (Horvátország)Bisagtói keletre, Kaproncától (Koprivnica) pedig délnyugatra.
109 A haramiák (a szó jelentése rabló, tolvaj) a hajdúkhoz hasonlóan egykor a Balkán-félszigeten élő délszláv
hegyipásztorok voltak, akik a török hódítás miatt észak-északnyugati irányba menekültek, majd a XVI. század első felétől
kezdve elsősorban a hónát és szlavón végvidéken az uralkodó gyalogos szolgálatába álltak Ettől kezdve haramiáknak a
hónát és szlavón gyalogosokat hívták (,.kroatische fusskneclite oder haramia", ill „uindisc/te kuecht oder harámia"és
„pedites regni Sclavoniae, qui haramiáé vocautur"), megkülönböztetve a magyar gyalogoktól (darabontoktól), akik
általában a hajdú nevet viselték. (A szűkebb értelemben vett Magyarországon elsősorban Zala, Vas és Veszprém megyei
végvárainkban bukkantak fel haramiáknak nevezett gyalogos katonák.) {Takáls, 1908. 113-121.) Az 1582. évi várlista a
hat esztendővel korábbinál terminológiai szempontból sokkal pontosabb, hiszen az általános Fußknecht kifejezés helyett
jól megkülönbözteti a vend és horvát végvidéken szolgálatot teljesítő német („teutsclie khnechi") és délszláv
gyalogosokat („haramia "), sőt még az uszkókokat (Jiußgock/ien ") is.
110 Cirkvena (Horvátország) Bjelovartól nyugatra, Čazmától pedig északra.
111 Topolovac (Horvátország) Kaproncától délnyugatra.
112 Szentpéter (1548-ban ,,chertiveth Zeiillipether", ma Sveti Petar Črstec) (//o/7W/o/:s'2-««)Topolovactól délnyugatra.
1548: ÖStA HHStA UA Fasc. 55. 1548. fol. 159
113 Varaždinske Toplice (Horvátország) Varasdtól (Varaždin) délkeletre, Kaproncától pedig nyugatra.
114 Remetinec (Horvátország) Varasdtól délre.
115 Gradée (Horvátország) Vrbovectől északkeletre, Kőröstől pedig délre.
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[71] CoPreinicz116
Daselbst w e r d e n vnderhalten t e u t s c h e k h n e c h t 8 1 , teutsche g e r ü s t e Pferdt 100, h u ß a r n 100, haramia
160, darauf lauft ein Monat in allem 2941 f.

[153] Dernia117
Z w dernia w e r d e n v n d e r h a l t e n t e u t s c h e k h n e c h t 11 v n d 40 haramia, darauflauft ein M o n a t in allem
200 f.

[154] Nouigrad118
Sein daselbst 50 haramia, lauft ein Monat Sij 164 f. 30 k.

[72] S. Georgen Schloß119
Daselbst w e i d e n gehalten 34 t e u t s c h e k h n e c h t vnd haramia 135, lauft ein Monat darauf 786 f. 30 k.

[155] Lubregs120
Daselbst w e r d e n 50 haramia gehalten, lauft ein Monat darauf 164 f, 30 k.

[67] Iwanitsch121
W e r d e n daselbst 65 teutsche k h n e c h t , 50 h u ß a r n , 150 haramia gehalten, darauf lauft in allem ein
Monat 1224 f. 30 k.

[69] Heiligen Creucz122
Daselbst w e r d e n v n d e r h a l t e n 50 haramia, lauft ein Monat darauf l 6 4 f. 30 k.

[66] Waraßdin123
I m Schloß daselbst w e d e n
Monat 251 f.

gehalten

27 teutsche k h n e c h t v n d

15 haramia, lauft

darauf

ein

[156] Weitschawar12/i
Würdet daselbst vnderhalten ein teutsch fendl v o n 105 P e r s o n e n , Mer 150 h u ß a r n v n d haramia 100,
Lauft darauf ein Monat in allem I 6 6 8 f.

116 Kapronca (ma Koptivnica) (Horvátország) a Koprivnička patak bal partján, Varasdtól (Varaždin) délkeletre.
117 Dernye (ma Dinje) (Horvátország) a Drávába torkolló Gliboki patak jobb partján, Kaproncától északkeletre.
118 Novigrad (Novigrad-Podravski) (Horvátország) Kaproncától délkeletre.
119 Szentgyörgyvár (ma Durdavec) (Horvátország) Kaproncától délkeletre.
120 Ludberg (Horvátország) Várasd és Kapronca között a Bednja patak bal pattján.
121 Ivaničgrad (Ivanič) (Horvátország) Sziszektől (Sisak) északra a Lonja bal partján,
122 Szentkereszt, (Sveti Križ, Križ) (Horvátország) Ivaniégradtól délkeletre.
123 Várasd (Varaždin) (Horvátország) a Dráva (Dráva) jobb partján.
124 Ma Bajcsa (Zala megye) Nagykanizsától délnyugatra Murakeresztúr irányában. Bajcsavár palánkja 1578-ban
Zrínyi Györggyel együttműködésben a stájer rendek költségén épült fel elsősorban a Muraköz védelmére, mely a Zrínyi
testvérek, György és Miklós 1577. évi meghatározása szerint ,,dises landts Steier vorburgkli" volt. Mivel őrségét és
fenntartásának költségeit a belső-ausztriai rendek fizették, szervezetileg - jóllehet a Kanizsa környéki mocsárvidék déli
részén, Kanizsától pusztán 10 kilométerre feküdt: ,,Praesidium Baicha vocatum, ad aquas palustres Canisianas
extrictum" (ÖStA HKA Fam-Akt. B-P. 318.) - 1578--1579-ben Zrínyi György kapitánysága idején Keresztúrral és még
néhány kisebb őrhellyel együtt külön kis végvidéki körzetet (kapitányságot) (,,lractus von der Muer an bis geeii
Canisa", illetve „ Weilschaivarisc/ie" Grenze) alkotott a vend, pontosabban a vend-bajcsavári főkapitányságon (,Windvnd Weitschuwürisclie Grüllícze") belül. Később a vár a homokos, szilárd alapnak nem alkalmas, talaj miatt süllyedni
kezdett („Castellum Baijcha in co quo si/um est lóca, PROPTER SOLUM AREXOSUM [kiemelés tőlem P. G], siquidem
nulla bono fundamento nitiur"- MOL P 1313 Memor. No. 634.), és ezért szerepét különösen 1589-től kezdve Keresztúr
vette át. Forrásunk szerint azonban 1582-ben még jóval jelentősebb Keresztúrnál, hiszen őrségének létszáma csaknem
hatszorosa a Mura közelében fekvő várénak. Minderre különös részletességgel Roth, 1970. 151-214. o, -
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[157] Kerestur125
Sein daselbst haramis 60 vnd darauf ein Monat 192 f. 30 k.

[159] Vitschahaza126
Werden daselbst vnderhalten 20 haramia vnnd lauft ein Monat auff Sij 66 f.

Summa Summarum thuet ein Monat 11 985 f.
Ein gancz Jar 143 820 f. [fol.362.]

Crabatische Gränicz
Auf des Obristen 127 statt, deßen stats Personen, kundschafft- vnd Scartgelt 128 vnd andere vortl ein
Monat in allem 892 f,

Extraordinari Kriegs
volckh.129
Schüczen Pferdt werden gehalten 300, hußarische Pfredt 400, Mer 100 Schüczen- vnd Zwölf teutsche
khnecht, darauff lauft ein Monat mit allen vortl 6206 f.

[14] Zeng130
Da werden gehalten 100 fuß khnecht vnd im Schloß 20 Teutsche khnecht, lauft mit des haubtmans
bsoldung vnd allen vbersölden ein darauf 695 f.

[159] Waag131
Sei.-, daselbst 10 Teutsche khnecht vnd 6 haramia, darauflauft mit Irem beuelchs Man ein Monat 92 f.

[13] Ledenicz132
Wirdet von Zeng auß versehen.

[16] Werlag133
Werden daselbst gehalten 10 haramia, darauflauft ein Monat 45 f.

125 Murakeresztúr (Zala megye) Nagykanizsától délnyugatra Légrád (Legrad) felé.
126 Fityeháza (Zala megye) Murakeresztúrtól északkeletre Nagykanizsa irányában Bajcsa felé. Őrháza (Wachthaus)
Zrínyi György és Andreas Kielman sürgetésére 1578-at követően épült fel a Bajcsavár és Keresztúr közötti terület
védelmének ellenőrzésére és a Kanizsa-patakon átkelőül szolgáló régi, elhagyott malomgát biztosítására. 1580-ban 20
haramia őrzi ,,mit den Windisclien befelclisman". A törökök 1588-ban felgyújtották. Lopásit, 1884 103 o., LXVIII. sz.
irat.; ÖStA KA HKR Akten Exp. 1579. jún. No. 2.j Takáts, 1915-1917. II. k. 64. o., 3. jegyzet, 68. o. és Roth, 1970. 204. o.
127 1581-1589 Jobst Josef Graf von Thurn a horvát végvidék főkapitánya. Zii'koi'ic, 1976. 48. o.
128 Az őrtálló vagy strázsaházakban (Skartliausotíoan) katonáskodók számára szolgálatukért fizetett pénzösszeg,
melyet magyarra vártajxii íznek érdemes fordítanunk. V.o. az 1576 évi jegyzék 61. jegyzetével.
129 Szinte bizonyos, hogy ez, a több mint nyolcszáz főből álló haderő biztosította az újonnan épült károlyvárosi
erődítmény (Karlstadt, Karlovac, Horvátország) védelmét. Károlyváros építéséről és ellátásáról személyesen maga a
névadó főherceg gondoskodott. Feltételezhető, hogy ezért nem szerepel a végvár neve, pusztán a védelmére rendelt és
uralkodói zsoldéit szolgáló katonaság jegyzékünkben.
130 Senj (Segnia, Zengg) (Horvátország) Rijekától (Fiume) délre a Kik sziget déli végével szembeni tengerparton
131 Karlobag (Horvátország) Zenggtől délre Dalmáciában.
132 Ledenice (Horvátország) Rijeka és Zengg között, az utóbbihoz közelebb.
133 Brlog (Horvátország) Brinjétől délre Otočac irányában.
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[15] Prindl134
Sein daselbst 50 haramia, lauft darauf sambt dem hauptman in allen ein Monat 197 f.

[17] Ottoschäcz135
Auf 80 haramia lauft, so daselbst gehalten werden, ein Monat mit allen vbersolden 139 f.

[22] Ogulin136
Sein daselbst 30 haramia, lauft auf Sij sambt des haubtmans vnd Weijda bsoldung ein Monat 155 f.

[23] Modrusch137
Auf 20 haramia l a u f e i n Monat daselbst 80 f. [fol.363.1

[160] Sweticza138
Daselbst sein 12 haramia, lauft darauf ein Monat in allem 52 f.

[45] Wihitsch139
Daselbst sein 200 teutsche khnecht, hußarische Pferdt 50, 100 haramia, lauft sambt der haubtmans
bsoldung vnd allen vbersolden darauf ein Monat 2186 f.

[43] Röpitsch140
Wirdet von Wihitsch auß mit teutschen khnechten versehen.

[46] Isatschicz141
Daselbst werden gehalten 50 haramia, lauft in allem darauf ein Monat 192 f.

[24] Schlun142
Daselbst sein 12 teutsche khnecht vnd 100 hußgockhen, 143 darauf lauft sambt allen vbersolden ein
Monat 543 f.

[25] Zettin144
Daselbst werden gehalten 20 hußgockhen, lauft darauf ein Monat 80 f.

134 Brinje (Horvátország) Zenggtől keletre mintegy harminc kilométerre.
135 Otočac (Horvátország) a Krka patak egyik kanyarulatában.
136 Ogulin (Horvátország) a Dobra patak mentén, a Kulpa (ma Kupa) folyótól délre.
137 Modruš (Horvátország) Ogulintól délre.
138 Svetica (Horvátország) Ogulintól délkeletre, Modruštól viszont északra.
139 Bihács (Bihaé) (Bosznia-Hercegovina) az Una folyó jobb partján.
140 Ripač (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól délkeletre az Una folyó jobb partján. Ripač a hosszú ideig kulcsszerepet
játszó Bihács elővára volt.
141 Izačič (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól Drežnik Grad felé északnyugatra.
142 Slunj (Horvátország) a Korana bal partján Drežnik Gradtól északra, Ogulintól pedig délkeletre.
143 Az uszkókok (a szó jelentése menekült, szökevény) a XVI. század első felétől kezdve a török hódítás
következtében menekültek el eredeti lakóhelyükről elsősorban a kialakulóban levő horvát és vend végvidék, valamint
Dalmácia teiületére. A haramiákhoz és a martalócokhoz hasonlóan egy-egy végvár őrségébe osztva az uszkókok is részt
vettek a török elleni küzdelemben. 1582. évi jegyzékünk például Slunj, Cetin és Jesenica váraiban említ uszkókokat. Az
uszkókoknak délszláv, olasz és német nyelven igen jelentős irodalma van (például önálló kötetek születtek a zenggi, a
szlavóniai uszkókokról, illetve Velencével való kapcsolataikról), sőt a témában már számos vaskos oklevéltár is
napvilágot látott. Mindezekről jól tájékozódhatunk Jakob Arnstadt disszertációjának bibliográfiájából. Arnstadt, 1969.
381-484. o.
144 Cetingrad (Cetin) (Horvátország) Slunj és Veliká Kladuša közt, az utóbbi közelében.
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[21] Tersacz145
Werden da gehalten 50 haramia vnnd lauft in allem darauf 192 f.

[20] Drößnickh146
Sein daselbst auch 50 haramia vnnd lauft auf Sij Monatlich 192 f,

[18] Tabär147
Sein daselbst 50 haramia, lauft darauf sambt deß haubtmans bsoldung ein Monat 177 f.

[191 Jeßenicz148
Da sein 50 haramia vnd 100 hußgockhen, lauft darauf sambt den Prouision gelt auf die Musullen U9
600 f.

[32] VnderCladusch150
Sein daselbst 50 haramia, lauft ein Monat darauf 192 f. (fol.364.]

[l6l] Schmerkowitsch151
Hat 50 haramia, lauft ein Monat darauf 192 f.

[55] Blaglaiskhij Thurn152
Daselbst sein 30 haramia, b r i n g e n in allem ein Monat 127 f.

145 Tržac (Bosznia-Hercegovina) Bihácstól északra, Cazintól pedig nyugatra a Koranába torkolló egyik kis patak
mentén.
146 Drežnik Grad (Drežnik) (Horvátország) ]eserúca és Bihács között félúton, a Korana bal partján
147 Dabar (Horvátország) Br\ogtó\ keletre.
148 Jesenica (ma Lička Jesenica (Jesenica)) (Horvátország) Brinjétől keletre, Bihácstól északnyugatra.
149 A 'Musullen' szó megfejtésére kétféle megoldás képzelhető el: 1. 'Musullen' - mazulok. A mázul török szó;
jelentése: egy másik tisztség megüresedéséig várakozó listára bocsátott személy. (Takáts Sándor a mazulokat helytelenül
külön népcsoportnak tartja!) A mázul fogalma bizonyosan a török hadszervezetből került át és honosodott meg - eddig
még ismeretlen, hogy pontosan mikor - a déli végeken katonáskodó gyalogos haramiák és uszkókok körében. A 'die
Musellen'-ként jelölt személyek jegyzékünk szerint külön ellátmánypénzben (Provisiongeld) részesültek. A hónát és
tengermelléki végeken egy 1657-ben készült kimutatás szerint már 12 mázul vajdaság volt. Egy mázul vajda 24 forintot,
egy zászlótartó pedig 12-t kapott havi zsoldul. (Takáls, 1908. 144. o.) 2. 'Musellen' » müszellemek Török szó, jelentése:
adófizetés alól felmentett. A török defterek gyakran müszellemeknek neveznek olyan személyeket, akik bizonyos
adóterhek alól különleges szolgálataikért (például katonáskodásért) felmentésben részesültek Elképzelhető és
valószínűsíthető, hogy az oszmán-délszláv akkulturációs folyamat részeként a déli végeken ez a fogalom is
meghonosodott a Habsburg uralkodó zsoldján szolgáló szláv katonaság körében. A kérdés végleges megválaszolása
további kutatásokat igényel. Fodor Pál szíves szóbeli közlése, melyet ezúton is tisztelettel köszönök.
150 Mala Kladuša (Bosznia-Hercegovina) Veliká Kladušától délre.
151 Az egykori Smrčkovič (Horvátország) Slunj és Blagaj között, a Glina folyó forrásvidéke közelében, miként azt
Radoslau Lopaštč egy 1577. évi jelentés alapján megállapította („niedj Slunjom i Blagajem blizu izvora Gline" Lopásié,
1887. 40. o ) . Jóllehet Zágráb megye 1980-ban megjelent helységnévtára Vivodina kötnyékére feltételezi, egy 1574-ben
végzett egyházbejárás (visilalio) egyértelműen igazolja Lopásié lokalizációjának helyességét. Eszerint ugyanis Smrčkovič
vára többek közt Krstinja, Budački és Klokoč falvak, illene várak közelében feküdt. A várban egyébiránt két vajda
vezetése alatt már 1579-ben is 50 haramia szolgált. Heller, 1980/2. 122. és 191. o.; Tkalčié, 1884. 129. o.; Lopásié, 1884.
79. o.,XLIII. sz. irat.
152 Blagaj (Horvátország) a Korana jobb partján Slunjtól északra, Cetintői pedig nyugatra. Nem téveszendő össze a
Blagay család másik azonos ne\ij várával, mely Bosznia-Hercegovinában a Sana folyó jobb partján Bosanski Novitól
keletre feküdt, és a XVI. század első felében került török kézre. V. ö. a helyes lokalizációra Roth, 1969. 207. o., 4. jegyzet
és 238-239. o.
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[162] Wudatschij133
Sein daselbst 50 haramia, darauflauft ein Monat 192 f.

[163] Petronagra154
Ebnespais 155 50 haramia 192 f.

[35] Hreßno156
Hat auch 50 haramia, tut 1 ' ein Monat 192 f.

[59] Hrastowicz158
Daselbst sein 40
vbersölden 676 f.

Teutsche

khnecht

vnd

100

haramia,

darauf

lauft

monatlich

mit

allen

[63] Mittergrädäcz159
Hat 50 haramia, bringt ein Monat 192 f.

[10] Laibach160
Sein daselbst 12 teutsch khnecht, lauft auf sij in allem 64 f.

[11] S.Veit am Pflaumb161
Daselbst sein 10 Teutsche khnecht, laufft auf sij Monatlich 50 f.
Vnd auf dopplhäggen schüczen Zu vbersold 35 f.
S u m m a ein Monat auf S. Veit am Pflaumb 85 f.
Auf ein Zeugmaister,162 deßen Leuttinandt, Zeugwart vnd alle andere Artollorei Personen dieser
baider gräniczen Monatlich 2460 f. [fol.365.]

S u m m a S u m m a r u m auff diese Crabatische Granicz ein Monat 17 270 f.
Vndeinjar207 240f.

153 Budački (Horvátország) Slunjtól északra Karlovac (Károlyváros, Karlstadt) irányában a Korana folyótól keletre.
154 Petrova gora = Petrovac (Horvátország) Budačkitól keletre, Hresnótól pedig északra. 1579-ben az uralkodó
ugyancsak 50 haramiát tartott a várban. Lopásié, 1884. 79. o., XLIII. sz. irat.
155 sic! ebenfalls helyett.
156 Hresno (Horválország) Kristinjától délkeletre.
157 A tut szó a korabeli gyakorlatnak megfelelően kér áthúzott t betűvel rövidítve.
158 Hrastovica (Horvátország) Petrinjától délre, a Petrinjčica patak bal partján.
159 Srednji Gradac (Horvátország) Petrinjától északnyugatra, a Kulpa (ma Kupa) bal partján.
160 Ljubljana (régi nevén Laibach) Szlovénia fővárosa az egykori Krajnában a Száva (Sava) folyótól délre, az abba
torkolló Ljubljanica folyócska mentén.
lói Rijeka (Fiume) (Horvátország) az Adriai-tenger partján.
I62 Christoph von Teuffenbach, aki 1580-tól kezdődően 1585-ig viselte a grazi Belső-Ausztriai Haditanácsnak
alárendelt végvidékek Obrister Zeugmeister-i tisztségét. {'Ihiel, 1914. I69. o.) A magyarországi és délvidéki védelmi
rendszer kettéosztása után ugyanis a hónát és vend végvidék hadianyagellátásának irányítását bizonyos korábbi
előzmények (Michael Rindsmaul már 1565-től fogva Károly főherceg főhadszertárnoka volt) után immáron véglegesen
kivonták a bécsi főhadiszertárnok hatásköréből, és a déli végeket felügyelő Obrister Zeugmeisterre bízták. Mindez
kiválóan tükröződik Andreas Kielman 1584. január 1-én Bécsben kiállított utasításából, miszerint az egykori komáromi és
kanizsai főkapitány ettől kezdve ,,Obrister Zeugmaister aller' vnnserer Khünigreich, Fürsstenthumb vnnd lande
(Außgenuhmen
der Craba- vnnd Windischen Gräniczen, uvlclie der Zeil, dem Durclileüclttigen Carbi,
Erczhcrczoggen Zu Österreich, vnnscrm freundllichon geliebten Vettern vnnd Fürssten von vnns vndeigeben, vnnd sein
L. Iren aignen Obsrissten Zeugmeiter aida liallen)"-ként szolgált. ÖStA KAHKR KIA V. 3.
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Mehr auf das Baanisch kriegsvolckh 250 Pferdt, 250 haramia lauft Monatlich
2460 f.
Vndeinjar29 526f.
Summarum geet Monatlich auf die Oberhungiisch Granicz 30 868 f. 1 k. 3 d., tut ein Jar 370 416 f. 21
Auf die Pergstotterisch Granicz ein Monat 23 882 f. 38 k. 3 d., ein Jar 286 591 f. 45 k.
Auf die granicz Zwischen der Thonaw vnd Platsee 17 000 f. 22 k. 2 d., ein Jar 204 004 f. 30 k.
Auf die Canisische granicz 14 724 f. 30 k., tut ein Jar 176 694 f.- k.
Windische granicz 11 985 f.- k., tut ein Jar 143 820 f.- k.
Crabatische granicz 17 270 f.- k., tut ein Jar 207 240 f.- k.
Banischkriegsvolckh 2460 f. 30 k., tut ein Jar 29 526 f.- k. [fol.366]
Summa Summarum geet auf alle gräniczen ein Monat 118 191 f. 3 k.
Ein Jar 1 418 292 f. 36 k. (fol.367j
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FÜGGELÉK
A FELHASZNÁLT LEVÉLTÁRI FORRÁSOK ÉS IRODALOM RÖVIDÍTÉSI JEGYZÉKE

1. Levéltári források (az intézmények ábécérendjében)
Archív Mesta Košíc, Košice (AMK)
Schw.

Collectio Schwartzenbachiana

Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltára, Győr
Győri Káptalan Hiteleshelyi Levéltára (GyKHL)
Felvallási jkv.
Libri Test.

Felvallási jegyzőkönyv (Protocollum authenticum)
Libri Testamentorum

Győr város Levéltára (GyL)
Tanácsülési jkv.

Tanácsülési jegyzőkönyv

Magyar Országos Levéltár, Budapest (MOL.)
E szekció: Kincstári levéltárak
Magyar Kamara Archívuma
E 142
E 144
E 156 U. et C.
E 172
E 196
E 211
E 554

Acta publica
Történelmi emlékek
Urbaria et Conscriptiones
Archívum famíliáé Dobó
Archívum familiae Thurzó
Lymbus
Városi és kamarai iratok

Szepesi Kamarai Levéltár, A Szepesi Kamara regisztratúrája
E 254

Repraesentationes, informationes et instantiae

P szekció: Családi levéltárak
P 108
P 123
P 125
P 485
P 707
P1313Memor.
P 1314
P 1341
R szekció: Az 1526 utáni
R 319

Esterházy család hercegi ágának levéltára, Repositoriumok (Rep.)
Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Miklós nádor
Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál nádor
Majthényi család
Zichy család levéltára
A herceg Batthyány család levéltára, A Batthyány család törzsiévé'tára,
Memorabilia
A herceg Batthyány család levéltára, Missiles
A herceg Batthyány család levéltára, Az Illésházy család iratai
gyűjtemény
Kisebb családi fondtöredékek
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Országos Széchényi Könytár, Budapest (OSzK)
Kézirattár (Kt.)
Térképtár

Österreichisches Staatsarhiv, Wien (ÖStA)
Hans-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA)
Arch. Pálffy
RTA
UA

Archiv Pálffy
Reichstagsakten der Reichskanzlei
Ungarische Akten (Hungarica)

Finanz- und Hojkammerachiv
Hofkammerarchiv (HKA)
Fam-Akt.
HFU
NÖHA

Familienakten
Hoffinanz Ungarn
Niederösterreichische Herrschaftsakten

Kriegsarchiv (KA)
AFA

Alte Feldakten

Best.
HKRK1A

Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Bestallungen
Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Hofkriegsrätliches Kanzleiarchiv

HKR Akten
HKR Prot.

Akten des Wiener Hofkriegsrates
Protokolle des Wiener Hofkriegsrates

IHKR Akten
IHKR Prot.

Akten des innerösterreichischen Hofkriegsrates
Protokolle des innerösterreichischen Hofkriegsrates
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NYÁRÁDY GÁBOR

KEMÉNY JÁNOS TESTAMENTUMAI
Kemény János fejedelmet (1607-1662) a klasszikus erdélyi emlékírók sorában
tartjuk számon. Önéletírása a múlt század dereka óta többször is megjelent,
legutóbb a Magyar remekírók sorozatban, 1980-ban. Sok egyéb írása is napvilágot
látott itt-ott: imádságok, manifesztumok, követi utasítások és nagy számban levelek.
Szilágyi Sándor a krimi rabságból küldött leveleit (Történelmi Tár, 1882), Tóth Ernő
Lónyai Annával folytatott levelezését (Történelmi Tár, 1900) közölte. Csáky
Istvánnak címzett leveleiből Deák Farkas tett közzé egy csokorravalót (Századok,
1873), Rhédey Ferenchez intézett több tucat levelét pedig az 1659-1662 közötti
évekből, élete utolsó szakaszából Koncz József ismertette (Hadtörténelmi
Közlemények, 1892.). További levelek is hozzáférhetővé váltak más folyóiratokban
és kiadványokban. Mindebből V. Windisch Éva bő válogatást mutatott be az
Önéletírás 1959. évi kiadásában. Megannyi fontos kútfő a korszak roppant zavaros
históriájához.
Hogy, hogy nem, Kemény János kanyargó, négy fejedelem udvari környezetén át
vezető életútjáról még nem készült átfogó, önálló monográfia. De a XVII. századi
Erdéllyel foglalkozó minden mű és számos igényes tanulmány tárgyalja pályájának
egész ívét, vagy részleteit. Még futólag sem tekinthetjük át ezeket. Csak utalunk a
kortárs Szalárdi János Siralmas magyar krónikájára, Szilágyi Sándor (1868), Márki
Sándor (1884), Deák Farkas (1886) műveire, illetve közleményeire, különösen V.
Windisch Éva bevezetőjére az Önéletírás említett, 1959. évi kiadásához, valamint az
ugyancsak az ő tollából az Irodalomtörténeti Közleményekben 1960-ban Gyöngyösi
és a Porábul meg-éledett Phoenix címen közölt kitűnő dolgozatra - és
természetesen Gyöngyösi István alapos tárgyismeretre valló, valósághű elbeszélő
költeményére is. Egyszóval temérdek forrásunk van Kemény János történelmi
portréjához: részben saját írásai, részben magas színvonalú történeti
irodalomtörténeti feldolgozások.
V. Windisch Éva egy helyütt azt írja, hogy a magyarországi, vagy az erdélyi
gyűjteményekben még bizonyosan lappanganak Kemény-írások, összegyűjtésük és
kiadásuk lehetővé tenné, hogy az eddiginél teljesebb képet kapjunk írói és
politikusi egyéniségéről. Mindazonáltal hiú remény arra gondolni, hogy a puszta
véletlen újabb eredeti Kemény-kéziratot ad a kutató kezébe. Fortuna azonban - ha
neki úgy tetszik - melléje szegődhet.
Egészen más célból böngészve a kolozsmonostori konvent iratanyagának
Genealógiáé című csomójában (OL F24 1. es.), megakadt a szemem a Kemény
család genealógiáján, egy paksaméta külzetén. S lapozva egyet, ott a kincs: Kemény
János m. p. testamentuma, hét folio oldalon, kelet és helymegjelölés nélkül,
mindenesetre a fejedelemmé választása előtti időből. Az örömet mindjárt a kétely
váltotta fel, hiszen a képtelenséggel határos a feltételezés, hogy ez a
felbecsülhetetlen értékű irat háromszáz éven át észrevétlen és publikálatlan maradt.
Hanem azután a szorgos ellenőrzés igazolta a hihetetlent: Kemény János
végrendelete mindmáig felhasználatlanul rejtőzött a kolozsmonostori konvent
irathalmazában, sem a történelem-, sem az irodalomtudomány nem vett tudomást
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róla. Minden bizonnyal azért, mert a genealógiák gyűjteményébe került a borítóján
feltüntetett származási tabella okán.
Ám az igazi meglepetés még csak ezután következett. E szerencsés „fogással"
ugyanis egész lavinát sikerült elindítani. Bakács Bernadette, az OL főlevéltárosa
Kemény Jánosnak további hat végrendelkezését találta meg a gyulafehérvári
káptalan irattára Centuriae című fondjában (OL F3 Z66). Magam is rábukkantam
újabb testamentumra. Nem gondoljuk, hogy ezzel vége, nincs több, sőt nagyon
valószínű, hogy az 1644-1660 közötti évekből feltárt okmányokon kívül még
továbbiak, esetleg korábbi keletűek rejtőzhetnek ismeretlen helyeken, talán a
leleszi konvent anyagában is.
Terjedelmi korlátok kizárják valamennyi irat szövegének közzétételét. így csak
arra vállalkozhatunk, hogy bővebb regesztákban mutatjuk be őket, az utolsót
azonban - s alighanem ez a legfontosabb - teljes egészében közöljük, a keltezetlen
iratok esetében megkísérelve a keletkezési időpont és minden esetben a
végrendelkezést indokoló helyzet meghatározását.
l.
1644. március 8., Szatmár
(OL F3 Z66)
Az eseményekbői ítélve úgy látja, a Mennyei Felség arra indította a fejedelmet, hogy fegyverhez
nyúljon. Van is ok erre. Mert Magyarország lelki és testi „szabadságtalanság" alatt nyög, a római vallású
atyafiak nem tudják elviselni a protestánsokat. „Készen a tapló szegény hazánkban, mely csak várja a
szikrának belé pattanását." Egyébként is megromlott a viszony az „ausztrianusokkal", akik gyalázatos
injuriákkal illetik a fejedelmet és környezetét. Mindemellett a pogányság (a török) is szeretne utat
készíteni magának Magyarországon át Lengyelország felé. Ha pedig ez sikerülne, „akkor utolsó
veszedelem következik mindannyiunkra". Bizonytalan az ember sorsa, ha csak kilép a házából, még
inkább a mostani helyzetben, hadiállapotban. Ezért az Istenhez fohászkodik. Ismeri romlottságát,
bűneit, „mert bűnben fogantattam az én anyámnak méhében, bűnben jöttem a világra is, életem napjai
utálatosak és kárhozatot érdemlők voltak". De bízik Isten irgalmában, erős hittel várja a szent pillanatot,
amikor a testi halál által elszólíttatik az üdvözült lelkek gyülekezetébe. Jézus Krisztus kegyelmébe
ajánlja magát. „Áldott legyen a Seregek Ura, aki az én hazám és nemzetem között nem utolsó emberré
tett, és áldomásaival érdemem fölött részeltetett." Javairól külön írásban diszponált, nem akarja világi
dolgait a hitbeliekkel összevegyíteni. Kezdette ezt az írást még január hónapban, de terhes elfoglaltsága
miatt csak Szatmár várának obsidiója alatt tudta befejezni 1644. március 8-án.

*
Az Önéletleírás kimerítően tájékoztat az 1644. évi felső-magyarországi hadjárat
előzményeiről. 1643 nyarán-őszén létrejött a „svékus" (svéd) szövetség a római
császár ellen, november közepén I. Rákóczi György megerősítette a szerződést, és
1644. január 3-ra országgyűlést hívott össze Gyulafehérvárra. A rendek előtt
felsorolta a császártól elszenvedett sérelmeket, a magyarországi vallásüldözést és
alkotmánysértő rendelkezéseket, az Erdély elleni hadi készülődést, és a várható
támadás megelőzésére fegyverbe szólította a fejedelemség három nemzetét. Alig
három hét alatt tekintélyes sereget sikerült összeverbuválnia, még ágyúkat is
öntetett közben. Február 2-án megindult csapataival Magyarország felé. Bár
Kemény ekkor - mint írja - nem volt „generális", I636 óta nem vezetett „hadi
expedíciót", „főkomornyikként" (főkamarásként) szolgált a fejedelem mellett,
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egyébként fogarasi főkapitány is volt, Rákóczi nem nélkülözhette a tapasztalt
hadvezért. A fejedelem maga a derékhadat vezette, a sereg másik harmadának élére
fiát, Rákóczi Zsigmondot állította, Keményt pedig a harmadik harmaddal Szatmár és
a környék meghódoltatására küldte. Változatos sikerű csatározások után a szatmári
őrség március 16-án kapitulált. A testamentum keltezése tehát egyértelműen
felvilágosít a helyzetről: Kemény még az ostrom alatt, életveszélyek közepette
fejezte be az indulás előtt elkezdett végrendeletét. Megjegyzendő, a „világi"
melléklet nincs az iratok között, s a szöveg végén ott a káptalani levéltáros
feljegyzése: megerősítve 1652. július 5-én és 1653- április 3-án.
2.
1645. március 6., Munkács (?)
(OL F3 Z66)
Arra gondol, hogy az ember sorsa mindig bizonytalan, a mostani háborgó időben kiváltképpen az, s
mivel kegyelmes ura parancsolatjából ismét indulófélben van a hadak közé, nem tudhatja, hogy
visszatér-e valaha kedves feleségéhez és gyermekeihez. „Mind a pogány, mind egyéb idegen hatalmas
nemzetektől való köriilvetettségünk, s azoknak romlásunkra való ártalmas igyekezetük rettegtetnek."
Emellett az urához való hűsége, jámbor szolgálata miatt sok rosszakarója is van, hiszen oly hivatalt tölt
be, amelyben lehetetlen mindenki kedvére tenni a dolgát. Ezért a fogarasi jószágán kívül minden
erdélyi birtokát és ingóságait korábbi diszpozíciója szerint kedves feleségére, Kállay Zsuzsannára és
gyermekeire hagyja, mégpedig úgy, hogy ezeket nemcsak holta után, hanem már életében is szabadon
bírhassák, mint sajátjukat, és tulajdonukban senki, semmi okból ne háborgathassa őket, feltéve, hogy
szívükön viselik atyai és házastársi becsületét, soha semmi injuriával nem illetik, és hűségesek
maradnak kegyelmes urukhoz (a fejedelemhez). 1645. március 6.

*
Ugyancsak az Önéletleírásból tudjuk, hogy Kemény az expedícióból tizenegy
hónap múltán házához, Kövesdre érkezett, a fejedelemnek azzal a megbízásával,
hogy más főurak társaságában képviselje őt Vasile Lupu moldvai vajda leánya és a
litván herceg lakodalmán. Ha a közölt időadat pontos, 1644-1645 fordulóján,
karácsony-újév táján toppant be Keresdre, sebtiben összegyűjtötte a kíséretébe
kijelölt személyeket, Barcsai Ákost, Máriási Istvánt, másokat, és több száz
farkasbőrös lovas élén útnak indult Moldvába. Csak három napig vett részt az
ünnepségeken, „és sietek visszamenni ismét a fejedelemhez, kit Munkácson
találék". Vagyis nem Keresden át, hanem egyenesen a sereg téli táborába tért vissza.
Nagy út. Február végén, március elején érkezhetett meg Munkácsra. Itt - miután a
béketárgyalások megszakadtak - már javában folyt a készülődés az előző évben
félbehagyott hadjárat folytatására, amelyben ismét vezéri feladat várt rá, s ami
december közepén a linzi békével ért véget. Minthogy a támadás áprilisban indult,
megalapozottnak látszik a feltételezés, hogy a testamentum a moldvai kirándulás
után, de még a hadműveletek megkezdése előtt Munkácson készült, s innen küldte
el Kemény a gyulafehérvári káptalan hiteleshelyi levéltárának.

' Szilágyi Sándor: Szatmár kapitulációja. Hadtörténelmi Közlemények, 1892.

-188-

3.
1648. június 14., Gyulafehérvár
(OL F3 Z66)
Az 1645. március 6-i fassióját megerősíti „in omnibus punctis", „meggondolván most is halandóság,
szerencsétlenség és változás alá vetett sorsomat s bajos hivatalokban való forgolódásomat", elkerülendő
hazája népének és gyermekeinek kárát és romlását. Gyulafehérvár, 1648. június 14.

*
Az Önéletírás szerint ez időben történt, hogy Lupu moldvai vajda követet küldött
a fejedelemhez, s kérte, jöjjön el hozzá Kemény, akinek közvetítésével ,,igen nagy
dolgokról akarna tractálni" véle. Közelebbi felvilágosítást a követ nem tudott adni.
Rákóczi gyanúsnak találta a hívást, attól tartott, ha a vajda elfogatja és a portának
adja át Keményt, „nem egy vagy két esztendeig való adónyit kell érte költenem, ha
ki akarom szabadítani". Ezért abban maradtak, hogy Kemény ugyan készülődni
kezd az utazásra, de előbb hitlevelet kér a vajdától arról, hogy „becsülettel lát, és
amikor akarom, minden bántás nélkül birodalmából ki is kísértet, mert minden
bizonytalanságra az én uram ilyen rendbéli szolgáját maga mellől el nem küldheti".
Miután megérkezett a vajda garanciája, Kemény - körültekintő gondoskodással
fegyveres védelmet hagyva maga mögött a határon - elindulhatott Jászvásárra
(Isasi), ahol is a vajda a lengyelországi trón megszerzésének lehetőségét csillogtatta
meg - a közvetítő útján - Rákóczi előtt. Közbevetőleg: a fejedelem ekkor már
súlyos beteg volt, s október 11-én meg is halt. Az aggodalmaskodás a jászvásári
rejtélyes meghívással kapcsolatban teljesen indokoltnak látszott, bizonyára ez a
magyarázata annak, hogy Kemény útrakelése előtt szükségét látta konfirmálni 1645.
évi végrendelkezését. Csupán az a különös, hogy ebben nem emlékezik me£;
feleségéről, Kállay Zsuzsannáról, holott az asszony ekkor még élt.

4.
1651. október 28.
(OL F3 Z66)
Elgondolkodik az emberi halandóságról, a halál órájának és helyének bizonytalan voltáról. A fontos
tisztekben és hivatalokban forgolódó emberek különösen gyakran ki vannak téve helyzetük hirtelen
változásának, hiszen az ördögi irigység a hatalmasokra tör elsősorban, s képes őket a földre sújtani,
szolgálták bár a közjót, a hazát, a fejedelmet a legjobb igyekezettel. Szomorú sorsra, koldusbotra
juthatnak, miként ezt a példák egész sora bizonyítja. Nem hiszi, hogy éppen ő lenne a kivétel, annál
kevésbé, mert gyarlósága ellenére Isten ingyen való kegyelméből érdemén felüli pozícióba emelkedett,
és sok boldogságban részesült, kedves házastárssal és fiúgyermekekkel áldotta meg az ég. Az értük való
aggódás indítja arra, hogy jövendőjükről gondoskodjék. Nem mintha kételkednék Isten
gondviselésében vagy elkerülhetné elrendelését, mert Szent Dávidot idézve ugyan hová rejtőzhetne az
Úr akarata elől, hanem csak abból a meggondolásból, hogy az Úristen az okosságot adta az embernek a
világi álnokságok és csalárdságok ellen. A természet törvénye kötelezi őt arra, hogy övéinek gondját
viselje. Jóllehet tudja, hogy Istent nem vezethetik gonosz szándékok, de az ártalmas igyekezetű
emberek nem sokat törődnek a mennyei akarattal.
Érdeme feletti helyzetében mindig az ő szent parancsait követte, egyenes úton járt, s tehetsége szerint
igyekezett mindenkinek kedvezni, ámde ki az az ember, aki mindenkinek a tetszését elnyerheti? Neki is
vannak nyílt és titkos rosszakarói; kik az Isten áldásait, a fejedelem mellett betöltött helyét irigylik tőle,
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kik vallása miatt gyűlölik, kik javait kívánnák megszerezni. Egyébként is, tiszte szerint néha kedve ellen
való keménységet kell tanúsítania. Nem szeretné tehát, ha családtagjai a jövőben ártatlanul
szenvednének és károsodnának. Ugyanezen okokból már 1645-ben és 1648-ban is tett bizonyos
rendelkezéseket, mindazonáltal most újra vallja: az erdélyi birodalomban lévő, minden néven
nevezendő ingó és ingatlan javait, jószágait, legyenek bármely vármegyében és székben, szerelmes
atyafiára, Kállay Zsuzsannára és fiaira, Simonra és Ferencre testálja, mégpedig úgy, hogy ettől a naptól ő
csupán gondviselőjükként diszponálhat bármily dologban a javukra, s ha őt kár, szerencsétlenség érné,
vagy perrel támadnák meg, felesége és gyermekei semmiféle háborgatást ne szenvedjenek.
Mindezt a következő feltételekkel tekinti érvényesnek: 1. Fogarasi házát és jószágát a külső
majorsággal együtt magának tartja fenn. 2. Férji és atyai becsületét szem előtt tartva soha nem engedik,
hogy injuriával illessék őt. 3- Kivételes esetekben szabadon megváltoztathassa diszpozícióját. 4. Holta
után az osztozás az ő külön intézkedése szerint, vagy ha az nem találtatnék kielégítőnek, az ország
törvénye szerint történjék. 5. Ez a fassio semmi olyan ügyben ne szerepelhessen, aminek csak az
árnyékától vagy a gondolatától is oltalmazza őt az Úristen, s ami kegyelmes urának, a fejedelemnek
ártalmára lehetne.

*
Kétségtelenül hiteles irat ez, bár sem keltezés, sem aláírás nincs a végén; a
dátumot idegen kéz írta az első oldal margójára. Mivel az Önéletleírás ló48-cal
megszakad, más forrásokhoz kell folyamodnunk a háttér felvázolására, ámbár a
végrendelkezés világosan érzékelteti az udvari intrikák veszélyes csapdáit, a
szerzőjét eltöltő félelmek motívumait. Ezúttal tehát nem hadi készülődések adták
kezébe a tollat, hanem mint II. Rákóczi György legtekintélyesebb tanácsosa, udvari
főkapitánya, a mezei hadak generálisa, tartott ellenlábasainak alattomos
cselszövéseitől. De azért arról sem feledkezhetünk meg, hogy III. Ferdinánd császár
éppen ekkor, 1651 októberében szólította fel a magyarországi főurakat egy Erdély
elleni támadásra, a nádor viszont támogatását ajánlotta fel Rákóczi Zsigmondnak
tervezett Habsburg-ellenes vállalkozásához, szóval a háborús veszély is a levegőben
lógott. A testamentumban nincs utalás erre, annál inkább az udvari áskálódások
félelmes szövevényére. Magától Keménytől tudjuk - az Önéletleírás utolsó
szakaszában, a fejedelemváltásról szólva említi -, hogy II. Rákóczi Györggyel
kezdettől konfliktusokba keveredett, s látván a képmutató tanácsosok
törleszkedését, tülekedését a fejedelem körül, meg akart volna válni a szolgálatától,
ám a fejedelem nem engedte el. („Kedvetlenől és igen kedvetlenől, szívemnek
nagy szomorúságával kelletik már szegény hazának rettenetes siralmas, nagy
romlásra hanyatló és soha eléggé meg nem gyászolható, siratható, kedvetlen
állapotinak megírására pennámat fordítanom" - írta Szalárdi ezekről az évekről.)

5.
1652. július 5.
(OL F3 Z66)

6.
1653 április 3(OL F3 Z66)

Ezek a dátumok nem újabb iratokat jeleznek, csak emlékeztetnek arra, hogy
Kemény ekkor kétszer is megerősítette 1644. március 8-i végrendelkezését, tehát
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újra és újra foglalkoztatta őt az elmúlás, az elbukás gondolata, sokaktól irigyelt és
támadott magas állásának bizonytalansága. Arra azonban nem találunk
magyarázatot, hogy miért a korábbi, s nem a legutóbbi végakaratát érvényesítette
(ha csak nincs tévedés az iratok keltezésében). Nagyon valószínű, hogy mindkét
esetben ugyanazok a körülmények érlelték meg elhatározását, mint 1651
októberében, az ekkori és a következő rendelkezése között csupán nyolc hónap telt
el. Ám az 1653 áprilisi intézkedésére más oka is volt. A fejedelem ugyanis Basarab
Máté havasalföldi vajda szövetségében hadat készült indítani a portánál ellene
„practicáló", kétkulacsos politikát folytató Vasile Lupu moldvai vajda ellen, s a
hadjárat vezérletét Keményre bízta. Kemény közvetlenül az elvonulás előtt tehette
nyilatkozatát a gyulafehérvári káptalannál, bokros teendői közepette nem lévén már
ideje újabb testamentum megfogalmazására. A vállalkozás - tudjuk - nem
szerencsésen kezdődött, főképp azért, mert Kemény csekély sereggel próbálkozott
a kozákok támogatta moldvai vajda „szarvát letörni", a második nekirugaszkodás
azonban teljes sikerrel járt, Vasile Lupunak menekülnie kellett.

7.
1655. március 29., Fogaras
(OL F3 Z66)
In nomine Domini - kezdi a terjedelmes írást, s ezúttal is hálát mond az Úristennek, hogy - bár
életében sok megpróbáltatásnak tette ki - lelkiekben és testiekben áldásait élvezhette, s ezért haláláig
dicsőíteni fogja az ő szent nevét. Az evilági javak múlandóak ugyan, továbbadhatásuk bizonytalan, de
bízik az Isten irgalmassága ban, és „súlyos utakon és módokon aquirált" javai felől a következőkben
diszponál.
1. Látván nagy úri famíliák elszegényedését jószágaik sok részre osztódása miatt, úgy rendelkezik,
hogy Vécs (Marosvécs) vára sem gyermekei, sem az ő utódaik között „osztályra soha ne menjenek",
hanem holta után idősebbik fiára, Kemény Simonra szálljanak, az ő elhalálozása esetén pedig ne
gyermekére, hanem Kemény Ferenc kezére jussanak. Ha mindketten meghalnak, legidősebb
fiúgyermeküké legyen a domínium. Hasonlóképp intézkedik a leányági örökösödés rendjéről, ha a
fiúág kihalna. Hozzáteszi, hogy a várat „fegyverbeli és egyéb muníciókkal, öltözetekkel és eszközökkel
megrakta", tarackok, szakállasok, seregbontók, hosszúpuskák, pisztolyok, gyalogdobok, parasztkardok,
pallosok, puskapor, golyóbis, salétrom, kanóc stb. vannak a fegyverházban. A berendezési tárgyak
között kárpitokat, függő és fali gyertyatartókat, ágyakat, székeket, fogasokat és egyéb „bonumokat"
említ. Az udvarbíró, a porkoláb, a darabontok és egyéb várbeli szolgák kötelesek utódjának mindenkor
engedelmeskedni, békességes és háborúságos időben egyaránt. Ha valamely utódja elöregedvén a vár
gondviselésére „inhabilis" lenne, a fejedelemtől kell intézkedést kérni.
2. A Közép-Szolnok vármegyében lévő kövesdi kastély minden hozzátartozó vagy ezután
hozzákapcsolandó jószággal együtt legyen Kemény Ferencé és utódjaié.
3. A gerendi kastélyt a Fehér, a Torda vármegyékben és az Aranyosszékben lévő udvarházakkal,
jószágokkal és jövedelmekkel együtt Kemény Simonra és maradékaira hagyja.
4. A Szatmár-vármegyei falvak „inscriptioban" vannak, s ha kiváltatnak, a kövesdi jószághoz
tartozzanak.
5. A szurdoki udvarház és jószág Kemény Simoné legyen.
6. A csombordi udvarház az eddigi és a jövőben esetleg hozzácsatolandó jószágokkal és
jövedelmekkel együtt Kemény Ferencet illeti,
7. Az ölyvesi majorházat Kemény Simon és utódai öröklik. Ha a szenterzsébeti jószágot, amelyhez
örökösként jussa van, az Úristen kezére juttatja, ugyancsak őrájuk hagyományozza.
8. Mivel utódai a fejedelmek kegyelmes jóindulatát nem nélkülözhetik, ezt pedig csak hűséges és
szorgalmas szolgálattal szerezhetik meg, kiváltképpen fontos és szükséges, hogy Fehérvárott és
Fogarasban is legyen házuk és jószáguk. Itteni javait nem osztja fel, azt kívánja, hogy utódai
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osztozzanak meg atyafiságosan és igazságosan, az idö mutatja majd meg, hogy melyik fiának lesz rájuk
nagyobb szüksége.
9 Ha a szenterzsébeti domínium birtokba vételének valami akadálya lenne, amit ő nem láthat előre,
Kemény Simon a „közosztályra maradó jószágból" elégítendő ki úgy, hogy az az ölyvesihez
„ragasztassék". S fiai, ha nem tudnának egyezségre jutni, egy ítélőmesterre, egy táblabíróra és egy
főispánra bízzák a döntést. Egyébiránt reméli, hogy fiai azokon a javakon, amelyekről külön nem
diszponált, atyafiságosan fognak megosztozni, a szeretetet többre becsülik a múlandó javaknál, s
gondolnak arra, hogy a birtokokat ne szaggassák darabokra. Egyetértésük megbecsülést szerez nekik az
emberek körében.
10. Ha Isten egyik fiának valahol előmenetelre nyitna utat, de ott a jószág hiánya akadályozná ebben,
gyermekei egyezzenek meg jó atyafiak módjára. Több vármegyében és székely székben örökül hagyott
javakkal maga is igyekezett boldogulásukat segíteni.
11. Az ingóságokról jegyzék készül, amelyből fiai meglátják majd, hogy kinek mit rendelt, a nem
specifikált marhákon pedig testvériesen osztozzanak meg.
12. Ami arany, tallér, pénz marad utána, ugyancsak osztódjék meg fiai között. Ebből fedezzék
temetését, de kár lenne erre sokat pazarolni. Ha szolgáinak vagy másnak adósa lenne, őket is a
megmaradó összegből kell kifizetni.
13 Minden ingó és ingatlan jószágán, amelyről itt nem rendelkezett, igazságosan osztozzanak meg
utódai.
14. Minthogy az ország törvényei s az ő szándéka szerint is örököseitől viszonzást várhat,
gyermekeinek és utódaiknak végakarata teljesüléséhez az alábbi feltételeket szabja.
15. Nem tud arról, hogy valamely birtokára jogot formálhatna bárki, de ha valaki netán pereskedni
kezdene, gyermekei egymást támogatva lépjenek fel ellene, s oltalmazza ki-ki a magáét Isten
segítségével.
16. Fiai ne feledkezzenek meg jámbor szolgáiról, fizetésükön felül is gondoskodjanak róluk.
17. Temetésének helye és módja felől nem rendelkezik, nem tudja, a haza földjében lesz-e a
koporsója, ám ha Istennek úgy tetszik, nem mulasztja el majd, hogy erről is elmélkedjék. Ha nem jutna
idő rá, csak annyit kíván, hogy minden luxus nélkül temessék el.
18. Végakarata érvényességének további feltétele, hogy gyermekei állhatatosan ragaszkodjanak
vallásukhoz, amelyben Isten kegyelméből nevelte őket, rendelkezéseit pedig ne tegyék vita tárgyává.
Szent Pált idézve, „a pályát végig kell járni, s a maradékot is azon célra igazítani".
19. Ha gyermekei vagy az ő utódaik az előzőekben meghatározott feltételeket megsértenék,
kiváltképpen ha vallásukat elhagynák, a Kemény família igaz religióban megmaradt tagjai kövessék őt
jószágaiban és javaiban gyermekei, illetve utódaik helyett, elsősorban a verség szerinti fiúágon, de
legfeljebb kettő, nehogy a birtok feldarabolódjék. A vécsi vár pedig az idősebb fiúé legyen
olyanformán, ahogy erről saját fia esetében rendelkezett. Ha Vécs fiúági utód híján leányágra szállna, az
örökös fél esztendőre kétezer forintot tartozik fizetni az eklézsiának, a püspöknek és az esperesnek,
akikre ugyanis az inspekció dolga fog hárulni.
20. Az ősi jószágokról szóló iratokat - ezek külön ládában vannak - az idősebbik fia őrizze meg, s ne
adja ki a kezéből, mert ebből megbecsülhetetlen károk következhetnek.
21. Öccseivel bizonyos „divisionalis contractusa" van, fiai ezt jól ismerjék, különben „káros galibába"
keveredhetnek.
22. Vannak ugyanis jószágok, amelyekhez öccseivel együtt jutott, másokat egymaga örökölt; az erről
szóló iratokra gondosan vigyázzanak.
23. Már korábban, 1645-ben és 1648-ban is tett diszpozíciókat a fehérvári káptalannál, ezeket
értelemszerűen továbbra is érvényesnek tekinti, de fenntartja magának a jogot, hogy bármikor bármely
részletben szabadon megváltoztathassa elhatározását, s előző nyilatkozatai ne akadályozhassák meg
ebben, akkor sem, ha nem a szokott formában rendelkeznék, hanem valamely rendkívüli okból csak
szóbeli közlést tenne három hiteles személy jelenlétében.
24. Mivel a szurdoki jószághoz nem tartozik erdő, a gerendi jószágból kellene makkos erdőt kijelölni
az állatok részére, de a birtokjog sérelme nélkül.
25. Arról, hogyan kívánja lelkét átadni az Istennek, külön írást csatol ehhez a végakaratához, kérve a
Jóistent, hogy halála óráján bocsássa hozzá a Szentlelket, oltalmazza a hirtelen haláltól és az elmebeli
mégtébolyodástól.
26. Gyarlóságai miatt - Isten után - megköveti kegyelmes urait, a fejedelmet, a fejedelemasszonyt, az
egyházi személyeket, hivatalbeli társait, a tiszte szerint neki alárendelt vitézlő és más rendeket,
hozzátartozóit; ítéljenek felette atyafiúi szeretettel, a maguk gyarlóságaira is gondolva.
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27. Gyermekei ugyan már kinőttek a tutorok keze alól, mindazonáltal gyámolítókra szorulhatnak.
Isten után fő patrónusuknak tekintsék „az öreg kegyelmes asszonyt" (Lórántffy Zsuzsanna), a
fejedelmet, a fejedelemasszonyt, az ifjabb fejedelmet (Rákóczi Ferenc), akiket mindig hűségesen
szolgált, s* akiket teljes bizalommal kér gyermekeinek istápolására. De mert országos gondjaik közepette
nem terjedhet ki figyelmük mindenre, reméli, más személyek is vállalják a pártfogók szerepét: a
református püspök, a kolozsvári, a váradi és a fogarasi prédikátor urak, a szász püspök, a szebeni és a
brassói prédikátor urak, kedves atyafiai és jóakarói Erdélyben, mint Rliédey Ferenc, Barcsai Ákos, Halier
Gábor, Kemény Boldizsár, Bethlen János, Basa Tamás, Mikes Mihály, Lázár György, Kemény Péter, a
szebeni kiránybíró és a brassói főbíró, Magyarországon pedig Barkóczi László, Kun István, Prinyi Gábor,
Vay Péter, Gyulai Ferenc, Klobusiczki András, valamint a római császár őfelsége főkancelláriusai,
Szelepcsényi György (ekkoriban nyitrai püspök és a magyar kancellária elnöke), Wesselényi Ferenc,
Thököli István stb. Fiainak támogatására és testamentumának végrehajtására kéri fel Fehér vármegyét is,
amelynek hosszú éveken át főispánként állt szolgálatában az atyja s ő maga ugyancsak. Bihar
vármegyétől ugyanezt várja, noha ott nem viselt tisztséget, de igyekezett mindig a javára lenni.
Ezek után Isten kegyelmébe ajánlja mindannyiunkat, az Úr áldását kéri hazájára, annak minden
lakosára, gyermekeire és atyafiaira. Mindezt pedig „sok terhes gondjai és szomorú búsulásai között", ép
elmeállapotban, lelkiismeretére hallgatva írta és hagyta emlékezetül Fogaras várában 1655. március 29én.
Az utóiratban még egyszer visszatér a szurdoki jószágra, kisebbik fiával kapcsolatban pedig azt
kívánja, hogy - noha már házasember - huszadik életévének betöltése után jusson a ráhagyott
javakhoz, addig inspektor ügyeljen fel rájuk.

*

Ezt a testamentumot másnap nyolc fogarasi lelkész, illetve várbeli tiszt látta el
tanúként kézjegyével. Hiányolhatnánk benne a Kállay Zsuzsannáról való
megemlékezést, nyilvánvaló azonban, hogy az asszony ekkor már nem élt. Kemény
itt csak az 1Ó45. és 1648. évi végrendelkezésére utal, a későbbiekről nem szól, igaz,
már az előző irataiban is ugyanerre a két végrendeletre hivatkozott, bizonyára
ezeket tekintette alapnak. A fennmaradtak közül mindenesetre ez az 1655 márciusi
(a külzeten tévesen májusi) írása rendelkezik a legrészletesebben „világi" javairól,
vagyonáról, az öröklés rendjéről és feltételeiről. Ami pedig a hagyatékozás
körülményeit illeti, már nem csodálkozhatunk, hogy Kemény ismét hadi készülődés
közben gondolkodott el az élet és a halál súlyos kérdéseiről, földi értékeinek
jövendő sorsáról - küszöbön állt a havasalföldi intervenció. A szejmenek
(zsoldosok) fellázadtak Constantin Serban, a Máté vajda elhunyta után hatalomra
került havasalföldi vajda ellen, s Hrieza Voda krajovai bánnal az élen elűzték őt és
híveit, akik Erdélybe menekülve segítséget kértek a fejedelemtől. Rákóczi február
20-ra Kolozsvárra összehívta az országgyűlést, ahol is Kemény tájékoztatta a
rendeket a szomszédságban dúló felkelésről. S miután Voda bán már odáig
merészkedett, hogy az erdélyi fejedelmi széket is kiszemelte magának, Rákóczi
május végén táborba szólította a sereget a Barcaságra. Június elején pedig átkelt a
havasokon, s jórészt Kemény vezérletének köszönhetően váratlanul gyors
győzelmet aratott Voda bán gyülevész csapaton fölött. A bán fogságba esett,
Constantin Serban pedig visszanyerte hatalmát. Amikor Kemény testamentumát írta,
természetesen nem tudhatta, hogy a veszélyesnek ígérkező vállalkozás ilyen
szerencsés kimenetelű lesz.
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8.
1656. február 23(OL F3 Z66)
Az előző testamentumában külön rendelkezést ígért egyes javairól. Most ennek az ígéretének tesz
eleget. Kemény Simonra hagy egy aranyozott ezüst mosdót korsóval, tokkal, tizenkét aranyozott,
fedeles kupát, ezüstös lószerszámot, bársonyhüvelyű, aranyozott kardokat, handzsárokat, tőröket,
továbbá kannákat, evőeszközöket, sótartókat, ezüstös botot, skófiumos kötőféket és még sok egyéb
értéket. Kemény Ferencnek szánja a következő tárgyakat: egy aranyozott mosdómedencét korsóval,
tokkal, három kardot, egy ezüst hüvelyű handzsárt, egy tőrt, ezüstös lószerszámot, szőlőgerezd formájú
aranyos kupákat, ezüst kanalakat, villákat, sótartókat, gombokat, egy ezüstbe foglalt gyöngyházas
palackot („igen szép") stb. Kemény megjegyzi, hogy mindez Vécsen külön szekrényben található.
Ezután pénzbeli hagyatékára tér rá. Megemlíti, hogy mint aki gyermekkorától a fejedelmi udvarban
dolgozott, idegen országokban járt, hadjáratokban vett részt, eltemette atyját, anyját, húgait, gyermekeit,
feleségét, s húgait, öccseit, gyermekeit megházasította, jószágokat vásárolt több mint harmincötezer
forintért, szolgákat tartott, rendesen megfizette őket, tisztességesen ellátta vendégeit, holott sokan jöttek
asztalához, maga is csodálkozik, hogy még mindig ekkora summa maradt a kezében Isten ingyen való
kegyelméből. Egy tölgyfaládában „öreg és apró" aranyak, egy lapos ládában az erdélyi fejedelmek
képmásával vert tallérok, egy zöld lapos ládában oroszlános tallérok, egy vasládában ritka formájú
tallérok vannak részint a vécsi, részint a fogarasi várban. Még több ládáról ír, s a bennük jelzett
tételekből csakugyan tekintélyes összeg kerekedik ki. „Mindezeknek a dispositio szerint kell oszlani
gyermekeim között, s annak idején kezükhöz adatni." 1656. február 23.

Gondolhatnánk, hogy ezúttal semmilyen különösebb indokot nem kell
keresnünk a gyulafehérvári káptalannak átadott intézkedés mögött, egyszerűen
csak arról van szó, hogy Keménynek egy nyugalmas időben eszébe jutott:
elmulasztotta az előző évi testamentum 11. és 12. pontjában említett részletezést
ingó és pénzbeli vagyonának elosztásáról. De csak fel kell ütnünk a történeti
kronológiát, s mindjárt kiderül, hogy nem véletlenül éppen ekkor pótolta
mulasztását. Február 20-án országgyűlés kezdődött Gyulafehérvárott, s II. Rákóczi
György szerencsétlen ambícióját támogatva törvényeket alkotott a tervezett
lengyelországi hadjárat érdekében. Kemény tehát az országgyűlés napjaiban, az
újabb háború előkészületeinek ismeretében találhatta tovább elodázhatatlan
dolgának, hogy végrendelkezését pénzvagyona, kincsei „leltárával" kiegészítse.

9.
1656. december 21., Kolozsmonostor
(Hon és Külföld, 1842. augusztus 9 )
„Noha holtom után való állapotban mit legyenek cselekedendők kevés javaim felől gyermekeim és
atyámfiai (hogy ha a jó Isten megmarasztja), extál arról bizonyos testamentaria dispositiom a Fejérvári
káptalanban, melyet celebráltam ezen esztendőben, és azokat mostan is helyben hagyom s
confiniiálom; de mivel éltemben is történhető casusokról nem kell feledékenynek lennem, sem Isten
titkában nem lehetvén, sem pedig az szerencsével semmi kötött frigyet nem végezhetvén, az mint hogy
mások is mindenek félhetnek a szerencsének bizonytalan sorsától, de én annál inkább, ki méltatlan
állapotom és tisztbeli hivatalom szerint nagyobb célul vagyok feltétetve a szerencsének, kiváltképpen a
felháborodott állapotban" - írja. Ezért az életében előfordulható „casusok" felől is gondolkodva
emlékeztet rá, hogy két fassiót helyezett el a fehérvári káptalanban, s mostan is újabbat az Erdélyben és
a Partiumban lévő minden jószágáról és javairól. Fiaira, Kemény Simonra és Ferencre hagyja mindenét
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úgy, „hogy ha holtom történnék, a megnevezett káptalanban (lévő) testamentaria dispositiom szerint
cselekedjenek mindenekben, de ha életemben is történnék valamely casus rajtam, avagy Isten
életemnek módját úgy rendelné, hogy Erdélybe visszajövetelem s lakásom nem lehetne, avagy lenni
alkalmatlan volna, mintha holtom után az mint kellett volna azokban succedalniuk, úgy az említett
casusban is succedaljanak". Figyelmeztet végakaratának feltételeire és fenntartásaira, s arra, hogy ha a
testamentum még életében lépne érvénybe, ez semmiképp nem érinti a fejedelem iránti hűségét. Anno
1656. 21. X-ber K. Monostor.

*
A Hon és Külföld a kolozsvári Múlt és Jelen mellékleteként, Szilágyi Ferencnek, a
református kollégium ókortörténeti professzorának, 1833~tól az Akadémia levelező
tagjának szerkesztésében jelent meg; 1842/63. számában közölte Kemény János
testamentumát azzal a lábjegyzettel, hogy Kemény Sámuel gyűjteményéből való.
Megjegyzendő, ez időben volt napirenden több megyei közgyűlésen és a kolozsvári
országgyűlésen Kemény József és Sámuel kezdeményezése egy erdélyi nemzeti
múzeum létrehozására, amelynek alapjául felajánlották nagy értékű könyv- és
okmánytárukat. A szép tervet ekkor nem sikerült tető alá hozni. Nagy kár. 1848.
november 28-án ugyanis román felkelők feldúlták a Kemény család csombordi
kastélyát, s a gyűjtemény java része elpusztult. A kastély udvarán sárba taposott,
szétszóródott maradékot P. Szathmáry Károly tette közzé később a Történelmi Tár
18. kötetében. Kemény Jánostól csak néhány levél és kötlevél maradt fenn, az
előzőekben ismertetett testamentum nincs közöttük. S mivel nincs meg a
kolozsmonostori konvent iratanyagában sem, nyitott kérdés, hogy a Hon és Külföld
közleménye másolat vagy az eredeti példány alapján készült-e.
Nem kell megválaszolatlanul hagynunk azonban az indíték kérdését. A helyzet
teljesen egyértelmű. 1656. december elején II. Rákóczi György aláírja a X. Károly
svéd királytól kapott szövetséglevelet, amely Rákóczinak a lengyel trón
elfoglalására nyújt reményt, 1657. január 6-án pedig a fejedelem - tízezer erdélyi
lovasból, ötezer gyalogosból, hatezer moldvai-havasalföldi segélyhadból álló seregével megindul Lengyelország ellen, a fővezér Kemény János. Balszerencsés
vállalkozás, ismert a vég: a lengyelekkel szövetséges krími tatár seregek fogságba
ejtik és a Krim-félszigetre hurcolják Keményt és az általa vezetett erdélyi
hadsereget. Nagy ár a fejedelem túlfűtött becsvágyáéit. Számunkra itt elég annyi,
hogy Kemény alig több mint két héttel az indulás előtt, Karácsony előestéjén vetette
papírra újabb végrendelkezését, soraiból ítélve rossz sejtelmekkel, hiszen arra az
esetre is gondolt, hogy még életében elvesztheti intézkedési képességét. Mint
ahogy történt.

10.
1660. május-június
(OLF24l.cs.)

(?)

„Mivel az Úristen az ő igaz ítéletéből az elmúlt 1657. esztendőben, Fejedelmemhez való hűségem,
hazám fiaihoz való tökéletes szeretetem és méltatlan voltom szerint való tisztbeli kötelességem mellett az
pogányságnak sanyart't rabságára jutottam vála, melyből való kiszabaduihatásomnak
más tisztességes,
hazámnak is ártalma nélkül való útja s módja nem találtatok, hanem Isten után az én értékemet és
elégségemet sokképpen meghaladott, felette nehéz megsarcolás által kelleték fejemet eliberálnom, mely
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képtelen nagy sarcnak megígérésére nem is csak magam szabadulásomért, sem nem valami együgyű
asszonyemberi félelemből kénszerítettem vqla lépni, hanem egyszersmind több keresztyén rab
atyámfiainak is szabadulásokra hogy utat nyithatnék, minthogy addig nem is szabadíttaték fel az több
rabságnak is szabadulásokra való útjuk; annak felette az én méltatlan személyemnek pogányság kezén
való létele hazámnak és annak fejedelemségének is nem vala hasznos és bátorságos, melyre nézve
vettem is intimatiókat hazámbeli sok böcsületes rendektől és Fejedelmétől is, sőt több keresztyén
országokból és fejedelmi személyektől is; nehezítette vala pediglen dolgomat kezességem alól hitetlenül
elszökött, erős reversalisokat megszegett némely rab embereknek is terheknek reám háramlása,
mindazonáltal mégis keresztyéni indulatomat meg nem bírhatván, magammal együtt feles keresztyén
rab atyámfiait hoztam vala ki, kik miatt is sok káros és bosszúságos fizetésben kellett egyvelednem;
noha pedig sok adósságokban való magam ejtésével sarcomnak némely részét míglen meg nem fizettem,
addig rabságomból fel sem szabadíttattam, úgy is pedig igen erős kötelességek alatt, de nagyobb része
sarcomnak, sok része pedig felvött adósságimnak megfizetésre rostálván, magamtól pediglen annak
megteljesítése egész lehetetlenségben
és az országnak
hábonlja
miatt mindenképpen
is
reméntelenségben lévén, kéuszeríttettem más keresztyén országok és fejedelmek
segedelméhez
folyamodnom és hazámon kívül idáig f organom.
Ez megírt okból is azért, de járulván ehhez az is, hogy az elmúlt 1657 esztendőbeli lengyelországi
boldogtalan hadi e.xpeditióra indulásunknak előtte köteleztem vala magamat Isten törvénye szerint
való jövendő házasságra mostani feleségemhez, tekintetes és nagyságos Lónyai Anna asszonyhoz, ki
akkor az néhai tekintetes és nagyságos hadadi Veselényi Istvánnak özvegye vala; az ki is mivel
énhozzám oly tökéletes és asszonyemberi együgyííségben ritka példájú böcsületes szeretetet viselt s
mutatott, és szabadulásomra nézendő minden szorgalmatoskodásokat, sem értéket, költséget nem
kímélve minden tőle lehetett utakat és módokat elkövetett, semmi változást az én boldogtalan sorsom,
hosszas rabságom, szegénységre jutásom, az időknek háborúságos volta, magának is sokképpen
következett kára és egyébképpen is akadályoztatni szövetségünket igyekvő állapotok benne nem
szerezhetnek, kivel való szent és istenes szövetségemnek én is szabadulásom után eleget tenni
igyekezvén, Istennek ő Felségének bölcs rendeléséből kelle lenni megtelepedésemnek Magyarországban,
az holott azbéli házasságomnak alkalmatosságával feleségemre, gyermekire és jószágira nézendő
sokféle akadályos dolgok következének reám, kikre való gondviselésemre mind házasságbeli
kötelességem, böcsületem, velük közös magam hasznom és káraimnak pedig távoztatása indítván.
Ezenközben pedig megholt feleségemtől lévő gyermekeimre verség szerint nézendő, nem kevés
károkban járó dolgok is interveniálanak.
Mind sarcomnak megszerzésére, adósimnak megelégítésére igyekezvén, és abban való fáradozásom, s
mind az több fenn említett dolgokra szükséges gondviselésem elrekesztvén annak okáért engemet attól,
hogy édes hazámban való békességes lakhatásomat, gyermekimre, ellenségtől és rabságomtól eddig
megmaradóit kevés javaimra, magam dolgaimra való gondviselésemet, annál inkább tiszteimnek
viselését continualhatnám (mely tiszteimből az én Felséges uramtól néhány ízben el is búcsúztam),
hogy annak okáért magam sem érkezhetvén, másoknak is nem engedvén, kiváltképpen az mostani
hábon'tságos időben gyermekeimnek is jövendő nagyobb károk ne következzenek, kénszerítettem az
alább írt módok szerint való dispositiót tökéletes igazságból, minden színezés avagy akarat szerint
keresett okokon kívül tennem és rendelnem.
Elsőben is, mivel az fenn megemlített kedves feleségem az megírt és azokon kívül is sokakban
megmutatott hozzám való tökéletes szereteti felett azt is cselekedte énvelem, hogy mint megélemedett és
elidősödött s viselődön, s mind pediglen rabság s háborúság miatt igen megesett és romlott
állapotomban énhozzám nemcsak mindenekben kedvemet kereső engedelmességet mutatta, de sőt
magára nézendő minden nemű javait és jószágit, magával egyenlő oly szabados gazdái sáfárságom
alá bocsátotta, mintha mindazok magam sajátim lőttének volna, én pediglen mindezekért semmi
házasságbeli szeretetemnek külsőképpen való jeleit és háláját meg nem mutathattam, sőt az mint
annak szokott módja és mindkét részről való böcsület is kívánta volna, egybekelésünk idején is semmi
tisztességes ajándék- és adománybeli kedveskedéssel is nem lehettem.
Ennek okáért kövesdi, mostan égés miatt puszta állapottal lévő kastélyommal, minden éntőlem
ahhoz bírattatott, Erdély birodalomban lévő és magamat, s nem pedig gyermekimet külön illető
minden jószágimat, melyeket bírtam azon kastélyhoz, mátul fogva kötöm és vallom az én szeretett
atyájnfiának, nagyságos Lónyai Anna asszonynak tizenkettőezer magyar forint summában, úgy hogy
sem éltemben, sem holtom után azon summának depositiója nélkül senki tőle el ne vehesse, hanem
szabadon bírhassa, s mátul mint maga sajátjában úgy disponálhasson. Ezt mindazonáltal ilyen ok
alatt kötöm és vallom, hogy ha az Úristen ő Felsége mind hazánknak
háborúját csendesíti,
mind pedig sarcombeli és adósságombeli nagy igámat könnyebbíti, és ahhoz képest feleségemre nézve
vagy testamentumi vagy egyébképpen való dispositióm szerint másból való kedveskedéssel fogok lehetni,
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szabad akaratoviban álljon az rendelésem, ne praejndicalhasson ez után következendőknek, sőt amaz
mondás szerint: Priora tollantur per posteriora, hasonlóképpen fiaim részekről is ezen fassiomnak ha
kelletnék változni, mint feleségemre és egyebekre nézendő állapotokban is csak magam kezem írásom,
avagv más hiteles emberek vagy magyarországi káptalanok előtt hasonló ereje legyen, mintha erdélyi
káptalanban vagy üélőmester előtt peragáltatnék. Azonban mint feleségemnek több jószágiban, annál
inkább ebben, házasságbeli szabados gazdaságban magam autoritásomat fenntartom, feleségem is
pediglen senkinek el ne idegeníthesse, sőt hogyha feleségemnek holta történnék (kit Isten sok időkre
halasszon), minden pénzbeli fizetés nélkül csak simpliciter redeáljon magamra és gyermekimre azon
jószág.
Ezen kívül Erdély birodalomban akár holott lévő minden jószágimat, lakóhelyemet, successiomat
mátul fogva kötöm, vallom és assignalom praesentium vigore Kemény Simon és Kemény Ferenc
fiaimnak, azokról való donatioimnak tartása szerint (az directio mindazáltal mint indivisus az öreg
atyafinak kezénél legyen, míglen tetszésemből megosztozásoknak
lenni nem kelletik), ilyen
conditiokkah
Elsőben. Hogyha azoknak együtt való birodalma nekiek nem tetszenék, és meg akarnának osztozni,
abból az én atyai dispositiomtól függjenek. Másodszor. Hogy minden névvel nevezendő resmobilisim
én számomra minden kár nélkül megtartassanak, és az hová kívánom, oda
adminisztráltassanak,
azokon kívül, ha mit jóakaratomból nekiek engedek. Harmadszor. Hogy mivel és mostan Erdélyben
való lakásomat nem continuálhatom az felül megírt okokból, az hazán kívül kelletik foglalatoskodnom
terhes dolgaimban, ha successu temporis azokból elabalhatnék, és Erdélyben lakhatásomban módon
lehetne, melyre szívem szerint igyekezném is, hogy hazámnak és legitim Fejedelmének szolgálhatnék,
restituálván nekiek azokat az jószágokat, melyeket Magyarországban bírandó leszek az ő vérségek
után, és ha mit magukéból az én sarcomra és adósságimra erogálnának, ők is mindazokat a
jószágokat kezemhez bocsátani tartozzanak, az mint az alább írandó conditiok tartják. Negyedszer.
Magyarországban az mely jószágok fiaimnak vérségek után mind mostan kezemnél vannak, mind
pedig ha melyekhez vérségük után juthatnánk,
mindazokat az fiaim is én kezemnél hagyni
tartozzanak mind az feljebb megírt időig. Ötödször. Hogy az kiknek én adós vagyok, azokat, sőt ha
Isten o Felsége módot mutatása által attól meg nem menekedném, tatár Chámnak tartozó sarcomat is
tartozzanak fiaim az én jószágomból megfizetni. Hatodszor. Hogy mind feleségem az én házasságbeli,
s mind gyermekim az én atyai bőcsületemet minden bosszúval való illetés nélkül, engedelmesen, annak
illendő módja szerint úgy viseljék szemek előtt, hogy ha affélékben tőlük megbántódnám, én is ez
dispositiómat megváltoztatni
és a legatumokat vagy magam recuperálnom
vagy másokra
transferalnom szabados legyek. Hetedszer. Az nekiek legált jószágokat egyéb okból semmiképpen, de az
adósok contentâtiojára is az én kezem és tetszésem vételével különben ne abalienálhassák,
hasonlóképpen ha sarcom fizetésének kelletnék is lenni.
Noha pedig az mostani állapotoknak kívánsága szerint kellett az dispositiómnak lenni, mindazáltal
hogy nem valami magamtól mostan exquirált új okból, hanem azelőtt is régen praevideálva ez világi
állapotnak változó sorsát, extálnak fassioim kolozsvári, de kiváltképpen fejérvári
káptalanokban,
melyek is megelőznek minden történhető idegen gondolatokat (itt a papiros szakadt, olvashatatlan egy
két szó). Mostan is mindazonáltal ugvan protestálok szorgalmatosan arról, hogy ez dispositiómmal én
nem intendálok hazámnak s annak legitimus Fejedelminek ártalmokra nézendő semmi állapotokat,
mindazonáltal mivel hogv én immár sok renden molesztáltam az én kegyelmes uramat, mind
kötelességimből való felszabadításért, s mind az megírt nagy ügyeimben alkalmatosban lehető
fáradozásomra méltóságos salvus conductusáért és commendatiojáért, de máig nem obtineálhattam,
hogy ha annak okáért nem az ő Nagysága méltóságának contentusával kelletik élnem, mind
járásomban, lakásomban hazámnak statutumi és magamnak nemesi szabadságom és praerogativám
szerint dolgaimnak előmozdításában, az nekem vétkül nem tulajdoníthatik méltán, Istennek felőlem
való rendelésinek kellettvén engednem.
Kemény János

m.p. "

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy Kemény János e végrendeletének egy
változata ugyancsak megjelent a kolozsvári Hon és Külföld 1842. évfolyamában, a
62-63- számban, s mint az előző, ez is Kemény Sámuel gyűjteményéből. Amikor
1848-ban a csombordi Kemény-kastélyt feldúlták, nyilvánvalóan elpusztult,
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különben P. Szathmáry Károly felvette volna a megtalált iratok említett
okmánytárába. A közlemény tehát csak másolatból készülhetett, hiszen az eredeti
példány fennmaradt a kolozsmonostori konvent levéltárában. Kisebb részletekben
különböznek egymástól, a lapbeli szövegből ítélve vagy a másoló vagy a szedő
hibázott több helyütt, téves olvasatok, pontatlanságok vannak benne, s -» mint a
következőkből kiderül majd - feltételezett kelte (1658) is hibás, félreértésen alapul.
A fentiekben természetesen az eredeti iratot használtuk, szöveghű, de a könnyebb
olvashatóság kedvéért a mai helyesíráshoz erősen közelítő formában, Bakács
Bernadette és a forrásközlő gondozásában.
Ezek után már csak az a dolgunk, hogy a szövegben szereplő támpontok
segítségével megpróbáljuk tisztázni, mikor és hol keletkezhetett az idézett
testamentum. Két biztos fogódzónk van.
Az egyik a végrendelkező házasságkötésének időpontja.
Kemény János a hosszú és gyötrelmes krimi rabságból hazatérőben 1659.
augusztus derekán érkezett Brassóba, s innen írta a már fogságba esése előtt
eljegyzett menyasszonyának, Wesselényi István özvegyének, Lónyai Annának,
,,édes kis asszonykájának": ,,Az isteni hatalom... íme, megengedé, hogy hazámban
békével érkezhetém". Egy héttel később Barcsay Ákos, a törökbáb-fejedelem
keresztesmezei táborában találjuk. Szeptember 13-án levélben panaszolja el
Annának, hogy „nem tud látogatására sietni", mert ,,az erdélyi veszedelmező
állapotok nem engedik". Megfordul birtokain, Gerenden, Fintaházán, Radnóton,
közben közvetíteni igyekszik Barcsay és II. Rákóczi György között, ,,kéntelenségből
kellett vala egyvelednie az ő veszekedéseknek megcsendesítésében". „Rákóczi
uaink reménytelen lévén az fejedelemséghez jutáshoz, Barcsay uramnak pedig
abban megmaradhatáshoz, így külön-külön mindenik akarták az én nyakamba
vetni." A szeptember 24-én kezdődött marosvásárhelyi országgyűlésen, amelyet
Rákóczi hívott össze, Rákóczi és Rhédey Ferenc mellett harmadikként Keményt is
jelölték a fejedelmi székbe. De „alattomban az kínált állapotot mindenik féltvén,
voltam miatta mindeniktől nem kevés félelemben" - írja szeptember végén
Annának. Végül az ő támogatásával Rákóczi harmadszor is Erdély „trónjára"
ülhetett. Október elején oszlott szét az országgyűlés, s ekkor gondolhatott Kemény
arra, hogy a fogságban megrendült egészségi állapotával törődjék, és magához
ölelje oly régóta vágyott Annáját. „Kiment" Erdélyből, hiszen már csak a török
hosszújától is volt oka tartani, a Szilágysomlyótól északkeletre fekvő szilágykövesdi
birtokára vonult, ahonnan alig tíz kilométer Hadad, a Wesselényiek ősi fészke,
Anna otthona ekkoriban. Itt találkoztak, s minden ceremónia nélkül nyomban
megtartották az esküvőjüket. Gyöngyösi:
Ezzel hosszú pompát azért nem csinálnak,
Jelen vagyon a pap, ők is elől álnak,
Fel-vett hitek után víg lakásra válnak,
Amelly nap érkezett, azon nap el-hálnak.

Tóth Ernő: Kemény János és Lónyai Anna Levelezése. Történelmi Tár,1900,, 189. o. A Lónyai Annának írt többi
levélből vett idézet is innen származik, 191-197. o.
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Minthogy a végrendelkező Lónyai Annáról mint feleségéről ír, nem kétséges,
hogy a testamentum 1659 októbere után keletkezett.
A másik eligazítás a dátum meghatározásához a végrendelet következő kitétele:
,,Kövesdi, mostan égés miatt puszta állapottal lévő kastélyommal".
1659-60 téli hónapjaiból kevés adatunk maradt Kemény János tevékenységéről.
Levelezéséből mindenesetre kiderül, hogy Aranyosmeggyesen (Szatmárnémeti
mellett), a Lónyaiak várkastélyában tartózkodott, s élénk figyelemmel kísérte az
erdélyi és a magyarországi eseményeket. Április végén, május elején történt, hogy
Szejdi Ahmed budai pasa seregével feldúlta-felégette a Rákóczihoz hű
hajdúvárosokat s kegyetlen sarcot vetett ki Debrecenre. Majd ,,hogy valahol Rákóczi
fejedelmet találhatná, megkeresse, a Meszeren által Erdélybe indult vala" (Szalárdi).
Útjában porig égette Szilágysomlyót (május 14.) és a környező falvakat, végigdúltaperzselte az egész Szilágyságot, Kraszna, Közép-Szolnok vármegyéket. Kemény
János Aranyosmeggyesen maradt, amíg maradhatott, feleségét azonban a
Szepességbe menekítette, és sűrűn tájékoztatta a szörnyű történésekről. Június 11.:
„Tegnap egész Magasfalváig az vízen innen, túl Farkasaszóig mindent égettek. Az
egész éjjel is mind nagy égések lőnek az Szilágyságon. Isten tudja, ha valahol
valami maradhat-e. Ma meddig terjed mind égetések, mind jövések, ezután tudjuk
meg... Ez éjjel is az várban nem háltam." Június 28-án Szerdahelyről, azaz otthonát
már elhagyva Zsibó és a környező falvak (Wesselényi-birtokok) pusztulásáról ír
feleségének, egy másik levélben pedig Apa, Váralja (Szinyérváralja), Szamostelke
égéséről ad hírt; „Medgyes mint maradhatott, van Isten titkában". Július 2-án
Vásárosnaményból keltezi levelét. A törökök - írja - azon vannak, hogy Rákóczi
híveit „eltöröljék". „Én is nem vagyok elfelejtve... úgy látom, hátra van nagyja az
romlásnak, nem hiszem, tatár is ne érkezzék". Feleségét arra buzdítja, hogy
Eperjesen, Bártfán vagy Lőcsén szerezzen szállást, ahol „megvonhatják magukat"
holmijaikkal együtt. Miután Szejdi pasa serege továbbvonult a Szamos völgyében
Kolozsyár felé, Kemény visszamerészkedett Aranyosmeggyesre, s július 7-én már
innen tájékoztatja hitvesét: Zsibón gyerekekkel és szolgákkal együtt tizenöt asszony
és öt leány veszett oda, „Turboczán, Rónán kevés maradott. Az több helyekben
szenvedhetőképpen. Hadadi jószág is az szerént és kövesdi, de az szurdoki oda
van". Természetesen tudott az időközben lezajlott szászfenesi csatáról, amelyben
Rákóczi katasztrofális vereséget szenvedett Szejdi pasától, maga is súlyosan
megsebesült, és június 7-én Nagyváradon elhunyt. Amikor azután az ötvenezres
török had július 14-én ostrom alá vette Nagyváradot, s a Szilágyságot is újabb
„tatárjárás" fenyegette, Kemény ismét elhagyta a Lónyai várkastélyt és a császári
csapatok rakamazi táborába indult. Itt kérték fel az erdélyi rendek, hogy foglalja el a
fejedelmi széket. Témánkhoz kötődve nem követjük tovább.
Mindebből világosan következik, hogy a testamentum keletkezési idejét I66O
májusára-júniusára, a kövesdi kastély veszedelme utáni, de okvetlenül az Erdélybe
való „bemenetel" elhatározása előtti időre kell tennünk, keletkezési helye pedig
nagy valószínűség szerint Aranyosmeggyes.
*
Nem hihetjük,
hogy mindezzel kimerítettük volna Kemény János
testamentumainak sorát; mint a bevezetőben jeleztük, feltehetőleg továbbiak
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lappanganak még ismeretlenül más gyűjteményekben, vagy legalábbis
készülhettek. Kemény már 16-18 éves korában részt vett Bethlen Gábor felső
magyarországi hadjárataiban, de ifjúként talán nem számolt még a halállal, nem is
lett volna miről rendelkeznie, hiszen apja élt, az ő kezében volt a családi vagyon.
I63O táján azonban gyökeresen megváltozott a helyzete. Apja meghalt, utódjaként ő
lett a fogarasi főkapitány és Fejér megye fősipánja, reá szállott a tekintélyes örökség
nagyobb részének gondja. 1Ó32 júniusában házasságot kötött Kállay Zsuzsannával,
egy évvel később megszületett Simon nevű fia, majd a második fia, Ferenc. így már
okkal-joggal juthatott eszébe egy-egy hadivállalkozás előtt, mi történjék, ha a sors
akaratából nem látná többé viszonyt a családját. Márpedig nem is egy hadjárat
veszélyeinek nézett elébe a harmincas években. 1636-ban például a török
támogatással fellépő Bethlen István ellen kellett fegyvert fognia, 1637-ben
Havasalföldre vezetett sereget Máté vajda védelmében. Nagyon is lehetséges tehát,
hogy már az előzőekben közölt első, 1644. évi testamentum előtt is írásba foglalta
végakaratát. S az utolsó, I66O nyári keletű végrendelet után szintén írhatott még
újabbat, bár már csak másfél éve volt hátra, pályájának legviharosabb és legtöbb
kockázattal járó korszaka a fejedelmi székig (I66I. január 1.), s még inkább azután
a törökkel vívott szásznagyszöllősi ütközetig (1662. január 23.) , amelyben életét
vesztette, lováról lezuhant és lekaszabolták. (Szalárdi: „Sem feje, sem teste fel nem
találtatott... és ez lőn siralmas vége ez méltóságos jó egy magyar férfiú
fejedelemnek.")
Mindenesetre
a tárgyalt tíz búcsúintézkedés
is példátlan
sorozat
történelmünkben. Nem ismerünk még egy politikust, államférfit, hadvezért, aki
ennyi testamentumot hagyott volna hátra, életének minden kritikus fordulata,
minden „sötétbe ugrás" előtt egyet-egyet. Pszichológiai tanulmányt érdemelne ez a
halálra való örökös készület, a „memento mori" szüntelen jelenléte, a
múlandósággal való folytonos birkózás Kemény gondolatvilágában. Mély
vallásossága sok mindent megmagyaráz, persze, a predestinációba vetett hit hatja át
sorait, s nemcsak ezekben az írásokban. De a felelősségtudat, a jövő
elrendezésének szándéka, a családjáról való szerető gondoskodás is kiolvasható
belőlük.
Alkati
motívumokat,
óvatos,
szorongásos
természetet,
bizonytalanságérzetet ugyancsak feltételezhetünk a háttérben. Annyi azonban
bizonyos, hogy a bemutatott hagyatkozások nem csupán Kemény János jellemére,
személyiségére, világlátására vetnek fényt, hanem legalább ugyanolyan mértékben
a zaklatott, pápista és protestáns, magyar-német-török „szekértáborokat"
szembeállító, a pártütésektől, áskálódásoktól és harci riadóktól vészes korra is.

* A szerző köszönettel tartozik Bakács Bernadette főlevéltárosnak a munkájához nyújtott sokirányú segítségéért.
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SZEMLE

THOMAS LINDNER

DIE PERIPETIE DES SIEBENJÄHRIGEN KRIEGES
Der Herbstfeldzug 1760 in Sachsen und
der Winterfeldzug 1760-1761 in Hessen
Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen
und Preußischen Geschichte, Bd. 2.
(Duncker und Humblot, Berlin, 1993 XII., 258 o., térképekkel)
Jelen munka a Szerzőnek a kölni egyetemen
benyújtott disszertációja, amely jól mutatja,
hogy az eseménytörténetre koncentráló német
hadtörténetírás hagyományai még napjainkban
is mennyire élőek. A munka nagy részletesség
gel tárgyalja választott szűkebb témáját: a hét
éves háború szászországi és hesseni harci
eseményeit 1760 októberétől 1761 márciusáig.
A tárgyalt időszak két kulcsfontosságú esemé
nye a torgaui csata (1760. november 3 ) és
Ferdinand von Brauschweig-Lüneburg herceg
téli hadjárata. Nem utolsó sorban ezeknek az
eseményeknek köszönhető, hogy Poroszország
e kritikus időszakban talpon tudott maradni, s el
tudta kerülni a fenyegető katonai vereséget. A
Szerző talán ezért véli úgy, hogy a háború egyes
hadieseményei közül lehetetlen különválasztani
a fontos és kevésbé fontos eseményeket, s így
azokat a forrásbázis nyújtotta teljesség igényé
vel igyekszik bemutatni. Elöljáróban megje
gyezhetjük, hogy a kötet fő erénye is a részletek
logikus és alapos bemutatásában mutatkozik
meg, az elemzések és az összkép megrajzolásá
nak a rovására.
A kötet bevezető fejezetében aprólékos és
elemző betekintést nyújt a korszak, s ezen belül
is főleg az 1760-176l-es évek hadtörténetének
kiadatlan, illeve publikált levéltári forrásaiba és
gazdag szakirodalmába.
A könyv érdemi részének első fele a torgaui
csata előzményeivel, lefolyásával és értékelésé
vel foglalkozik. A hatalmas, közel 16-16 ezer
fős kölcsönös emberveszteséggel járó porosz"
győzelmet s ügyesen végrehajtott osztrák viszszavonulást hozó csatát végletesen ítélte meg a
hadtörténetírás. Míg például Napóleon úgy
vélte, hogy Frigyes ebben az ütközetben követ

te el a legtöbb hibát, s hadvezéri talentuma meg
sem csillant az ütközet alatt, addig Eberhard
Kessel megítélésében Torgau az egész XVIII,
század legmodernebb csatájának tekinthető.
A Szerző lépésről lépésre követi nyomon az
ütközet menetét, s arra a következtetésre jut,
hogy az első elhibázott porosz rohamok után
Frigyes zseniálisan módosította serege taktiká
ját, s a maga oldalára tudta vonni a kezdemé
nyezést. A sikerben persze nem kis rész jutott
Zietennek, aki önállóan mozgó szárnyával
bravúrosan valósította meg királya terveit. A
sikeres osztrák visszavonulás a porosz győze
lem értékét és kiaknázásának lehetőségét nagy
ban kisebbítette, s meghiúsította Frigyes fő
célját, Daun kiűzését Szászországból, a vele
ellenséges koalíció azonban fő céljától, a „la
destruction totale de la Prusse"-től igen messze
került.
Az ellenséggel való döntő leszámolásra Fer
dinánd herceg is kísérletet tett, amikor 1761
februárjában a téli szállásról hadba indult kato
náival. A fősereg hadműveleteit két szárnycsa
pat is segítette s kezdetben valóban zavart
tudtak okozni az Észak-Hessenben állomásozó
francia csapatok között. Nem utolsó sorban
azért, mert a franciák egységei szétszórva telel
tek, s magasabb rangú tisztjeik Párizsban, de
legalábbis Kölnben vagy Frankfurtban múlatták
a hideg téli napokat. Az utánpótlás hiányossá
gai, a lassú és nehézkes közlekedés, a betegsé
gek azonban a poroszokat is sújtották s e ne
hézségek végül is alapjaiban hiúsították meg
terveiket, március végére visszavonást kellett
elrendelni a csapatoknak.
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Lindner munkájában úgy véli, hogy a hadmű
veletekben megmutatkozó korlátok az abszolu
tizmus hadseregei tipikusnak tekinthető szerve
zeti gyengeségeivel, az objektív adottságok
kényszerítő hatásával magyarázhatók, s nem a
porosz hadvezetés hibáival. Ezek okozták a
végső katonai döntést kicsikarni akaró hadmű
veletek kudarcát, részeredményeit. A porosz
sikerekben megmutatkozott ugyanakkor a
tisztikar képzettsége s az a törekvés, ami a
beosztott tiszteknek nagyobb egyéni kezdemé
nyezést és önálló mozgást engedélyezett, sőt
követelt meg tőlük. Ennek eredményeként vált
a csapatok mozgása, a harci érintkezések lefo
lyása egyre dinamikusabbá, gyorsabbá, az
éjszakai vonulások és harcok, a meglepetésre

alapozott taktika általánossá. Ezzel magyarázza,
hogy a kiváló Laudon 1760 végén Sziléziában
nem tudta érvényesíteni erőfölényét, s önállóan
operáló porosz ellenfeleivel szemben a bécsi
Haditanács utasításait volt kénytelen követni.
Amint köztudomású, a hétéves habom had
műveleteit bemutató klasszikus feldolgozás, az
1901 és 1914 között 13 kötetben megjelent ún.
Generalstabswerk éppen 1760 októberével
szakadt félbe. Jelen munka a hajdani nagy
vállalkozás sikeres folytatásának tekinthető. A
hétéves háború egyéb - a kötetben csak utalás
szerűén érintett - magyar vonatkozásai miatt a
magyarországi hadtörténeti kutatás figyelmét is
megérdemli.
Szegzárd v-Csengery Klára

MARTIN GILBERT

FIRST WORLD WAR
(Weienfeld and Nicholson, London, 1994. 534 o.)
„Hát így is lehet?" - kérdezi a hazai olvasó,
mikor kezébe veszi a kiváló brit történész va
donatúj kötetét az első világháborúról. Hangjá
ba csodálkozással kevert elismerés vegyül, ami
ez alkalommal a könyv páratlanul gyors megje
lenésének szól. A szerző előszavát 1994. június
20-ára keltezte, és műve alig három hónappal
később(!) már megvásárolható volt egy bécsi
könyvesboltban, A hazai nyomdai átfutási
időket ismerve bizony indokoltnak tűnik a
csodálkozás. Természetesen azt azért figyelem
be kell venni, hogy Martin Gilbert egyike a
legtekintélyesebb szakférfiaknak a XX. századi
történelmet illetően: ő a hivatalos Churchillbiográfus. Ebbéli minőségében ő jegyzi a brit
politikus-óriás életrajzát feldolgozó sorozatot a
III. résztől kezdve. Ezen kívül számos kötet és
atlasz (!) összeállítása is a nevéhez fűződik, így
nyilván megfelelően kecsegtető üzleti lehetőség
is lehet műveinek megjelentetése.

„Hát így is lehet?" - kérdezi másodszor is az
olvasó, és hangjába ezúttal őszinte érdeklődés
vegyül. Martin Gilbert könyve ugyanis nem
akármilyen feldolgozása a század első nagy
világégésének. Aligha túlzás azt állítani, hogy az
első világháborúról az azóta eltelt nyolc évtized
alatt jókora könyvtárra elegendő munkát össze
írtak különféle rendű és rangú szakírók. A téma
mégis aktuális, sőt ha lehet mondani, a KeletEurópában 1989-90-ben lezajlott fordulat kö-

vetkeztében új reneszánszát éli. Ez végül is
érthető: a szovjet birodalom összeomlásával
immár nem 1945 számít az európai fejlődést
döntően meghatározó korszakhatárnak, hanem
1918-1920. Martin Gilbert azonban nem a
világháború és következményei mélyebb össze
függéseire helyezi a hangsúlyt. Az ő érdeklődé
sének középpontjában az egyes ember áll,
ahogy megéli, végigszenvedi, végigharcolja a
háborút, A szerző voltaképpen konkrét emberi
élményekké és benyomásokká bontja szét a
négy és fél esztendő történéseit. Ezeknek a
mozaikoknak az összerakásával az olvasó
közelítően hiteles képet nyer a háború hangu
latáról, a személyes visszaemlékezések nagy
láttató erővel érzékeltetik a fizikai és szellemi
kínokat egyaránt. Nem klasszikus hadtörténeti
feldolgozásról van tehát itt szó, a harcoló alaku
latok megnevezését gyakran hiába keressük a
szövegben, Maguk a hadműveletek csupán
mintegy keretül szolgálnak ahhoz, hogy a
szerző elmesélhesse: milyen is volt szerinte ez a
háború. A szaktörténészek hiába keresik benne
a világháború klasszikusnak számító és máig
lezáratlan problémáit, de hát ez a könyv nem is
nekik íródott. Sokkal inkább annak az olvasói
rétegnek, amelyet a két világháború közötti
magyar publicisztikában előszeretettel neveztek
művelt közönségnek, ő k mellesleg jóval fizető
képesebb keresletet is jelentenek, mint a cseké
lyebb számú és általában vékonyabb pénztárcá
jú hivatásos hozzáértők.
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„Hát így is lehet?" - kérdezi végül harmadszor
is az olvasó, és hangjába ezúttal némi szomorú
ság (is) vegyül. Mert ez a könyv címe szerint
ugyan valóban az első világháborúról szól, de a
szerzőt főleg azok a frontok érdeklik, ahol
angol katonák harcoltak. A többi hadszíntérről
esik ugyan szó - ne legyünk igazságtalanok -,
ám legtöbbször csupán egy-két kurta bekezdés
erejéig. Ezt mindazonáltal nem csupán a szerző
érthető elfogultsága indokolhatja, hanem az is,
hogy számára az egyéb frontokon harcolók
visszaemlékezései talán kevésbé voltak hozzá
férhetőek. A kötet végén található - természete
sen csupán válogatott - irodalomjegyzékben
még véletlenül sem lehet találni egyetlen nem
angol nyelvű munkát sem. így azután az Oszt
rák-Magyar Monarchiával kapcsolatos történé
seket leggyakrabban a világhírű filozófus, Witt
genstein memoárjai képviselik. Elszomorítja
továbbá az olvasót az a már kevésbé érthető
elfogultság, amelyet a szerző a központi hatal
makkal szemben táplál. Úgy tűnik, nyolc évti
zed sem volt még elegendő arra, hogy a hábo
ríts felelősség sokat vitatott kérdésében ne
sommás ítélet szülessen. Az az ítélet, amely a
győztes hatalmak által diktált békeszerződések
be rendre belefoglaltatott, s amely egyértelmű
en és kizárólag a központi hatalmakat tette
felelőssé a habom kirobbanásáért és annak
minden következményéért. A szerző nem
mulasztja el elősorolni azokat a szörnyűségeket,
amelyeket a németek Belgiumban, az osztrákmagyar csapatok pedig Szerbiában a civil lakos
ság ellen elkövettek. Sajnos azonban egyetlen
szót sem ejt azokról a szörnyűségekről, ame
lyeket a civil fegyveresek az ellenséges katonák
ellen elkövettek. A jelenleg is folyó balkáni
háború szinte valamennyi akkori módszert
reprodukálni látszik: a foglyok megcsonkításától

kezdve az egészségügyi segélyhelyek lövetésén
át a fehér zászlóval való visszaélésig stb. Az
olvasónak kénytelen-kelletlen az a benyomása
támad, mintha az antant oldalán csupa gáncs
nélküli lovag, a központi hatalmak táborában
ellenben a hadijogot rendszeresen durván sem
mibe vevő barbár harcolt volna. Mondani is
felesleges, hogy ez a megközelítés enyhén
szólva is egyoldalú, De további elszomorító sa
játossága a könyvnek néhány feltűnő pontatlan
ság is, amelyeket felemlíteni is restell az ismerte
tés elkészítője. Ha ugyanis az az élmény, ame
lyet Martin Gilbert a világháborúról nyújt, kellő
képpen átélhető, akkor ugyan mit számít az,
hogy a szerb vezérkar főnökét 1914 nyarán nem
Csehországból hanem Stájerországból visszaté
rőben tartóztatták föl Budapesten, vagy hogy az
albániai osztrák magyar haderő főparancsnoka
1918. november 21-én nem lehetett KözépAlbániában (amint a szerző ki tudja milyen
forrásra hivatkozva állítja), mivelhogy Cattaróban intézte katonái hazaszállítását, s már csak
ennélfogva is valószínűtlen, hogy „ne tudott
volna(?)" a háború időközbeni befejeződéséről
stb., stb. (Azért egyébként külön is kár, hogy
bekerült a kötetbe a szarajevói gyilkosság kap
csán az - úgymond - Princip elfogatását ábrázo
ló fotográfia. Pedig már angol nyelven is olvas
ható, hogy a képen nein a merénylő letartózta
tását örökítették meg.) Egy korábbi, a második
világhábortiról írott Gilbert-könyvről a Tlie
Sunday Times kritikusa azt írta, hogy „a háború
iszonyatának érzékeltetésében olyasmit produ
kált, amire valószínűleg egyetlen más történész
sem lett volna képes rajta kívül." Ezt a megálla
podást új kötetéről is bízvást el lehet mondani...
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Pollmann Ferenc

MANFRIED RAUCHENSTEINER

DER TOD DES DOPPELADLERS
Österreich—Ungarn und der Erste Weltkrieg
(Štyria Verlag, Graz-Wien-Köln, 1994, 718 o.)

Az ismert osztrák hadtörténész tollából az
Osztrák-Magyar Monarchia első világháborús
szereplését feldolgozó, tetszetős kivitelű, nagy
lélegzetű, összefoglaló mű született. A szerző aki a bécsi Hadtörténeti Múzeum igazgatója
valamint az ottani egyetem docense - az eddi
giekben főként Ausztria második világháborús
és 1945 utáni történetét kutatta és dolgozta fel
több önálló kötetben,
Az eredetileg 1993-ban megjelent munka
népszerűségét mutatja, hogy egy éven belül
másodszor is kiadták Ausztriában. Érthető,
hiszen az 1914-1918 közötti évek történései és
a Monarchia felbomlásának körülményei iránt a téma aktualitása miatt - az utóbbi években
igen megnőtt az érdeklődés,
A kötetet nemcsak jelentős terjedelme, ha
nem alapvetően új szemlélete emeli az elmúlt
tíz év során az első világháborúról megjelent
művek fölébe. Az első nagy világégés katonai
eseménytörténete csupán a vázat adja ezen
időszak politikai, gazdasági és széles társadalmi
rétegeket érintő problémáinak vizsgálatához. A
könyvre feltétlenül rányomja bélyegét, hogy
nem elsősorban szakembereknek, hanem a
szélesebb olvasóközönségnek íródott. Ezt
igazolni látszik, hogy stílusa olvasmányos,
rengeteg érdekes adalékkal szolgál, kivétel
nélkül csak kerekített számadatok szerepelnek
lapjain.
A munkát nagyon jó, máshol nem látható
fényképanyag és számos térképvázlat egészíti
ki. A könnyebb eligazodást, illetve megértést a
kötet végén található kronológiai áttekintés,
személy-, és helységnévmutató, valamint kép
es forrásjegyzék segíti, A szerző szakmai igé
nyességgel beépítette művébe a történettudo
mány legújabb kutatási eredményeit. A témáról
angol, német, francia, olasz és cseh nyelven
napvilágot látott könyvészeti anyagot, ezenkívül
osztrák, német, angol, cseh, albán és szovjet
levéltári forrásokat használt fel könyve megírá
sához.
Rövid bevezetés után a kötet 27 nagy fejezet
re oszlik. Rauchensteiner felvázolja a dunai
birodalom első világháború előtti külpolitikai

törekvéseit, belpolitikai, gazdasági és katonai
viszonyait, elemzi a Németországgal és Olaszor
szággal fennálló hármasszövetségi rendszer
gyengéit, buktatóit. (Egyébként a szerző csak
ott tér ki a Monarchiát nem közvetlenül érintő
nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok,
hadászati események ismertetésére, ahol azt a
téma fontossága feltétlenül megköveteli.) Be
mutatja az 1914. június 28-án történt szarajevói
merénylet után kialakult ún. júliusi krízist, a
diplomáciai kötélhúzást a világháború kirob
bantása körül. Megvizsgálja az osztrák-magyar
katonai vezetés ilyen irányú törekvéseit és
felelősségét az ún. Temes—Kubin-i lövöldözés
kapcsán. Részletezi a mozgósítás lezajlását, a
felvonulást a hadszínterekre, a Conrad von
Hötzendorf vezérkari főnök által készített hadi
terveket. A császári és királyi hadsereg, illetve
haditengerészet által a különböző szárazföldi
hadszíntereken és az Adrián végrehajtott had
műveleteket kronologikus sorrendben tárgyalja
1914 augusztusától egészen 1918 november
elejéig.
Kitér a soknemzetiségű birodalom vezetőinek
a hadigazdálkodás bevezetésére, a hadiipar
erőfeszítéseinek
megsokszorozására,
a
hadicélok megfogalmazására és konkrét formá
ba öntésére irányuló törekvéseire. Figyelemmel
kíséri a hadseregfőparancsnokság katonai
irányító szerepének alakulását a háború folya
mán, ezzel összefüggésben a mérvadó politikai
pártokkal és személyiségekkel, valamint a
szövetséges német katonai vezetéssel időköz
ben támadt nézeteltéréseket, csatározásokat.
Nyomon követi az osztrák-magyar-német
Közös Legfelsőbb Hadvezetőség létrehozásának
folyamatát, a Monarchia békepróbálkozásait az
antant államok felé. Áttekintést kapunk a dualis
ta állam határain belül élő nemzetiségek önálló
sodási törekvéseikről, a katonai közigazgatás
kiépítését célzó erőfeszítésekről a császári és
királyi csapatok által elfoglalt területeken
(Lengyelországban,
Szerbiában,
Monte
negróban, Albániában, Romániában, ÉszakOlaszországban.) Röviden összegezi az oroszor
szági forradalmak katonai és politikai követ-
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kezményeit, a breszti béketárgyalások menetét.
Érdekes adalékokkal szolgál az oroszok oldalán
harcoló, a keleti fronton hadifogságba esett
osztrák-magyar katonákból összeállt ún. Cseh
Légió történetéről. Végül áttekinti a Monarchia
alakulatainak előrenyomulását és tevékenységét
Ukrajnában 1918 tavaszától, a közös hadsereg
vereségét, összeomlását a november 3-án
Padovában aláírt fegyverszünet létrejöttéig.

Rauchensteiner könyve méltán tarthat számot
a korszakkal foglalkozó történészek, de még
inkább a kettős monarchia történetét jobban
megismerni akaró olvasóközönség érdeklődé
sére. Ez a mű nem hiányozhat a XX. század
eseményeit kutató szakember könyvespolcáról.

Végül engedtessék meg, hogy néhány kritikai
észrevétellel éljek, melyek a mű értékéből
semmit nem vonnak le. Szembetűnő, hogy a
szerző alkotás közben csupán néhány - német
re is lefordított - magyar forrást használt, mint
egy kiegészítésként. Szubjektivitásától vezérelve
a kelleténél talán kicsivel nagyobb teret szentel
a délkeleti fronton lezajlott eseményeknek (pl.
Olaszország antant oldalán való hadbalépését
megelőző tárgyalások 1915 tavaszán, az 1916-os
dél-trioli offenzíva, a caporettói áttörés, a piavei
átkelés.) Nagyon zavaró, hogy a térképmellékle
tek többnyire nem az egyes vonatkozó fejeze
teknél találhatók a kötetben.

Ballá Tibor

ESZÉNYI JÓZSEF

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG ALTISZTI KARA 1920-1944
(Püski Kiadó, Budapest, 1994. 119 o.)
„A katonaviselt nagyapák által oly sokat em
legetett »jutási őrmester» az érzelmi motivációk
által kiszínezett legendák, a szájhagyomány
szárnyán tovatűnően a bakákról jóságosan
gondoskodó >a század anyja« vagy a goromba,
kegyetlen, bakát sanyargató vadállat képében
jelenik meg. Nem rendelkezünk azonban az
altiszti kar reális, elfogultságtól mentes ábrázó
lásával, mert e témakörben nem jelentek meg
egzakt kutatásokon alapuló tudományos publi
kációk."
Az idézett sorok, Eszényi József kötetének
Előszavában olvashatók és a könyv ismertetésé
re vállalkozó nem tehet mást, mint elfogadja a
szerző ezen megállapítását. Való ugyanis, hogy
az utóbbi másfélkét évtizedben alapkutatások
szintjén is figyelemre méltó eredményeket
felmutató magyar hadtörténetkutatás és -írás
mostohán bánt a két világháború közötti kor
szak hadserege altiszti, tiszthelyettesi kara
történetének bemutatásával. A „mostoha bá
násmódra" természetesen könnyű magyarázatot
találni: nehezen megfogható, személyekre nem
könnyen lebontható kutatási témáról van szó és
ugyanakkor a kutatói, illetve olvasói érdeklődés
is inkább a magasrangú katonák (tábornokok,
törzstisztek), mint a tisztikar és a legénység
között elhelyezkedő altiszti, tiszthelyettesi kar
iránt nyilvánult meg, Ennek az ismeretében már
a téma választásáért is dicséret illeti Eszényi
Józsefet, aki hosszú évek kutatómunkájának
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eredményét foglalta össze egyetemi doktori
disszertációjában, melynek nyomtatott változata
a bemutatandó kötet.
Eszényi a ma oly divatos, de egyben hasznos
szociológiai-statisztikai módszert hívta segítsé
gül munkájához, de nem mondott le az altiszti,
tiszthelyettesi kar érdeklődését, szellemi to
vábbképzését biztosítani hivatott „saját folyó
irat" elemzéséről sem. írása felöleli az ún. Hor
thy-korszak egészét és itt a kötet címével kap
csolatban tehetünk egy megjegyzést. A magyar
királyi honvédség csak 1922 januárjától létezett,
addig Nemzeti Hadsereg a megnevezés. Termé
szetesen tudom, hogy a címben az ilyesmire
nagyon nehéz utalni, de talán az Előszóba egy
ilyen utalás beleférhetett volna.
A kötet hat fejezetre osztva nyújt képet az
altiszti, tiszthelyettesi karról. A fejezetek közül a
második, harmadik és negyedik adja számunkra
a legtöbb információt. Megtudhatjuk, hogy
miként kezelték, szervezték újjá 1918-1919 után
a Nemzeti Hadsereg, majd a magyar királyi
honvédség altiszti karát, milyen kiképzési és
nevelési elvek folyt az e hivatást választottak
felkészítése jövendő feladataik ellátására.
Rendkívül hasznos és tanulságos a fennma
radt levéltári források - melyek teljességre
törekvő felhasználása érződik a munkán alapján adott kép az altiszti, tiszthelyettesi kar
társadalmi összetételéről, életmódjáról, magán
életéről, társadalmi megbecsültségéről.

Eszényi kutatásai nyomán megtudhatjuk,
hogy a kor kispolgári rétegeihez viszonyítva az
altiszti, tiszthelyettesi kar anyagi és társadalmi
megbecsültsége megfelelő volt, számos réteget
megelőzött. Az altisztekkel, tiszthelyettesekkel
szemben támasztott szakmai és műveltségbeli
követelmények az 1920-as évektől folyamato
san nőttek. Ezek a második világháború éveire
olyan szintre emelkedtek, hogy lehetőség nyílt
egy sajátos „tiszti kategória" elérésére is főtiszthelyettes -, amely az egykori tiszthelyet
tes számára óriási társadalmi emelkedést jelent(het)ett.
Eszényi könyve hiteles és valós képet ad a
két világháború közti időszak hadserege altiszti,
tiszthelyettesi karáról, de nem hallgathatom el,
hogy még sok mindenről szívesen olvastam
volna, így pl. a kiképzésről, az altiszti, tiszthe
lyettesi iskolákról - tantárgyak, oktatók, stb. -,
de arról is, hogy miért kellett az 1930-as évek
elején, közepén altisztek tömegétől megválni és
ennek a tapasztalt, jól képzett rétegnek a kiválá
sa milyen gondokat okozott később a hadse
regnek, pótolható volt-e ez a hiány létszámban,
ismereta nyagba n,
Érintette a szerző, de az érdeklődő bizonyára
örömmel vette volna, ha többet tudhat meg az
altiszteknek, tiszthelyetteseknek a legénység
kiképzésében betöltött szerepéről, annak mó
dosulásáról. Nem könnyű feladat, de talán lett
volna mód egy összehasonlításra is, nevezete-

sen a Wehrmacht és a magyar királyi honvédség
esetében a tiszthelyettesi feladatok és létszám
viszonylatában. Az egykori weimari köztársaság
hadserege - Reichswehr - a tiszthelyettesek
olyan számát és minőségét „produkálta", hogy a
Wehrmacht kiépítése jelentős segítséghez jutott
ez által.
A második világháború tapasztalatai azt bizo
nyították, hogy a megfelelően képzett és megfe
lelő létszámú tiszthelyettesi kar elengedhetetle
nül szükséges. A tartalékos tiszti rendfokozat
felé araszolgató karpaszományosok, hadapród
őrmesterek nem helyettesíthetik a „jutásiakat".
Egyébként itt van valahol a szerző munkájának
a mai viszonyokra kivetíthető tanulsága is,
melyet maga is megfogalmazott, nevezetesen
az, hogy az átalakuló magyar honvédségnek
megfelelő létszámú, jól felkészített és ennek
megfelelően anyagilag és társadalmilag is meg
becsült tiszthelyettesi karra van szüksége!
Eszényi József kis kötetét többször is végig
olvasva arra a következtetésre jutottam, hogy
egy még nem lezárt, nem befejezett kutatás első
összegezését tarthattam a kezemben, A téma
sok, napjainkban is hasznosítható érdekességet
rejt magában, igaz, annak a feltárása, kibontása
nem kevés időt és energiát igényel. Csak re
mélni tudom, hogy Eszényi József rendelkezik
mindezekkel és rá tudja venni magát a téma
további kutatására, feldolgozására. Ha ez nem
így történne, sajnálhatnánk!
Szakály Sándor

SZABÓ PÉTER

DON-KANYAR
(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994, 309 o.)
Nem egyszerű dolog ma a magyar 2. hadse
reg történetéről érzelmek nélkül, csak a tények
re, "eseményekre hivatkozva emlékezni. A
szerző könyvével mégis erre vállalkozik és úgy
gondolom, pontosan tudja, hogy egy reálisan
kialakított kép ismerete nélkül az olvasó nem
juthat el az érzelmi valósághoz sem. Nehéz
feladat ez emberi vonatkozásaiban is. A 2.
hadsereg ma is élő katonái, akik végigszolgálták
az 1942 márciusi mozgósítástól az 1943 májusi
hazaszállításig terjedő időszakot, visszaemléke
zéseikben nem tudnak elfogultság nélkül nyi
latkozni az eseményekről, de ez teljesen termé
szetes. Ezért hiánypótló Szabó Péter könyve,
hiszen ha valószínűleg nehezen is, de túllép

ezeken a szálakon és meg tud maradni a semle
ges, eseményekre koncentráló vonal mellett.
Ez a vonal nagyon fontos tehet a ma és a jövő
nemzedéke számára is. Bemutatja az előzmé
nyeket, kronológiai sorrendben, részletesen
taglalja az eseményeket, ezzel párhuzamosan
pedig hatalmas mennyiségű információt ad a
harctéri cselekmények megértéséhez és vizsgá
latához. Mindezt széles körű kutatómunkáról
tanúskodó, nagy forrásbázisról számot adó
háttérrel teszi meg.
A szerző a keleti hadszíntérre történő kikül
dés előzményeinek és a hadsereg felállításának
ismertetése után - amely katonapolitikai szem
szögből már ismert - áttekinti a szervezet,
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a technika és a fegyverzet állapotát. Jelentőségét
tekintve ez a fejezet nagyon lényeges a további
tevékenység értékelése szempontjából, hiszen
ez eleve meghatározza a hadsereg későbbi
lehetőségeit is, de egyben már utalás is a várha
tó sorsára.
A hídfőcsaták leírásánál a szerző jól érzékel
teti a vezetés hibáit. Megállapításait a későbbiek
során értékelt tapasztalatok egyértelműen
alátámasztják és teljesen bizonyossá válik, hogy
a vezetés nem készült fel megfelelően csapatai
ilyen irányú alkalmazására. Katonáit is kényte
len volt a harctéren tovább képezni. E hibák
egy része a sohasem teljes békekiképzésnek, a
harci tapasztalatok hiányának még betudható.
Azonban a parancsnokok tévedései nehezen
magyarázhatók, pedig az akkor érvényben levő
szabályzatok helyesen határozták meg az ide
vonatkozó tennivalókat. Ezek közül a romosab
bak: a tervezett áttörési szakaszon nem képez
tek többszörös erőfölényt, arcból kívántak
áttörni, a főcsapás irányát a védelem legerősebb
pontján választották meg - igaz, német parancs
ra -, alapvető hibákat vétettek a gyalogság, a
tüzérség és a harckocsik együttműködésének
megszervezésénél, a második urivi felszámolási
kísérletnél még a támadáshoz való készenlét
csoportosítását sem tudták időben és meghatá
rozott rendben felvenni.
Az események teljes megértéséhez „A had
műveleti szünet" címet viselő hatodik fejezet
további kitűnő adalékokkal szolgál. Világossá
válik a hadseregért felelősséget nem érző hátor
szág szerepe. A tűzoltó munkának beillő vezér
karfőnöki, majd miniszteri látogatás mellett a
pótlás és a váltások végrehajtása sem javított a
hadsereg helyzetén. A hangulatot nagymérték
ben befolyásoló élelmezési és ruházati ellátás

kérdéseire is jól tapint rá a szerző, ezzel is
bizonyítva az „egyéb" tényezők döntő jelentő
ségét.
A munkaszolgálatos századok ugyanúgy hoz
zátartoztak a hadsereg állományához, mint a
harcolók. Bár a szerző nem foglakozik részlete
sen tevékenységükkel, mégis érthetővé válik
szerepük. Köszönthető ez a jól megválasztott,
lényeget tükröző megállapításoknak és hivatko
zásoknak.
A szovjet támadás eredménye ismeretes. A
magyar 2, hadsereg részei, bár emberfeletti
erőfeszítéseket tettek annak megállítására, csak
ideig-óráig állhattak ellen. A szerző ennél a
döntő momentumnál is megragad a hiteles,
aprólékosan feltáró jellegű módszerénél, és
valójában ezzel éri el az eseménnyel kapcsola
tos érzelmi szál közvetett megjelenését is.
A mellékletek érdekes színfoltot jelentenek, a
parancsnokok nevének közlése pedig még
emberközelibbé teszi az olvasó és az utókor
számára a hadsereg katonáit. A kötetben elhe
lyezett fényképek, táblázatok, vázlatok megfele
lően segítik az olvasó eligazodását, több helyen
jelzésértékkel is bírnak.
A katonasírokra való emlékezés mementó
ként is értékelhető.
Végezetül, ajánlom ezt a könyvet azoknak,
akik átélték ezt az időszakot, ajánlom azoknak,
akik a magyar királyi honvédség második világ
háborús tevékenységét vizsgálják, és természe
tesen azoknak, akik végre reális, tiszta képet
szeretnének kapni a magyar 2. hadsereg harcai
ról és sorsáról.
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Horváth Csaba

PAUL ROBERT MAGOCSI

HISTORICAL ATLAS OF EAST CENTRAL EUROPE
A H i s t o r y o f Central E u r o p e , V o l 1.
Cartographic Design by Geoffrey J. Matthews
(University of Washington Press, Seattle-London, 1993- 218 o.)

A Szerző, a torontói egyetem történelem- és
politikatudományi
professzora a közép- és
kelet-európai térség elismert és sokat publikáló
szakemberei közé tartozik, legutóbb éppen a
Zsigmond király emlékkönyvet tisztelte meg
egy, a ruszinok középkori történelmével foglal
kozó dolgozattal. Jelen atlasz valóban nagy
jelentőségű, különösen ha arra gondolunk,
hogy a nagy magyar akadémiai történelmi atlasz
a mai napig terv maradt, s ha megjelenik, nyil
ván csak magyar nyelvű magyarázatokkal fogják
ellátni.
Ez az atlasz gyakorlati okokból azokkal az
országokkal foglakozik, amelyek az általános
történelmi atlaszokból kimaradnak: a volt
Szovjetunió és a vasfüggöny, finomabban
foglalkozva, a német és latin nyelvi határ közötti
államokkal, a volt Jugoszlávia és Csehszlovákia,
Görögország, Albánia, Románia, Magyarország
és Lengyelország történeti földrajzával.
A térképlapok (89 színes térkép) és a kiegé
szítő magyarázatok az V. századtól 1992-ig
tekintik át térségünk történelmét. Végigkövetik
a
politikatörténeti,
demográfiai,
egyház
igazgatási, etnikai változásokat, s kitérnek a
fontosabb hadtörténeti eseményekre is (pl.
tatájárás, világháborúk). A tartalmi gazdaság
illusztrálására: a német jogú városok kialakulása
a középkorban, 1914 előtti vízi és vasúti össze
köttetések, a német és zsidó etnikum 1900
körül, görög katolikus és orthodox egyház 1900
körül stb. Itt rögtön megjegyezzük, hogy a
katonai igazgatási területek, körzetek feltünteté
se a modern korszakban, noha akkortól pontos
és megbízható térképekkel rendelkezünk pl. az
Osztrák-Magyar Monarchiából, teljesen kima
rad.
Az atlasz gyakorlata a hazai szemnek szokat
lan, de talán nem árt hozzászokni. Tudniillik a
történelmi Magyarország helyneveit a Trianon
utáni helyesírás szerint tünteti fel már legko
rábbi előfordulásaiktól kezdődően, igaz sokszor
zárójelben a magyar variánst is megadja, vala

mint vélelmezi Szlovákia, Kárpátalja (Carpathian
Rus) létét az Árpád-kortól kezdve. Rögtön
hozzá kell tenni, hogy ez egyre inkább elfoga
dott gyakorlat, legalábbis az angolszászok
között. Legyen elég Piotr Wandycz mértéktartó,
a magyar fejlődéssel szimpatizáló és kitűnő
Kelet-Közép-Európa kötetének (1993- 2. kiad.) a
bevezetőjéből idézni (XII. o.): „Szlovákia kü
lönálló igazgatási, vagy bármi más egységként
történelmének tekintélyes részében gyakorlati
lag nem létezett, Felső-Magyarország szlovákok
lakta megyéit ölelte fel. Mégis elfogadhatatlan
nak tűnik, hogy a szlovákok gyökereiről ne
vegyünk tudomást és eltekintsünk a XX. század
előtt a »Szlovákia« terminus használatától".
Az atlasz összeállítója természetesen a már
megjelentekre támaszkodott, alapkutatást csak
egyes speciális összeállítások esetében végzett.
Nyilván a horvát történelmi atlaszokból szár
mazik a Magyar-Hoivát királyság-terminus,
amely éppúgy nem létezett a magyar történelem
első évszázadaiban mint a Szlovákia-tenninus
(906. év: nyugati szláv szlovákok). Valószínűleg
a horvát térképeken jelenítik meg ezzel a jelö
léssel múltjukat, de a maguk részéről túlzottnak
érezzük a korai magyar történelemről szólva
„Hungary-Croatia implies the duality of the
Kingdom". Nem hangzik teljesen egyértelműen
ebben a környezetben: „Hungarian rulers were
also crowned king of Croatia and Dalmatia",
mivel nem igazítja el az olvasót, hogy ez egy,
vagy két koronázási aktust jelentett a XIV-XVI.
században.
A középkori korai történelemre és eredetre
vonatkozó egymástól eltérő nézeteket talán
határozottabban lehetett volna külön-külön
térképlapokon bemutatni. Egy angolszásznak
minden bizonnyal semmitmondó a románok
XIII. századi magyarországi megtelepedését
idézőjelben kommentáló „returned". Egyértel
műbb lett volna a román történelmi atlaszból
átvenni a magyar Anonymus krónikáján alapuló
s román kontinuitást igazolni igyekvő lapokat, s
erről - ha van - a szövegben kifejteni a szerző
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kritikáját. Itt utalunk rá, hogy Erdély valóban
bonyolult igazgatási és etnikai képe megérde
melt volna egy önálló oldalt. Sommásnak ítéljük
a megjegyzést, hogy I. István elnyomta az
orthodox kereszténységet, amikor éppen őtőle
maradt fenn a veszprémvölgyi görög nyelvű
oklevél Kálmán-kori átirata. Hasonlóképpen legalábbis a magyar történetírásban - vitatott I.
Boleszló magyarországi hódításainak mértéke
és időpontja, egyáltalán Gallus Anonymus
állításának hitele. Az azonban valóban a sors
fintorának lenne tekinthető, ha hódításai telje
sen egybe estek volna a XX: századi Szlovákia
határaival, mint a térkép sugallja. Apró pontat
lanságok leginkább az egyetemek és nyomdák

alapítását bemutató lapon találhatók, amint arra
már Niederhauser Emil is figyelmeztetett Századok-beli recenziójában.
El kell ismerni, hogy miként az egész mű, úgy
az Index is példás alapossággal készült és tar
talmazza a magyar névváltozatokat (még Krak
kóét is), bár közülük a főszövegben is többet
vártunk volna. A kötet rendkívül hasznos és
tanulságos, a vázolt nehézségek, a nemzeti
történetírások vitái ellenére is sikerült példamu
tatóan elfogulatlan képet rajzolni a térség törté
neti fejlődéséről, s egyúttal Magyarország helyét
is reálisabban ítélhetjük meg a külföldi történet
földrajzi értékelések tükrében.
Veszprémy László
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KRONIKA

ZACHAR JÓZSEF

SZARAJEVÓTÓL A NAGY HÁBORÚIG
Nemzetközi szimpózium, Prága, 1994. június 2 9 - 3 0 .
A Cseh Hadsereg Történelmi Intézetének
szervezésében az első világháború kirobbaná
sának nyolcvanadik évfordulója alkalmából,
meghívott hazai és szomszédos országbeli
történészek részvételével, kétnapos tanácsko
zásra került sor.
A június 29-i délelőtti megnyitó ülésen a
megjelenteket a házigazda intézmény igazgató
ja, P. Klítcina kandidátus üdvözölte. Külön
kiemelte annak jelentőségét, hogy a Nemzet
közi Hadtörténelmi Bizottság holland elnöke,
Dr. C. M. Schulten kutatóintézeti igazgató is
megjelent a résztvevők közt.
Ezt követően az erre az alkalomra Csehor
szágba érkezett Hohenberg herceg, Ferenc
Ferdinánd unokája idézte fel a meggyilkolt
trónörökös személyét és útját Konopiste-től
Szarajevóig, majd onnan Artstettenig.
Ezután az első tudományos ülés
/
Galandaner elnökletével megkezdte munkáját.
Első előadóként P. Broncek „Az osztrák
magyar trónörökös és Conrad von Hötzendorf
kapcsolata" címmel bemutatta a főparancsnok
és a vezérkari főnök eltérő politikai felfogását a
kettős monarchia jövőjével kapcsolatosan.
Kiemelte, miként kívánta előbbi megreformálni,
utóbbi megtartani az adott államjogi kereteket.
Azt követően, hogy Ferenc Ferdinánd a teljes
haderő főszemlélője lett, eldőlt, melyik felfogás
érvényesülhet. A trónörökös elméleti munkás
ságát segítette, hogy önálló katonai irodát
tarthatott fenn, amely gyűjtötte számára a szük
séges információkat. Akkortájt már had
seregfejlesztési kérdésekben ugyanúgy ütközött
a két személyiség, mint egy eljövendő háború
jellegének megítélésében, ahogyan az előadó
ismertette. Végül arról szólt, miként kényszerült
Conrad a tőle idegen elképzelések gyakorlati
megvalósítására.
V. Aichelbnrg ezt követően ,,A szarajevói me
rénylet körülményei" című előadása követke
zett. Ebben részletesen felidézte a gyilkos nap

eseménytörténetét mind az áldozat, mind a
merénylők vonatkozásában. Elemzését azzal a
következtetéssel zárta, hogy a merénylet sike
rében döntő a szerencsétlen véletlenek össze
játszása volt.
A Június 29-i délutáni második ülésen az el
nöki tisztet/ Havránek látta el.
J. Galandaner „A csehek, a szarajevói me
rénylet és a háború kitörése" című előadása
hangzott el elsőnek. Az előadó kifejtette, hogy a
merényletet megelőzően a cseh érdeklődést a
provincializmus jellemezte. A merénylet hírére
először a Monarchia iránti lojalitás jelentkezett
és a cseh katonák kezdeti harcértéke minden
szakirodalombeli nézettel ellentétben semmivel
sem maradt a más népekéé alatt. Csak későbbi
tünetnek minősítette a cseh nacionalizmus,
ezzel együtt az államalakítási igény megformálá
sa és a pánszláv alapú orosz győzelmi szimpátia
jelentkezését.
K. Pichlík „A szarajevói merénylet visszhang
ja a cseh politikusok körében" című előadása,
ehhez csatlakozva, főleg B. Hlavac újságíró
feljegyzései alapján, az 1914 júniusi cseh állás
pontot ismertette. E szerint a cseh politikusok
nem voltak felkészülve
az
események
bekövetkeztére, még akkor sem számoltak
háborúval, ugyanakkor erős szimpátiával for
dultak Szerbia felé, míg a birodalom belső
sorsát illetően minden további lépést az új
trónörökös első politikai megnyilatkozásaitól
tettek függővé.
M. Peknik ehhez csatlakozva „A szarajevói
merénylet szlovákiai visszhangja" címmel azt
fejtegette előadásában, hogy a szlovák politikai
tényezők kivárták a megkésett prágai visszhan
got, addig csupán a délszláv kérdés megoldásá
nak fontosságát hangsúlyozták. Másik rendkívül
fontos momentumként emelte ki az előadó,
hogy, a trónörökös elvesztése miatti részvét
mögött az a tény húzódott meg, hogy a szlovák
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politikusok saját politikai vágyaikat siratták el a
meggyilkolttal.
M. Hronský „Szlovákia a háború kezdetén"
című előadásában egy történelmi fáziskéséssel
még mindig „a nagymagyar birodalomteremtés
következtében" a kisebbségeket, főleg a szlo
vákokat ért méltánytalanságokról, egyenesen
állítólagos „terror- és rémuralomról, pogromok
ról", a háború adta lehetőséghez fűzött, a ki
sebbségekkel való „végső leszámolás nyíltan
bevallott célkitűzéséről" szólt. Ezt követően a
szlovák katonák magyarok részéről ignorált
háborús hősiességéről beszélt, majd azzal zárta,
hogy mindez alapján döntöttek végül úgy a
szlovákok, hogy „nem akarnak Magyarországon
élni".
Június 30-án reggel a harmadik ülésre J.
Koralka elnökletével került sor.
Elsőnek / Havránelt tartotta meg „A tisztikar
és a bürokrácia struktúrája 1914 előtt" című
előadását. Ebben először az államhatalom e két
támaszának közös, majd eltérő vonásait tette
vizsgálat tárgyává. Elemzése középpontjában a
haderő vonatkozásában a sor-, tartalékos és
hivatásos állomány nemzetiségi összetételének
bemutatása volt. Ehhez felhasználta Deák István
kutatási eredményeit, de meglehetősen kritikus
felfogásban interpretálva azokat.
O. Frankeiiberger előadása ehhez csatlakózva
„A cseh katonák az első világháború lövészárka
iban" címmel hangzott el. Abból a felfogásból
kiindulva, hogy az első világháború során
mindkét hadviselő félnél nagy számban szolgál
tak cseh katonák, ezek számát, szereplését és
harci eredményeiket vizsgálta. Ennek során úgy
vélte, hogy a cs. és kir. haderőben mintegy
másfél millió cseh és szlovák katona került a
frontokra, vagyis óriási számban, mégis a ko
rábbi háborúkkal egybevetve, arányában kisebb
mértékben. Ezzel szemben, ahogyan elemzését
zárta, a cseh katonák teljesítménye minden
korábbit felülmúlt.
/ Fuctk előadásának a címe „A 28. ezred fog
ságba esése" volt. Hamarosan kiderült, hogy az
előadó a 28. prágai közös sorgyalogezrednek
1915-ös frontváltását kívánta új megvilágításba
helyezni. Értelmezése szerint szó sem volt előre
megtervezett átállásról, az inkább annak követ
kezménye volt, hogy az orosz támadás követ
keztében az ezred fele elesett, utánpótlás nem
érkezett, az időjárás kedvezőtlenre fordult, a
harcerkölcs mindennek következtében erősen
csökkent, így a további harccselekmények
kisebb önálló harccsoportokra szakították a
túlélőket, akik az újabb viszontagságok elől
spontán menekültek a kevésbé rossz, a fogság

felé, és így következett be nagyobb számban a
megadás, de korántsem az átállás.
Ezt a témát folytatta P. Havel „A cseh katonák
harcerkölcsének kérdéséhez" című előadása.
Ebben az előadó azt fejtegette, hogy a hadveze
tés sikertelenségei vezettek a dezertálásokhoz,
és ez egyaránt jelentkezett minden népbeli
alakulatnál, nem nagyobb mértékben a csehek
nél, mint a többieknél. Ezt követően arról szólt,
hogy a háborús propaganda is megtévesztő
lehetett, de egyaránt minden szembenálló
harcosra, nem volt e tekintetben sem a többie
kétől eltérő a cseh katonák reagálása. Minden
nek bizonyítására befejezésül százalékos bon
tásban mutatta ki a Monarchia egyes népeinek
veszteségeit.
J. Zabloudilouá előadása következett „Az
oroszországi cseh és szlovák elszármazottak
egyesületei a háború első hónapjában" címmel.
Az előadó bevezetése szerint mintegy kétmillió
kivándorolt cseh és szlovák élt abban az időben
idegenben, közülük a határ menti orosz terüle
teken mintegy nyolcvanezer. Ezek nemzetiségi
egyesületei azonnal segélyszervezeteket hoztak
létre, hazai honfitársaik érdekében léptek fel,
propagandát kezdeményeztek a cári haderőbe
való önkéntes belépés érdekében, majd arra
irányult minden tevékenységük, ahogyan az
előadó részletesen bemutatta, hogy a Monar
chia szláv lakosai közül minél többet megnyer
jenek az orosz haderő számára.
Szünet után a negyedik ülés VI. Karlický el
nökével kezdte meg munkáját.
Elsőnek /
Koralka
tartott
előadást
„Németország
és
Ausztria-Magyarország
1914/15-ben" címmel. Ebben a kér nagyhata
lommal kapcsolatosan az ügyetlen háborús
előkészületeket hangsúlyozta, majd azt részle
tezte, mennyire nem gondoskodtak egyes
veszélyessé válható államok előzetes kikapcso
lásáról. Ezután rátért a két szövetséges nagyha
talom közti nézetkülönbségekre, ezek közt
kiemelten foglalkozott a román, az olasz és a
lengyel kérdés megítélésében megmutatkozó
nézetkülönbségekkel. Ezekkel kapcsolatosan
szólt a monarchiabeli eltérő politikai nézetekről
is. Kiemelte végül a magyar kormány helyzetfel
ismerését, amely ellenezte a háborút.
B. Klípa „Olaszország a Nagy Háborúban"
címmel tartott előadást. Ebben az adott szerző
dések és a valóságos politikai célkitűzések
tükrében vázolta Olaszország távolmaradását a
háború kezdetén, majd az antant-hatalmak
oldalán való hadbalépését.
O. Brxinéllo ehhez csatlakozva „Olaszország
az első világháborúban" című vetítettképes
előadásában az alpesi hadszíntér tárgyi emlékeit

-212-

mutatta be, majd elvezette a résztvevőket az
egyes egykori helyszínekre, bemutatva felvéte
leivel, ma milyen formában él ott a múlt.
Zachar József következett ezután, aki „A cs.
és kir. haderő szerepe a belső közrend biztosí
tásában az első világháború kitörésének idősza
kában" címmel tartott előadást. Ebben felidézte
a dualista alkotmányos monarchia törvényes
előírásait, amelyek, ahogyan elemzésében
részletesen bemutatta, teljesen eltérő módon
tették lehetővé a birodalom két felében a had
erő karhatalmi alkalmazását. Ezt követően rátért
annak ismertetésére, hogy a világháború kirobbantásakor a ciszlajtán területeken a törvényho
zás kikapcsolásával rendeleti kormányzás érvé
nyesült, amíg a magyar korona területein to
vábbra is alkotmányos ellenőrzést gyakorolha
tott az országgyűlés két háza. Befejezésül azt
részletezte, miként juthatott a közös haderő a
ciszlajtán területeken jelentős szerephez az
állampolgári jogok korlátozásában és a
haditörvénykezés biztosításában, míg erre
mennyire nem nyílt módja a Magyar Királyság
ban.
B. UnfriedVégül „Az ausztriai munkásmozga
lom a háború kezdetén" címmel azt mutatta be,
mennyire nem számolt a szociáldemokrata
mozgalom a világháború lehetőségével, továb

bá, hogy mennyire a birodalmi lojalitás volt
kezdetben a meghatározó. Az előadó további
elemzése szerint ugyanakkor a szociáldemokra
ta vezetők a háború kirobbanásakor a saját
megerősödésüket várták az egész európai
térségben, azonban kezdetben a nemzetközi
munkásmozgalomban is a nemzeti megosztott
ság érvényesült.
Mind a négy ülésen termékeny vitát folytattak
az egyéni meghívás alapján jelen levő csehor
szági, ausztriai, szlovákiai, magyarországi,
olaszországi és németországi kollégák. Eszme
cseréjük a házigazda P. Khicina zárszavával ért
véget, aki megköszönte az értékes előadásokat,
termékeny vitákat és kifejezte reményét a jövő
évi folytatást illetően.
A résztvevőknek módjuk volt június 29-én
megtekinteni a Cseh Hadimúzeum állandó
kiállításait, majd jelen lehettek 30-án a prágai
Schwarzenberg-palotában
a
Hadimúzeum
„Estei Ferenc Ferdinánd Emlékkiállításának"
megnyitásán, július l-jén pedig a nyolcvan év
után megnyitott konopištei kastélyt látogathat
ták meg, majd Benešovban a polgármester látta
vendégül őket. Végül a napot Ferenc Ferdinánd
egykori közeli vadászházában a szimpózium
szervező bizottságának jóvoltából fehér asztal
mellett zárhattak.
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ALAPÍTVÁNY
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS
TÁMOGATÁSÁRA
Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó
igazgatója, dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
nyugalmazott főigazgatója és dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum munkatársa alapítványt hoztak létre a magyar hadi
történetírás támogatására.
Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti,
politika- és társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek
közzétételét, különös tekintettel az 1867-től napjainkig tartó történeti korszak
eseményeinek feltárására. Segíteni kívánja a magyar hadtörténészek
bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi tudományos
életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván
nyújtani
1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi meg
jelentetéséhez,
2. belföldi konferenciákon való részvételhez,
3. magyarországi kutatómunkához,
4. külföldi kutatómunkához,
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez,
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez.
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt
munkásságáért jutalomban részesít.
Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész,
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója. A
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos,
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens,
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész,
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet igazgatója.
Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok:
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V.,
Harmincad u. 3. Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az
adományozók által meghatározott célra is adhatók.
Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az
alapítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest,
Pf. 7. Telefon: (00-36-1) 15-69-522, (00-36-1) 15-69-970.
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Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra:

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak.

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát.

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség.

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.)

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetús írógéppel. Az esedeges javításokat a második és
harmadik példányra is kérjük rávezetni.

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza,
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással.

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet.

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári,
kézirattári és bibliográfiai adatokat.

9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.)

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg.

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat
hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét.
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Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész,
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója. A
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos,
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens,
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész,
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet igazgatója.
Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok:
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V.,
Harmincad u. 3. Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az
adományozók által meghatározott célra is adhatók.
Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az
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TANULMÁNYOK

ZACHAR JÓZSEF

A MAGYARORSZÁGI HADÜGY JOGI KERETEI, 1648-1848
A vesztfáliai békekötéssel teremtett új nyugat-európai viszonyok eredményezték
azt a változást is, hogy az egyes hatalmak a korábban szokásos módon nem
engedték szélnek egész haderejüket, hanem békeidőben is fegyverben tartottak
bizonyos számú gyalog- és lovasezredet. Ez történt az osztrák Habsburgok
birodalmában is, amelyben addigra már tartósan megszilárdult az a központi
intézményrendszer, amely képes volt a hadüggyel kapcsolatos folyamatos
szabályozásra. Az uralkodó melletti Udvari Tanács erősen szűkült hatásköre immár
csak az igazságszolgáltatásra terjedt ki, az Udvari Kamara a fiskális birtokok és a
koronajövedelmek kezelésére szorítkozott, míg a rendek által megszavazott
hadiadó, a contributionale beszedése és felhasználása az Udvari Kancellária
hatáskörébe került, az Udvari Haditanács pedig a haderőt legfőbb szinten
működtető hatósággá vált.1 Az örökös tartományokban így a centralizáció teljes
lehetett, hiszen a rendek jogainak addigra ugyancsak bekövetkezett
megnyirbálásával biztosított volt, hogy a szükségesnek ítélt rendes, vagy rendkívüli
hadiadót az uralkodói előterjesztésnek megfelelően határozattá emelik.
Nem így a Királyi Magyarországon, ahol éppen 1649-ben országgyűlési határozat
kötelezte III. Ferdinándot arra, hogy ,,a végvidékek terhét magára vállalja".3 Ezzel
egyidőben az állandó hadsereg megszületésének szellemében a magyar rendek a
következő határozathozatalra is készek voltak: ,,A karok és rendek a kirovandó
adók és részleges felkelések helyett és ezek fejében a régi és rendes katonaság
mellé (...) a maguk részéről bizonyos számú lovas és gyalog katonát ajánlanak meg,
mégpedig az ország felső részében 1200-at, a dunáninneni részekben pedig 1700-at,
továbbá a dunántúli és a Komárom átellenében levő részeken 1000-et." Ám már a
következő döntéssel nem hagytak afelől kétséget a rendek, hogy ezt az állandóan
fegyverben tartott kontingenst ,,a török ellenében kell a végvidékre a szükséghez
képest beosztani és elhelyezni", és hogy a magyar alkotmányosság szigorúan
honvédelmi szellemét megtartva és követve ,,a föntemlített katonákat, valamint a
többi régi és rendes katonákat sem szabad az országból kivinni". Ez korábbi
országgyűlési határozatok megismétlését jelentette.7 Mindenesetre fontosabbnak
bizonyult az az új momentum, hogy a végvári katonasággal kapcsolatosan is
érvényesülhetett immár a központi intézményrendszer fent vázolt megosztással
1
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történő irányítása. Ez ugyanis azt jelentette, hogy a végváriak ellátása betagolódott
a birodalmi méretű ügyintézésbe és a katonai vezetés is birodalmi méretű
megfontolások alapján intézkedett irányukban.
Ezt tapasztalva, a magyar rendek az első adandó alkalommal demonstrálták, hogy
őket milyen megfontolások vezették a Habsburg-uralkodó magyar királyként való
trónra emelésére. IV. Ferdinánd ifjabb király váratlan halálát követően 1655-ben úgy
választották utódává Lipót főherceget, hogy a koronázás előtti hitlevél l608-ban,
majd azt követően minden alkalommal megismételt kitételének szellemében
feltételül szabták, „őfelsége még saját szerencsés uralkodása alatt mentse föl az
országot a török járom alól".9 Ezt azonban nem kívánták tétlenül bevárni, hanem a
jövőbeni német-római birodalombeli segítséget is igényelve a császár-királytól,
azonnali döntéssel 6305 lovasra és 5120 gyalogosra emelték a meghatározott 40
felső-magyarországi végvárban elhelyezett magyar katonaság létszámát, továbbá a
„rovásadók pótlására és a részleges felkelések helyett és azok pótlására a maguk
részéről hat évre" 1100 lovas- és 450 gyalogkatona állítását ajánlották meg.11 Ezzel
együtt, miként l608 óta visszatérően,1 a Habsburg-hadvezetésnek adandó válaszul,
mintegy visszautasítva a birodalmi politizálás szempontjából természetesnek tűnő
intézkedést, a haderő nem magyar egységeiből a magyar végvárakba való
erőátcsoportosítást, arra is határozatot hoztak, hogy „az idegen katonaságot (...)
három év leforgása alatt ebből az országból és a kapcsolt részekből ki kell vinni, és
jövőre az ország előzetes tudta és beleegyezése nélkül nem szabad behozni".13
Miután sok változás nem történt, a trónralépő I. Lipótot beiktató 1659-es
országgyűlés megismételte e vonatkozású határozatait. Sőt ezúttal a határozottabb
fogalmazás mellett annak hangsúlyozására is sor került, hogy a Királyi
Magyarország hagyományosan önálló hadszervezettel rendelkezik, az országban
levő királyi hadak parancsnoka, vagyis a főkapitány (generalis capitaneus) a
nádorispán, akinek alárendelve ténykednek „a helybeli fő- és alparancsnokoknak"
nevezett kapitányok, akiktől „egyenesen és közvetlenül függjenek" mindazok, akik
„német katonák" és akik „mostan az ország végvidékein vannak".15
A magyar országgyűlési határozatok ellenére, azokat negligálva, a birodalmi
centralizáció újabb teret nyert a hadügyben, és az 166l-es oszmánellenes hadjárat
szinte a Királyi Magyarország „katonai megszállásához"1 vezetett. A szembenálló
nagyhatalom elleni nagyarányú felvonulás ugyan teljesen indokolt volt, és a magyar
politikusok szempontjából is elfogadható, sőt felszabadító céljaikat szolgáló
momentumnak tűnhetett volna, ha nem járt volna együtt azzal, amit az újabb
országgyűlésen így fogalmaztak meg a rendek: „a német katonaságot nemcsak,
hogy ki nem vitték, időközben is (...) új és számosabb német katonaságot is
hozattak be, és ugyanez a német katonaság és annak vezetői szokatlanul
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élelmiszereket zsaroltak és úgynevezett ingyenes szállásokat róttak ki, és az ország
törvényei szerint a katonaszállásoktól mentes, úgy egyházi, mint nemesi kúriákat
szállásokkal terheltek, s egyéb különféle és súlyos jogsérelmeket követtek el az
országlakók és azok jobbágyai ellen." Ismét megfogalmazásra került a teljesen
logikus birodalmi meghatározottságú abszolút uralkodói válasz, miszerint ,,azt a
német katonaságot csupán az ország megvédésére és megtartására cél/ó tiszta és
atyai jóakaratból, a kitört háború nyilvános veszélyében (...) az ország oltalmára
hozták be".18 Ezzel szemben mégis újra elhangzott ,,a német katonaság kivitelének"
követelése, és ehhez csatlakozva a másik, hogy az uralkodó ,,addig is akarata
szerint kegyelmesen méltóztassék annak a katonaságnak biztosabb fizetéséről
gondoskodni, és azt a hű országlakókkal szemben folytatandó minden
ellenségeskedéstől, az ingyenes és kierőszakolt szállások önkényes kirovásától és
az egyházi és nemesi kúriákban való szállásfoglalásoktól eltiltani és visszatartani, s a
törököket a német katonákkal, meg a bennszülöttekkel egyenlő módon üldöztetni,
s az országot védelmeztetni, és azokat főképpen saját távolléte alatt a nádorispán
úrnak és a helybéli vezéreknek, alvezéreknek és kapitányoknak alárendelni". Az
oszmánellenes felszabadítás mielőbbi elérése érdekében és egyúttal az uralkodó
nyílt állásfoglalását kikényszerítendő, egyúttal felajánlotta a magyar országgyűlés az
általános felkelést is az ország régi és joghatályos törvényeinek előírásai szerint.20
A centralizált birodalmi hadügy és a szeparatistának tűnő, valójában történelmileg
önálló magyar hadügy nézetütközése az l663/64-ben végre megvalósult török
háborút követően kizárólag birodalmi és egyáltalán nem magyar érdekek
figyelembe vételével kötött vasvári béke következményeként közismert módon számos más ellentétnek azonosan ez irányba való hatására is tekintettel - a rendi
szervezkedéshez, annak véres felszámolásához és minden korábbinál nagyobb
létszámú idegen katonaság magyarországi állomásoztatásához vezetett, immár
nyíltan nem annyira az oszmán, hanem a magyar elkülönülési veszélyre való
tekintettel.21 Az állandó hadseregbeli nem magyarországi kiállítású egységek
szaporodó magyarországi telepítése együtt járt a megbízhatatlannak minősített
magyar végvári katonaság zömének az uralkodó általi elbocsátásával, amely
logikusan vezetett a bujdosó, majd a kuruc mozgalom megszületéséhez és végül a
kuruc felkelés kirobbanásához. 22 Helyesen ismerte ezt fel az l681-es országgyűlés,
amikor így fogalmazott: ,,Az országlakók saját kárukra tapasztalták, és napról-napra
tapasztalják, mennyire ártalmas volt, és ma is mennyire veszélyes a véghelyi
bennszülött katonaságnak az utóbbi évek lázadásai idején nagyobb részben történt
elbocsátása". Hiábavaló volt azonban már annak kimondása, hogy az 1655-ben
meghatározott számban újra szolgálatba kell fogadni őket 2 és gondoskodni kell
fizetésükről.25 Ugyanis a Királyi Magyarország országgyűlése arra is rákényszerült,
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hogy megfogalmazza: ,,az ország törvényei és a királyi hitlevél ellenére, az ország
beleegyezése nélkül több ízben behozott és tetten az országban létező külföldi
katonaságot, (...) minthogy a mostani idők viszonyaira képest teljesen az országból
ki nem vihető, (...) tűrni kell", bár hozzátették: „de úgy, hogy az országlakók
zaklatása és elnyomása nélkül, saját pénzén és a maga részéről megszabott árak
reájok erőltetése nélkül éljen".
Ezzel több évtizedre eldőlt a birodalmi és magyar hadügy kettőségének kérdése.
A bécsi udvar életben hagyta a hadállítás középkori magyar alkotmányos formáit: a
véghelyek és a királyi hadak fenntartását és a vészhelyzetben bekövetkezlietően
szükséges részleges, vagy általános felkelés meghirdetését, míg a magyar
törvényhozás tudomásul vette, hogy a császár-király uralkodónak joga van az
országgyűlés döntésétől függetlenül létező haderő: az új, összbirodalmi keretben
szervezett és igazgatott állandó császári hadsereg magyarországi állomásoztatására
is. Az is hallgatólagos elfogadást nyert magyar részről, hogy törvényes az az állapot,
miszerint a birodalmi méretű hadügy élére állított Udvari Haditanács dönt a
magyarországi főkapitányságok parancsnoki tisztének betöltéséről és más
Magyarországra szóló kinevezésekről.27
A magyarság sorsát meghatározó mértékben formáló két jelentős
eseménysorozat: a magyarországi oszmán uralomnak véget vető felszabadító
háború és a II. Rákóczi Ferenc vezette, az ország függetlenségéért hiábavalóan, az
ország helyzetének javításáért viszont eredményesen vívott szabadságharc
időszakában nem történt hadügyi vonatkozású országgyűlési döntés a
magyarországi Habsburg-uralmat elfogadók részéről. Ezzel szemben az 1712/15-ös
országgyűlésen napirenden volt a hadügy és határozathozatalra is sor került. Ez
mondatta ki azt a máig élőén általánosan elfogadott nézetet, hogy „végre az 1715.
évi országgyűlés elvben elfogadta az állandó katonaság felállítását",28 vagy
árnyaltabban megfogalmazva: „Az 1715-ben elfogadott VIII. törvénycikk
szabályozta a nemesi felkelés jövőbeni elrendelésének módját, és - szentesítve a
már fennálló gyakorlatot - az állandó hadsereg, a »rendes katonaság« tartását."29
A valóság feltárása érdekében magából a törvényszövegből kell kiindulnunk. De
még annak elemzése előtt előre kell bocsátanunk, hogy a bizonyos különállóság
megőrzésével a Habsburg-birodalomba tagolt magyarság az ország három részre
szakadásának történelmi örökségeként országegyesítés nélkül élte tovább az életét.
Nemcsak arról van szó, hogy a Temes-vidék a törvénykezés idején még oszmán
fennhatóság alatt állt, nem csupán arról, hogy - ahogyan még tárgyalásra kerül, egyre nagyobb területek kiszakításával Katonai Határőrvidék szervezése is folyt,
hanem főleg arról, hogy Magyar Királyságon a bécsi udvar a külön betagolt Erdélyi
Fejedelemség és természetszerűleg a társország Horvát-Szlavón-Dalmát Királyság
nélküli területet értette. A jobb megértés érdekében az így szűkebb értelemben vett
magyar országgyűlés törvénykezését kell megvizsgálnunk.
Az 1715. évi VIII. törvénycikk bevezetőből és négy paragrafusból állt és két
különálló kérdésben intézkedett. A bevezető és az 1. paragrafus a szatmári
26
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békekötést követően a kevéssel korábban trónra került III. (VI.) Károllyal való
megegyezés szellemében az alkotmányos jogfolytonosságot rögzítette hadügyi
téren, amikor így fogalmazott: „Minthogy a nemesek és mindazok, kiket a törvény
Magyarországon ez elnevezés alatt összefoglal (bármely tisztségű, méltóságú s
állású személyek legyenek) ez ország védelmére katonáskodni, tehát személyesen
felkelni s illetőleg bandériumaikat előállítani és kiindítani tartoznak. 1. Ezt ő császári
és királyi Szent Felsége, valahányszor szükségesnek ítéli, az akkori, erre nézve
alkotott törvények értelmében, mostantól jövőre is megkívánhatja s követelheti."
Ez a szövegrész egyértelműen azt nyilvánította ki, hogy a korábban törvényesen
körülírt magyar katonaállítás, az eredeti előírásoknak megfelelően, továbbra is
joghatályos marad.
Az „erre nézve alkotott törvényt" a megelőző országgyűlési határozatok közt
keresve egyértelmű, hogy - még korábbi törvényhelyekre hivatkozva - utoljára az
1Ó62. évi V. törvénycikkben szabályozták a hadbaszállás rendjét. Ebben a karok és
rendek kimondták, hogy „nyílt háború idején" vagy „végső ellenségeskedés és
szükség esetében", ha „az ellenség nagyobb számmal rendes hadsereg alakjában
támadná meg az országot", akkor „a haza és a szomszéd kereszténység védelmére",
vagyis még nyilvánvalóan és egyértelműen a fenyegető oszmán veszély elhárítására
„felajánlják, hogy általában és személyesen fognak felkelni". Ezzel egyidőben
„személyes felkelésükön felül még minden húsz meg nem hódolt (...) akár egész,
akár fél vagy negyed, vagy zsellér telekhez tartozó ház után, a földesurak maguk
részéről saját költségükön egy lovast, a jobbágyok részéről pedig, ezek költségén,
egy gyalogkatonát, fegyverrel jól felszerelve, táborba állítani s ott tartani, a
hasonlóképpen összeszámítandó és meghatározandó meghódolt negyven ház után
pedig a földesurak egy lovast és egy gyalogkatonát fogadni és kiállítani s addig,
amíg a végső szükség tart, (...) táboroztatni tartozzanak és kötelesek legyenek."3
A földbirtokos egyházi és világi természetes és jogi személyeken kívül e
törvénycikk értelmében még „a gazdagabb lelkészek egyenként, (...) a szegényebb
lelkészek tizedmaguk (...) kötelesek legyenek a haza védelmére egy-egy lovast
fogadni, állítani s táborban tartani", ugyanígy „a szabad városok is minden húsz
polgári ház után (...) egy jól felszerelt gyalogoskatonát küldjenek s tartsanak, s ezen
felül (...) a megyében birtokolt minden húsz ház után a birtokos nemesekhez
hasonlóan a fentebbi módon lovas és gyalogos katonákat adjanak". További
részletes szabályozás szerint „a polgárok és más bármilyen idegenek és akik
zálogos javak birtokában vannak, hasonlóképpen minden húsz zálogban tartott ház
után egy-egy lovast küldjenek", míg „a mezővárosok és kiváltságos vagy
másképpen felszabadított falvak is, akár adó alá vetvén, akár nem, minden egyes
ház után egy gyalogkatonát állítsanak és tartsanak a táborban". Ezt követően újabb
rétegekre vonatkozó intézkedés következik: „A földesurak katonáskodásra rendelt
és kötelezett szabadosai pedig, úgyszintén az egyházak nemesei, sőt a földesurak
részéről csupán a katonáskodás tekintetében kiváltságolt hajdúk is, a földesurak
mellett, azoknak költségén, katonáskodni tartozzanak. Az ő Felségétől kiváltságolt
hajdúvárosok pedig szokott módon keljenek fel." S még mindig nincs vége: „A
30 1715:8. te, CJH, III. k , 441. o.
31 1543^13. te, 1545:23. t e , 1596:7. t e , 1601:9. t e , 1662:24. te, 1569:7. t e , uo.
32 1662.5. te, 1. és 2. p., uo. 229. o.
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többi, földesuraiktól a katonáskodásra nézve nem kiváltságolt, szórványosan házak
birtokában levő s jobbágyi szolgálatokat teljesítő hajdúk után pedig földesuraik,
ugyancsak minden húsz ház után, egy lovast, maguk a hajdúk pedig egy gyalogost
állítani tartozzanak", végül ,,a meg nem hódolt, úgy nemes, mint nem nemes rácok
is a haza védelmére személyesen felkelni tartozzanak".
Feltétlenül szükséges volt ilyen részletességgel felidézni az általános felkelésre,
másként az insurrectióra vonatkozó, továbbélő jogszabályt. Csakis ennek tükrében
válik világossá, mennyire helytelen azt egyszerűen „nemesi felkelésnek"" mi
nősíteni, hiszen már maga a törvényszöveg is nemcsak személyesnek, de
általánosnak is nevezi azt és részletesen szól a bandériumokról. A tör
vényszövegnek a bandériumokra vonatkozó alaposabb vizsgálata pedig világossá
teszi, hogy ez magában rejti a telekkatonaság, azaz a militia portalis továbbélő
intézményét is.
Az 1715-ben továbbra is joghatályosnak minősített törvényes rendelkezés
értelmében ez a jelentős magyar haderő továbbra sem válhatott az abszolút
{labsburg uralkodó eszközévé. Maga a záróparagrafus ugyan úgy intézkedett, hogy
„az általános és személyes felkelést ő Felsége azonnal, ha az említett végső szükség
vagy ellenségeskedés beáll, kihirdetni méltóztassék, s a karok és rendek is arra
annak idejében készen lenni kötelesek legyenek".
De még ebben az esetben sem állíthatott az uralkodó a magyarországi felkelés
élére, miként az örökös tartományaiban az azokból fegyverbe szólított hadak
esetében, maga helyett személyesen erre kiválasztott és őt helyettesítő fő
parancsnokot, akit a kortársak, méltóságára tekintettel, Generalleutnant meg
nevezéssel illettek. Ugyanis a kutatók részéről általánosan figyelmen kívül hagyott,
de legalábbis nem idézett 1715. évi XXI. törvénycikk, első és eddig elemzett feléhez
csatlakozóan, ismét korábbi törvényhelyre ' hivatkozva, a következőt is kimondta:
,,ő Felsége hozzájárulásával elhatározták, hogy ha (...) ez az ország felkelni
tartozik, ez esetben (...) az ország mostani s jövendő nádorispán ura legyen
továbbra is az ország főkapitánya". 7 Ez pedig maga után vonta annak további
jogérvényességét is, hogy ,,a magyar nemzetből való főkapitány urak, ő Felsége és
a nádorispán úr után", továbbá a „megyék kapitányai", alkalmasság esetén az
alispánok, ellenkező esetben erre választott személyek, „tartoznak a megyék
csapatait jó rendben tartani", másrészt „a megyék csapatai és tisztjei pedig a magyar
vezérkapitányoknak és a nádorispán úrnak, ő Felsége után alárendelve legyenek s
engedelmeskedjenek."'
E felfogást egyértelműsítette az ugyancsak a kutatás hátterébe szorult 1715- évi
XLII. törvénycikk, amely „a kassai, dunáninneni, dunántúli, győri, komáromi s más
főkapitányságokról" szólt, és amely a korábbról továbbélő véghelyeket is említette,
mint fenntartandókat, sőt egyértelműen továbbfejlesztendőket, hiszen elvi döntés

33
34
^5
36
37
38

6-15. p , uo
fiorusin Mo hadtört I k , 407. o.
1662 5 te 25 p , CIH III. k , 231. o.
1485 4 te .uo
1715 21 te . uo 453 o
1662 7 te 2-5 p ,uo. 233. o;v.ö.: 1545:20. te.
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született a főkapitányságoknak a véghelyekre való átvitelére is, bár egy későbbi
időben, mivel az „érett megfontolást s hosszabb munkát tesz szükségessé".*
Áttérve az 1715. évi VIII. törvénycikk második felére, amelyet a már idézett
módon az állandó hadsereg becikkelyezésének tart a szakirodalom, ez pontosan így
hangzik: „2. Minthogy azonban csupán ezzel (ti. az 1. paragrafusban kimondott
személyes és általános felkeléssel - 2. J.) emez országot elegendőképpen
megvédelmezhetni nem lehetne, sőt inkább minden eshetőségre erősebb és úgy
bennszülöttekből, mint külföldiekből álló rendes katonaságot kell tartani, mely
kétségtelen, hogy zsold nélkül fenn nem állhat, ezt pedig adózás nélkül beszerezni
nem lehet, ezért az erre szükséges segélyek és adók dolgában a karokkal
országgyűlésileg (hova tudomás szerint különben is tartozik,) kell határozni."
A kulcsszó ebben a szövegegyüttesben a ,,rendes", a kérdés az, mit kell „rendes
katonaságon" érteni. Az általánosan elfogadott nézettel szemben, miszerint „a
»rendes katonaság« az állandó hadsereg" lenne, és ez a szövegrész azt jelentené,
hogy „szentesítve a már fennálló gyakorlatot, az állandó hadsereg, a »rendes
katonaság« tartását szabályozta" volna, a szerzőnek az a meggyőződése, hogy a
törvény szelleme értelmében, mivel korábbi törvényhelyekre való visszautalások
indokolják a rendkívüli szűkszavúságot, ezúttal is a régebbi e vonatkozású
törvényhelyekhez kell fordulni. Miután pedig a korábbi hadügyi törvénykezés a
felkelés mellett mindenkor csupán a végvidékről, pontosabban a véghelyekről
szólt, és az ott állandó szolgálatot teljesítőket nevezte „régi és rendes
katonaságnak", amelynek erősítésére „bizonyos számú lovas és gyalogos katonát"
ajánlottak meg a rendek, 2 hogy érvényesíthessék azt a korábbi határozatukat,
miszerint a végvidéken „bennszülött kapitányoknak, más tiszteknek és végvári
katonáknak" kell szolgálniuk, és semmiképpen sem „idegeneknek", akiknek
nagy száma indokolta, hogy róluk, mint „külföldi katonaságról"45 szóljanak, ezúttal
is a végvidékiekre vonatkozott a törvénykezés.
A kortársak részéről helyesen császári hadseregnek nevezett összbirodalmi
haderő vonatkozásában nem vélhette magát illetékesnek a magyar országgyűlés,
hogy bármilyen döntést is hozzon, és természetesen sohasem tett ezirányú
kísérletet. Megváltoztathatta azonban saját korábbi határozatait, amelyekkel
sorozatosan tiltotta a külföldi katonaságnak az országba való behozatalát, és
követelte a mégis behozottak eltávolítását, • míg végül a történelmi körülmények
hatására is csupán a külföldi katonaság magyarországi jelenlétének tűrését volt
hajlandó kimondani, 7 ahogyan minderről már szó volt. 1715-ben, az alapvetően
megváltozott történelmi körülmények között, a Habsburg-hű magyar ország
gyűlésen már anakronisztikusnak kellett tűnnie az idegen katonák puszta
39 1715:42 t e , uo. 475. o.
40 1715 8 te. 2 p.,uo 441. o.
41 Bonts in- Mo. hadtört. I. lt., 407. o.; v.o.: Szabó, 23. skk. o.
42 164765. te., 1649:2., 3., 9. te, CJH, III. k., 467., 527. o.
43 1608 11. te, 1613:6. te, uo. 17., 89. o.
44 1625:24 t e , uo. 253- o.
45 163559. te, uo 337. o
46 1608 2 . 11. te, 1625 24. te, 1635Ó9- t e , 1639:46. t e , 165519. te, 1659:25 t e , 1662 2 t e , uo. 17., 253 , 337., 397.,
595., 155., 275. o
47 1681 5 t e , uo 271. o.
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magyarországi tűrésének is, hiszen a hét esztendőn át folytatott Rákóczi
szabadságharcnak végül a Habsburg-birodalombeli területeken azokból és azok
határain kívülről kiállított és ezért idegennek tartott katonák egyre nagyobb számú
bevetésével lehetett úgy véget vetni, hogy az idők folyamán mind több magyar, s
köztük növekvő számú kuruc állt át az uralkodó oldalára, és lépett be annak
császári hadseregébe, főleg a korábbról már abba betagolt magyarországi kiállítású
egységekbe, míg végül is békekötés született. Másként szólva a császár-király hadai
is mindinkább vegyesen nem magyarokból és magyarokból álltak.
A magyar törvényhozás számára mégis közömbös volt, hogy a Habsburg
birodalom hadereje meghatározó nagyságrendben, bizonyos szerény részét
tekintve, már magyar egységekből is álló császári állandó hadsereg volt. Számára
csak az volt a kérdés, hogy immár nem akadályozhatja meg ,,a külföldiek"
magyarországi állomásoztatását. Hogy mennyire nem az állandó hadseregre
vonatkozó határozathozatalról volt szó, fel kell idézni, hogy annak fenntartására,
ellátására, igazgatására és vezényletére birodalmi szintű, korábban létrejött központi
hatóságok voltak illetékesek. Ugyanakkor viszont ,,a véghelybeli bennszülött
katonaság" fenntartása országgyűlési hatáskörben volt, és fizetésüket illetően újra és
újra határozathozatalra került sor, így utoljára 1681-ben, amikor ,,a harmincad felét s
bizonyos sóvámot a bennszülött katonaság fizetésére a jövő országgyűlésig
felajánlják",
majd ezt a döntést 1687-ben megismételték. Ezt a hagyományt
folytatva, 1715-ben fenntartotta magának a jogot az országgyűlés, hogy a
véghelybeliek fenntartására fordítandó adókról maga döntsön. Immár azonban nem
volt tiltott a nem magyar katonaság magyarországi fenntartása sem. Erre tekintettel a
törvényhozóknak vissza kellett emlékezniük a Habsburg-abszolutizmus durva
kinyilvánítására, amikor 167l-ben a magyar alkotmányosság által előírt or
szággyűlési egyetértést nem kívánva, nem kérve, sőt negligálva uralkodói döntés
született, amely szerint a magyar területeken állomásozó teljes idegen katonaság
eltartására rendeletileg kötelezi Magyarország lakosságát.50
Azt sem feledhették, hogy a talán minden korábbinál sorsdöntőbb két és fél
évtizedben tapasztaltak szerint az országgyűlés összehívása az uralkodó kénye
kedve szerint történik. Ennek az e törvénycikkbeli, a szakirodalomban ugyancsak
elsikkadt további két paragrafussal igyekeztek gátat vetni: „3. Ha pedig a véletlen
ellenséges betörésnek rendkívüli esete merülne fel, vagy a változó s előre nem
látható rögtönös háború tekintete az ilyen fontos ügy tárgyalásának rendes
módozatát s alakját nem engedné, ily esetekben ugyanazon karok és rendek
nemcsak tanácsosnak, hanem szükségesnek is találták, hogy a nádorispánt és az
ország prímását, meg a püspököket, bárókat, a királyi ítélőtáblát, a megyéket és
szabad királyi városokat, amennyire lehet, s minél nagyobb számban az országban,
s nem azon kívül, összehívják. 4. Kik megvizsgálván az ily véletlen szükség okát, s
azt az ország hasznára és szükségére elegendőnek ismervén s találván, az ily
adókivetés dolgában (s nem az ország egyéb ügyeiben is) tanácskozhassanak és
határozhassanak. "51
48
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1681:15. te, uo. 277. o.
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Az uralkodó által igényelt és az országgyűlés által elfogadhatónak vélt ,,az úgy
bennszülöttekből, mint külföldiekből álló rendes katonaság" fenntartását lehetővé
tevő és szükségesnek tartott költségvetési összeg bizonyára nagyon távol állt
egymástól. Egy korábbi törvénycikk, visszautalva a már idézett 1681. évi e
vonatkozású törvényhelyre, e döntés mindkét részről történt elhalasztását rögzítette:
,,Az 1681. évi XV. törvénycikkben felszámolt jövedelmek iránti rendelkezést ő
legszentségesebb Felsége a jelen idő tekintetéből a következő országgyűlésre
hagyván, a véghelyek ellátását és egyéb szükséges dolgokat is, az ő jóságos
beleegyezésével, boldogabb időkre halasztották."52
Végső érvünk arra vonatkozóan, hogy mindeddig tévesen értelmezetten látják
korábbi szerzők az 1715. évi VIII. törvénycikkben a birodalmi és magyar hadügy
összeegyeztetését, az állandó hadsereg magyar részről való elfogadását és az
állandó hadsereghez való magyar hozzájárulás akceptálását, az a tény, hogy egy
ugyancsak mindeddig nem idézett további döntés született, amely kimondta, hogy
,,a közigazgatási, katonai és közgazdasági ügyekben rendszer kidolgozása s sikeres
keresztülvitele üdvös és az egész országra hasznos és első sorban szükséges
munka", amely azonban éppen ezért időigényes, és amelynek kidolgozására az
országgyűlés az uralkodó egyetértésével királyi biztosokból álló bizottságot hozott
létre.
Annak bizonyítására pedig, hogy a magyar országgyűlés semmiképpen sem
érthette „az úgy bennszülöttekből, mint külföldiekből álló rendes katonaságon" az
uralkodó állandó hadseregét, álljon itt az a szakirodalomban mindeddig ismeretünk szerint - ki nem emelt tény, hogy 1715-ben országgyűlési határozatot
hoztak a magyar karok és rendek ,,a császári-királyi katonaság kihágásairól és a ká
rosultaknak e tekintetben adandó elégtételről", mégpedig visszautalva az e
vonatkozású korábbi határozatra. Az viszont 1681-ben még csak - a Habsburg
birodalmon kívülről érkezettekre is tekintettel - a „külföldi katonák kihágása"
megnevezéssel intézkedett olyképpen, hogy a magyar vármegyei hatóságoknál,
vagy hiteles helyeknél tett tanúvallomást követően magyar bíróság hozhat ítéletet,
és csak vita esetén arra, hogy ,,a dolog valóságát e célra összehívandó mindkét
nemzetből való bírák, katonai törvény szerint kiderítvén", ítélkezzenek. Ha nem
arról lett volna szó, hogy a három és fél évtizeddel korábbi helyzettel össze
hasonlítva, erősen megfogyatkoztak a birodalmon kívüli valódi külföldiek, és
lényegesen több, a Habsburg-birodalom nem magyar területeiről kiállított állandó
hadseregbeli állomásozott magyar területeken, a véghelybeliekre vonatkozóan
elengendő lett volna, számos más esethez hasonlóan, a korábbi törvényhelyekre
való visszautalás. A megkülönböztető kiemelés viszont egyértelművé teszi, hogy
csakis ez esetben szólhattak a rendek az állandó hadseregről, mégpedig a korábbi
hazai bíráskodási jog hatályának a magyar felségterületen tartózkodó újabb, immár
jelentősége miatt kiemelendő katonakontingensre való kiterjesztésével kapcso
latosan.
52
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Az 1722/23-as újabb országgyűlés nagyon jellemző módon kénytelen volt
visszatérni arra a kérdésre, hogy a hazai hatóságok mellett párhuzamosan
működnek a, magyar területeken állomásozó állandó hadseregbeli alakulatok
különböző szintű parancsnokságai, és azok működésére semmilyen hatással sem
lehet: ,,Hogy a katonai kihágásokra nézve az 1715. évi XLIII. törvénycikket
pontosan megtartsák, s a karok és rendek a tábornokok vagy bármely katonai
parancsnokok részéről az adók vagy úgynevezett regálék kicsikarásában bárminő
módon vagy bármikor behozott visszaélések ellenében magukat ezúttal is
vigasztalva érezzék, ő legszentségesebb Felsége kegyelmesen elrendelte, hogy (...)
ezeket a lehetőség szerint minél előbb eltöröljék és megszűntessék."S7 Az állandó
hadseregbeli jelenlét csökkentését a magyar országgyűlés nem érhette el, ezért a
járható utat kellett választania az idegen katonaság létszámának leszorítására: ,,A
karok és rendek ő legszentségesebb Felségénél (...) a szükségtelen erősségeknek
az erről kiadott jóságos rendelet szerint való kiürítésére legalázatosabban
könyörögnek."58
Bár az 1728/29-es országgyűlést az előzőekhez hasonlóan fontosabb kérdések köztük a hadiadó összegszerűsége - uralták, két határozatban is annak tanú
ságtételét adta, mennyire szabadon rendezkedhetett be az állandó hadsereg
Magyarországon, és ezzel kapcsolatosan milyen kevés befolyással rendelkeztek a
hazai hatóságok. Törvényt kellett ugyanis hozni egyrészt ,,a Győrben és
Komáromban a várparancsnokok részéről behajtani szokott regálé című adó
eltörléséről", másrészt arról, hogy ,,a katonák kocsmákat és mészárszékeket ne
tartsanak". }
Ilyen előzmények után érkezett el III. (VI.) Károly halálával az osztrák
„örökségért" vívott háborúk időszaka, amely valóban jelentős, mindeddig a kutatók
részéről kevéssé figyelembe vett hadügyi változásokat eredményezett. Ezeknek a
lényege az volt, hogy ezúttal ténylegesen és tartósan egybekapcsolódott a birodalmi
és a magyar hadügy. Arra a tényre alapozva, hogy a horvát országgyűlés 1712-ben,
az erdélyi országgyűlés 1722-ben, a szűkebb értelemben vett magyar országgyűlés
pedig 1723-ban törvényerőre emelte a Pragmatica Sanctiót, a trónörökös Mária
Terézia a trónjaira törő német-római birodalmi fejedelmek ellenében szük
ségszemen fordult birodalma keleti feléhez. Egyik első intézkedésként már 1740
őszén kinevezte magyarországi főhadparancsnokká azt a Pálffy János grófot, aki
egyrészt a császári állandó hadsereg tábornagya, másrészt a legmagasabb betöltött
magyar méltóság viselőjeként országbíró volt és a szatmári békekötés érdekében
három évtizeddel korábban tett fáradozásai alapján mind az udvar, mind a magyar
államférfiak bizalmát élvezte, továbbá ország- és birodalomszerte nagy tekintéllyel
rendelkezett. Ezt követően Mária Terézia rögtön azzal a kívánsággal fordult a
magyarországi főhadparancsnokhoz, hogy trónjainak biztosítása érdekében az
állandó hadsereg hadilétszámra való feltöltésére szabadon toboroztathasson magyar
területeken. Ennek megkezdését megelőzően bekövetkezett a sziléziai porosz
betörés, amelyre tekintettel az alkotmányjogilag kényes helyzetbe került Pálffy úgy

57 1723:21 te, uo 585. o.
58 1723:23 te, uo. 587. o.
59 1729:3., 4 t e , uo. 667. o.

-12-

döntött, hogy az ország veszélyhelyzetére tekintettel 14 vármegyében részleges
felkelést hirdetve, fegyverbe szólította az erre kötelezetteket.
A hadiesemények világossá tették, hogy a Mária Terézia trónutódlását elfogadó
magyar rendeknek ennél súlyosabb döntést is kell hozniuk. Erre az 1741-es
koronázó országgyűlésen került sor. A karok és rendek siettek kimondani, hogy
„habár a szükséges katonaságot rendes alakban zászló alá gyűjteni az idő rövidsége
nem engedi, mégis (...) az ország általános fölkelését elhatározták." Fontos
korlátozásokkal tették azonban ezt: ,,A bajor választó s a király és ország más
ellenségei igazságtalan törekvéseinek elnyomására minden lehető eszközöket kész
szívvel alkalmazni igyekezvén, (...) a fenyegető veszélyre való tekintetből, az
előadott célra s csakis ez egy alkalomra és szükségre". Egyúttal azt is feltételül
szabták, hogy ,,ez által az ország törvényei, s a nemesek ősi kiváltságai, jogai és
szabadságai semmiképpen sérelmet ne szenvedjenek." Végül a bevezetőben még
egyszer kihangsúlyozták, hogy döntésükből „bármely jövendő időkben követ
keztetést vonni ne lehessen."
Érthető volt ez az óvatoskodás, hiszen a magyarországi Habsburg-uralom
időszakában első ízben következett be az a helyzet, hogy az országot nem a keleti
ősi ellenség, az Oszmán Birodalom fenyegette, amellyel szemben természetes
reagálás volt a részleges vagy általános felkelés meghirdetése, hanem nyugati
uralkodók törtek rá a Habsburg-ház örökös tartományaira, és csak a perszonálunióból fakadó közvetett veszély fenyegette a Magyar Királyságot. Mária
Terézia trónjának megvédésére Sziléziában kellett a poroszok, majd Cseh- és
Morvaországban a bajorok és szászok, valamint az ezeket támogató francia hadak
ellen vonulni. Márpedig a mindenkor sziklaszilárdan őrzött középkori magyar
alkotmányosság csupán az ország megvédése érdekében engedélyezte felkelés
meghirdetését, sőt a török háborúk idején az országgyűlés többször konkrétan is
megfogalmazta, milyen veszélyhelyzetnek kell fennállnia a végvidékeken az
általános felkelés előfeltételeként. Természetszerűleg mindaddig nem volt szük
séges, hogy a jelentéktelen magyar-sziléziai határvonallal kapcsolatosan döntés
szülessen, hiszen azonos uralkodó két felségterületéről volt szó. A magyar
területektől távol vívott korábbi „örökösödési" háborúkban pedig a Habsburg
uralkodó nem szorult rá arra, hogy magyar királyként az insurrectio hadbaszólítását
igényelje.
Miután ez elháríthatatlanul és elodázhatatlanul szükségessé vált, az alkotmányjogi
zsákutcába került magyar országgyűlés felső tábláján helyet foglaló 67 püspök és
prelátus, 187 gróf és báró, valamint az alsó táblát alk"otó 235 vármegyei és 75 szabad
királyi városi küldött olyan egyszerinek minősített döntést hozott, amellyel nem
szüntette meg az addigi szigorúan védelmi igénybevétel lehetőségét, hanem éppen
ahhoz ragaszkodva az örökös tartományokba való kivonulást kivételesen és
kimondatlanul mégsem minősítette sérelmesnek. Mindenesetre a nemeseknek
biztosítandó időnyerés céljából első határozatként a következő figyelemreméltó
60 KA, AFA, Schlesien, 174l-I-ad 14, 1741-11-24, N. B.: Nem csak a vonatkozó irodalomban általánosan említett
Duna-melléki vármegyékről volt szó; Pozsony, Nyitra, Trencsén, Liptó, Veszprém, Somogy, Bars, Zala, Vas, Heves,
Bihar, Szatmár, Szabolcs, Komárom vármegye e sorrendben, továbbá a jász és kun kerület szerepelt a megkeresettek
között.
61 1741:63. te. Bev., CJHIV. k. 55. o. V.o.: Éble 1897. l60. skk. o.
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fogalmazású döntést hozta: „Amely általános fölkelés címén először is tényleg
kiállítanak huszonegyezerhatszázhuszonkét az ország portái szerint kivetett
gyalogot, kik hat újonnan alakulandó ezredbe lesznek beosztva, és zsoldjukat
összes tisztjeikkel együtt (kik közül a törzstiszteket ugyan ő Királyi Szent Felsége
fogja fizetni és kinevezni, a többieket pedig bezárólag a századostól kezdve, a
vármegyék az ezredesekkel egyetértőleg nevezendik ki) az ország adóalapjából
kapják, s ugyanazon alapból lesznek a vármegyék, városok s elkülönített portákkal
bíró helyiségek és kerületek által, beszámítás mellett, mházandók, s minden
szükséges kellékkel (a puskán, zászlón, dobon és sátrakon kívül, melyekről ő
Királyi Felsége fog gondoskodni) hasonlóképpen beszámítás mellett fölszerelendők."
A hosszú mondat elemzése több, a szakirodalomban mindeddig nem kellően
méltányolt tényt takar. Egyrészt az országgyűlési határozattal általános felkelés
esetén hadbahívható portális gyalogságot ezúttal ténylegesen hajlandó volt kiállítani
az ország, másrészt az adott körülmények között a bécsi udvar inkább a katonákra
volt elsődlegesen rászorulva, mintsem a szokásos rendkívüli hadiadóra. Ugyanis a
megelőző évtizedek két török háborújában és a lengyel „örökösödési" háborúban
megelégedett az évenkénti rendes és ez alkalmakkal kivetett rendkívüli hadiadó
részben természetben, részben készpénzben való behajtásával.)3 Ugyanakkor ez az
174l-es megoldás nem volt egészen előzmény nélküli. A spanyol „örökösödési"
háború és az ezzel időben egybeeső Rákóczi-szabadságharc idején ugyanis először
az insurrectio hadbahívásával kísérletezett az uralkodó, mégpedig az eleve
behajthatatlannak tetsző hadiadó teljes elengedésének ígéretével. Csak miután a
magyar felkelést nem sikerült kiállítani, 5 született határozottan erre a tényre
tekintettel újabb uralkodói döntés a korábban kivetett hadiadó szigorú behajtására,
viszont a magyar rendeknek tett engedményként ebből az összegből állandó
hadseregbeli magyar huszár- és hajdúegységek felállítására. 7 1741-ben fordítottan
történt, a magyar rendek hajlandóak voltak az insurrectio alapján kiállítandó portális
gyalogság teljes létszámban való biztosítására, egyúttal azonban kimondták, hogy e
katonakontingensből hat új gyalogezredet kell felállítani.
Az a körülmény, hogy a törzstisztek kinevezési jogát fenntartották az ural
kodónak, és hogy előzetes ígéret szerint a fegyvert, a dobokat, a sátrakat és főleg a
zászlókat az uralkodó fogja biztosítani, végül hogy a törzstisztek fizetésének
folyósíttatása is uralkodói kötelesség lesz, határozottan világossá tette a kortársak
számára, hogy állandó hadseregbeli új gyalogezredekből lesz szó, amelyeknél az
ezredtulajdonosi jogkört az uralkodó képében az Udvari Haditanács fogja
gyakorolni, így az ezredtulajdonosi kötelességek is erre a központi hatóságra
hárulnak. Az a további döntés, hogy a fő- és altiszteket a vármegyék nevezhetik ki,
és hogy a vármegyék gondoskodnak a szükséges ruházatról és felszerelésről,
valamint a zsoldfizetésről a hat ezrednél, azt teszi világossá, hogy ezúttal ismét a
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hadiadó egy részének természetbeni megváltásáról volt szó. Ezt ki is mondta a
törvényhely, hiszen fogalmazása szerint azt ,,az ország adóalapjából kapják",
mégpedig „beszámítás mellett". A kétféle katonaállítás összekapcsolását még
további intézkedés tette egyértelművé. A hat új ezred kiállítása után az insurrectio
alapján biztosított portális gyalogosok feleslegét a már korábbról fennálló állandó
hadseregbeli magyar gyalog-, sőt huszárezredek hiányának pótlására fordította a
hadvezetés.
Mindenesetre a törvénycikk bevezetőjében megfogalmazott módon az or
szággyűlési határozat e vonatkozásban is megismételte, hogy a karok és rendek a
mindenkori döntés jogát fenntartják maguknak, és jelen állásfoglalásuk nem
jelenthet ab ovo precedenst: „akár a fölkelés tartama alatt, akár megszűntével az
ezekben (az állandó hadseregbeli gyalogezredekben - Z. J.) bármiképpen
felmerülő fogyatékok betöltésére és újoncok állítására a karok és rendek semmi
szín alatt se köteleztessenek, és soha ne legyenek kötelezhetők."
Rendkívül figyelemreméltó, hogy a fent ismertetett állásfoglalás, mivel nem volt
semmiféle országgyűlési határozatelőzménye, nem hivatkozhatott korábbi tör
vényhelyre. Az ezt követően megfogalmazott, a személyes felkelésre vonatkozó
résznél viszont azonnal utalás történt az érvényes jog előzményekre: „3. Fölkelnek
azonkívül az 1715. évi VIII. cikkelyhez képest az összes nemesek és mindazon
személyek, kiket a törvény ezen nevezet alá foglal, bármely méltóságban,
tisztségben és állásban legyenek, fegyvert fognak ragadni." Az általános felkelés
jellegének megfelelően, természetesen bandériumállításról is határozatot kellett
hozni, ezért a következő paragrafus erről intézkedett, de megint hatáskört óvó
feltételszabással: „4. Azonfelül pedig, az alább megírandó fönntartások mellett, és a
jövendőre való minden következtetés nélkül, (...) a fentebb idézett VIII.
törvénycikkből folyólag kötelezett személyes fölkelésen kívül, az összes birtokos
nemesek egy-egy nádori porta után egy-egy lovast, fegyverekkel és a szükséges
kellékekkel fölszerelve, a lehető leghamarabb kiállítani, és a fent előadott szükség
esetében, a közeledő 1742. hadiév lefolyásáig eltartani készséggel, lelkesen és
önként ajánlkoztak."70
Nos, a lelkesedés talán mégsem volt olyan viharos, ugyanis nemcsak időben
szabtak határt a személyes és banderiális felkelésnek, hanem alkalmazását is
korlátozták, amikor ezt a mellékmondatot fogalmazták meg az insurrectio céljaként:
„fönt nevezett Királyi Felség szentséges személyének védelme, s az országnak és
szent koronájának az imént említett ellenséges bántalmaktól való megoltalmazása
végett."71 Ebben ugyanis egyértelműen az húzódik meg, hogy a nemesi és
banderiális felkelés továbbra is csak az ország védelmére köteles, és csakis az
ország határain is átcsapó ellenséges támadás esetén kötelezhető harcra. Ezt az
értelmezést megerősíti, hogy a következő paragrafus határozata értelmében az erre
kötelezettek „az alább megnevezendő kerületi főparancsnokoktól idejében tudtokra adott határidőben és helyen, az országon belül (...) megjelenni tartoznak."72
68
69
70
71
72

KA, AFA, Schlesien, 1741-XI-13, ad 13, Ung. Generalat, 1745-1-44.; v.o.: Éble 1910. 165. skk. o.
1741:63. te. 2. p., CJHIV. k., 55. o.
Uo.
Uo.
Uo.

-15-

Egy további paragrafus pontosítja ezt a megjelenést: „19. A jó rend fenntartása és a
zavarok kikerülése végett (...) a vármegyék jelvényei és zászlói alatt táborba szálló
katonaság (...) a vármegyék által századokba osztassék s közülük a képesebbek és
alkalmasabbak tisztekké tétessenek."73
Mindenesetre az addigra már egyértelmű erőviszonyokkal számot vetve, a
magyar országgyűlés, ha már elismerte a leányági trónutódlást és Mária Teréziát
trónra emelte, nem zárhatta ki, hogy a több száz éves alkotmányossággal szakítva,
az örökös tartományokkal való elszakíthatatlan egybekapcsolás jegyében, határon
kívüli bevetésre küldheti a hadvezetés az általános felkelésből formált és az
uralkodó trónjainak védelmére átengedett kötelékeket. Ezt csak egy módon
nehezíthette meg, ezért kimondta: „Ha a nemes katonaságnak az ország határán túl
kellene mennie, azon esetben ő királyi szent Felsége annak eltartásáról
gondoskodni és intézkedni fog."7
Az 1741. évi LXIII. törvénycikkben a részkérdésekkel kapcsolatosan visszatérő,
számos régebbi törvényhelyre való utalás azt a látszatot kelti, mintha a korábban,
utoljára az 1662-es országgyűlésen szabályozottnak megfelelően széles körre
vonatkozóan maradt volna érvényes a hadbaszállási kötelezettség. Valójában a
portális katonaság számának növelése együtt járt az egytelkes, szabad udvaros és
címerleveles nemesek, a hadiszolgálatot teljesítő nemesek, a családfő nélküli, vagy
nagycsaládban együttélő nemesek kímélésével, akik - vagyoni helyzetük
függvényében - többen együttesen voltak kötelezettek egy lovas állítására. A
bandériumok összetételében így a kincstári, kamarai, nádori és hajdúporták után
állítottak súlya növekedett.7
Az osztrák „örökösödési" háború elhúzódott, ám az egyébként is vonakodva
hadba szállt általános felkelés 1742 végén hazatért. Nem így az állandó ezredekbe
tagolt portális katonatömeg, amely derakasan helytállt, és tovább szolgált.7 Erre
tekintettel a hadi helyzet kedvezőtlen fordulatakor, 1744 őszén Mária Terézia újra a
magyar rendekhez fordult és előbb önkéntes vármegyei kontingenseknek a
hadszíntérre küldését, majd annak elmaradását tapasztalva, az általános felkelés
megajánlását kérte. Ezúttal a „lelkesedés" messze a korábbi alatt maradt. Nem is
következett be az országgyűlés összehívása, hanem a fentebb már idézett 1715. évi
VIII. törvénycikk 3- és 4. paragrafusa értelmében az országnagyok értekezlete ült
össze, hogy döntést hozzon. Bár az eredeti törvényszöveg csak azt engedélyezte
volna, hogy „az adókivetés dolgában" és „nem az ország egyéb ügyeiben"
tanácskozzanak, mégis az általános felkelés iránti uralkodói megkeresést vitatták
meg. Végül is, megint csak erre az egy alkalomra elfogadva, csupán arra volt
hajlandó az országnagyok értekezlete, hogy az 174l-es törvényhelyet meg
ismételve, a magyarországi kiállítású állandó hadseregbeli egységeknél mutatkozó
hiányt a szükséges számú portális gyalog- és lovaskatona állításával pótolja.77
Az osztrák „örökösödési" háborúban bevált gyakorlatra emlékezve a század
második felében vívott további dinasztikus háborúk során az uralkodó nem is
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igényelte már az insurrectio táborba hívását. Ugyanakkor nagyon elégedett volt
azzal a megoldással, hogy a magyar területekre kivetett rendes és rendkívüli
hadiadók terhére állandó hadseregbeli magyar alakulatokat tartson fegyverben.78
Ezek harcértékét meggyőző módon tapasztalhatták a harmadik sziléziai, vagy
hétéves háború folyamán, amikor a korábbi háborúkhoz hasonló módon járt el a
magyar országgyűlés. Ezért Mária Terézia az 1764/65-ös országgyűlésen korszerű
magyar állandó hadsereg megszervezését kezdeményezte. A korok és rendek
azonban továbbra sem kívántak lemondani a személyes és általános felkelés
középkori intézményéről, amely adómentességük alapja volt, így az uralkodói
javaslat elfogadtatása lehetetlennek bizonyult. Mindenesetre ettől eltekintve nagyon
célszerű megoldásnak tűnt az udvar számára, hogy az országra kivetett hadiadó
terhére a hadvezetés portális katonaságot kaphat a birodalmi méretű állandó
hadsereg magyarországi kiállítású ezredeinek fenntartására, aminek törvénnyel való
biztosítására ezúttal már minden korlátozás nélkül hajlandóak voltak a magyar
karok és rendek. Ezért a következő két és fél évtizedben az országgyűlés
összehívása nélkül egyszerűen a szükséges számú újoncnak a korábbi eljárás
szerinti állítását rendelte el az uralkodó.
Változás a magyar törvényhozásban az 1790/91-es országgyűlés idejére kö
vetkezett be, amikor immár éppen a karok és rendek indítványozták az
uralkodónak az elkülönítendő állandó magyar hadsereg létrehozását. Ezúttal az
udvar ellenállásán bukott meg ez az elképzelés, 8 hiszen éppen II. Lipót vetette fel a
fennálló magyar ezredek hadilétszámra való feltöltésével kapcsolatban a régi,
kényelmes megoldást, a portális katonaság kiállítását. Erre a következő
országgyűlési határozat született: ,,Mivel a magyar ezredek ezen háborúban nagyon
megfogyatkoztak és megcsökkentek, kiegészítésükről pedig, amelyet a külső
biztonság követel, a szokásos katonafogadás útján gyorsan gondoskodni nem lehet,
ő Felsége kegyelmes javaslatára a karok és rendek, a háború különben sem lévén
még teljesen befejezve, 6000 újonc állítását az 1741. évi LXIII. törvénycikkben
kifejezett föltételek és biztosítékok alatt fölajánlják."82 A birodalmi keretekben
szervezett állandó hadsereg magyarországi kiállítású egységeit immár egyértelműen
magyar ezredeknek nevezve az udvar számára természetesnek látszott, hogy az
1741-ben valóban önként megajánlott módon gyakorlattá vált megoldást követve,
azokat időigényesebb és bizonytalanabb toborzás helyett az általános felkelés részét
alkotó portális katonasággal töltsék fel.
A kitűzött út véglegesen járhatónak bizonyult és a francia háborúk időszakára
hagyományosan rendszeressé vált a magyarországi egységeknél szükségessé váló
újonckontingensnek az országgyűlés által elfogadott határozat útján, a portális
katonaság terhére való biztosítása. Az újonckontingenst immár a pótlovakkal és a
rendkívüli hadiadóval együtt szavazták meg a karok és rendek és ezek együttes
anyagi kihatása volt számukra a mérce. Ezek a határozatok, már egybefogva a
magyar gyalog- és huszárezredeket, „magyar hadseregről" szóltak. Az e vonat78
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kozású 1792. évi VI. * az 1802. évi L, az 1805. évi ugyancsak L, az 1807. évi
szintén I., 1 az 1808. évi VI.87 törvénycikk szövege azt is tanúsítja, hogy minden
alkalommal az 1741. évi DÜH. törvénycikk követését mondták ki, és így volt ez az
1830. évi országgyűlésen is, ahol a VII. törvénycikkben a portális katonaság terhére
állítandó újonckontingenst egyenesen tíz évre előre fogadták el.
Az 1715. évi VIII. törvénycikkre csupán két esetleges és más vonatkozású
hivatkozás történt, mégpedig az 1805-ös országgyűlésen az általános felkelés
kimondásakor, mint az 1741. évi LXIII. törvénycikk előzményére, 89 továbbá az
1812-es országgyűlésen, amikor az I. törvénycikk erre való hivatkozással mondta ki
„önkéntes hadiajánlatként" egy millió pozsonyi mérő rozs és másfél millió pozsonyi
mérő zab portánkénti felosztásban való beszolgáltatását.90
A fenti elemzés alapján megfogalmazhatónak véli a szerző azt az állítást, hogy a
XVIII. századi magyar hadügy szempontjából nem az eddigi nézet szerinti 1715. évi
VIII., hanem a mindeddig a kutatás figyelmét e tekintetben elkerülő 1741. évi LXIII.
törvénycikk vált meghatározóvá. Ugyanis csupán ez tette lehetővé, hogy az 1715ben törvényesített, ám összegszerűsége tekintetében állandó országgyűlési
határozatot követelő hadiadót alapul véve, a középkorból továbbélő magyar
alkotmányos előírások szerint hadba szólított általános felkelés részét alkotó portális
katonaság képezze az összbirodalomi szervezésű császári-királyi állandóan új
hadsereg magyarországi kiállítású ezredeinek újonckontingensét. Végül is ez a
törvényes megoldás kapcsolta össze a mindaddig párhuzamosan létező, de csak
esetlegesen fegyverbe szólított magyar felkelést és a birodalom egészéből állított
állandó hadsereget. Ugyanakkor ezzel az összekapcsolással a hadügy vonat
kozásában is sikerült biztosítani az egyéb területeken is meglevő birodalmi-magyar
kettősséget, mégpedig a magyar érdekek óvásával, hiszen a hadiadó és az ez
alapján állítandó katonakontingens nagyságrendje mindvégig magyar országgyűlési
határozatoktól függött.
A szűkebb értelemben vett magyarországi fejlődés elemzéséből levont kö
vetkeztetésben megfogalmazottakat alátámasztja az Erdélyi Fejedelemség had
ügyére való rövid kitekintés is. A Habsburg-uralom alá kerülést megelőző időben
történelmileg meghatározottan elsődleges a határvédelem volt. Ezt a keleti, délkeleti
területeken hagyományosan az itt letelepedett székely és más - éppen a
határvédelem ellátására tekintettel - szabad fegyveresek látták el. Az ország három
részre szakadása következtében kialakult új belső határvonal őrzését újonnan
állított és kincstári jövedelmekből fenntartott várőrségekre bízták. E helyben
maradó erők mellett a szükségesnek tartott hadviselésre udvari hadakat állítottak fel
és tartottak fegyverben. A függetlenség történelmi okainak megszűntével a
Habsburg-birodalomba betagolt Erdélyi Fejedelemség közvetlenül a Habsburg
uralkodó uralma alá került, mint olyan koronatartomány, amelynek igazgatását a
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Bécsben újonnan megszervezett Erdélyi Kancelláriára és a birodalmi szintű
központi igazgatási szervekre bízták. Vagyis nem csak a már korábban és egyre
nagyobb területi arányban a Habsburg-uralkodó fennhatósága alatti Magyar
Királysággal való újraegyesítés nem történt meg, hanem a független erdélyi
hatóságok önálló működése is megszűnt. A hadügyet illetően rögtön a birtokba
vételt követően önálló császári főparancsnok kinevezésére került sor, az újonnan
megszervezett terület védelmét pedig a neki alárendelt, megfelelő létszámúnak
tartott állandó hadseregbeli egységekre bízta az uralkodó, ezek fenntartására pedig
jelentős évi hadiadót vetett ki.
A joghatályos erdélyi törvényhely szerint a fejedelemség védelmét a korábbi és
párhuzamos magyarországi törvényekhez hasonlóan részleges, vagy általános
felkelésnek kellett volna biztosítania, ahogyan röviden megfogalmazták a rendek:
,,Az mikor hadi expeditióknak szükségesképpen meg kelletik lenni, akár generális,
akár pedig partialis expeditio lévén, a dolgoknak mivolta és szükségnek kívánsága
szerént, a fejedelmeknek parancsolatjára, nemesi praerogatióval élő minden rendek
tartozzanak felülni."93 A személyes felkelésen túl a törvény bandériumok állításáról
is intézkedett „jószágának mennyiségéhez képest", és előírta a portális katonaság
szervezését „három kapuról egy lovast, két kapuról egy gyalogot" számítva, végül
rögzítette a székely, szász és hajdú szabadosok állandó hadi készenlétének
előírását. J Az uralkodó azonban nem tartott igényt az erdélyi insurrectióra,
ellenben az oszmán veszélyre tekintettel a továbbra is megtartott
határvidékbelieken túl, akiket egyébként szintén nem szólított fegyverbe, jelentős, a
helyiek által kvártélyosnak nevezett császári haderőt állomásoztatott állandó
jelleggel a fejedelemségben.
Változás Erdélyben a III. (VI.) Károly halálát követően, a Pragmatica Sanctio
életbe léptetésekor következett el. A szűkebb értelemben vett magyar országgyűlés
példáját követve, az 1741-ben szintén ülésező erdélyi országgyűlés ugyancsak
kimondta az általános felkelés megajánlását, ezt megelőzően azonban - és ez a
jelentősebb momentum - két állandó hadseregbeli ezred felállítását lehetővé tevő
újonc állítását is a portális katonaság keretéből, a fejedelemség hadiadójának a
terhére. Miután az uralkodó ezt a megoldást elfogadta, továbbá önálló erdélyi
főhadparancsnokságot szerveztetett, a következő fél évszázadban, két állandó
hadseregbeli egységet erdélyinek minősítve, folyamatosan e fejedelemségből
történt a szükséges újoncozás, mégpedig az 1744-es, az 1747-es, az 1748-as, az
1751-es, az 1752-es, az 1753/5-ös, 1791-es és 1792-es országgyűlés határozatának
értelmében a portális katonaságra kötelezettek köréből."
Röviden itt kell említést tenni arról, hogy a Magyarország társországaként kezelt
Dalmát-, Horvát- és Szlavónországban a teljes tárgyalt korszakban joghatályos
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maradt a felkelés intézménye, „midőn az ellenség nagyobb sereggel támadja meg
amaz ország belsejét, vagy szállana meg valamely erősségét", mégpedig „a bán úr
felhívására és előzetes intésére".
Ennek keretében királyi és báni bandérium
állítására is sor került. Korábbi időkből állt néhány végvár is, amelyeknek a
fenntartására a helyi karok és rendek a harmincad felhasználását engedélyezték.
Arról is szólni kell továbbá, hogy az ország három részre szakításának
következményeként a tárgyalt korban több terület nem tartozott sem a magyar, sem
a horvát királyi, sem az erdélyi fejedelemségi uralkodói hatáskörbe, hanem ezekről
leválasztva, önálló életet élt, sőt e területek még növekedtek is. Legrégebben, még a
II. Lajos és Ferdinánd főherceg közti 1521-es családi szerződés értelmében, Várasd
székhellyel kiépült a vend és Károlyváros székhellyel a horvát kapitányság, hogy az
Adriai-tenger partjától a Dráváig húzódó végvidéket biztosítsák az ellenséges
betörések ellen. Mivel e terület döntően az örökös tartományok védelmét szolgálta,
1578-tól az akkor létrehozott és Grazba telepített Belső-Ausztriai Haditanács
irányítása alá került,102 hiszen akkor és még sokáig ,,a szlavón, horvát és
tengermelléki végvidékek fizetését Alsó-Ausztria nemes tartományai az eddig
szokásban volt módon" 103 folytatták. Az ország döntő hányadának az oszmán
uralom alóli felszabadítása feleslegessé dtt a '-orábban éppen erre tekintettel
kiépített kanizsai, győri, érsekújvári és kassai főkapitányság továbbélését, indokolta
viszont azt követően az újabb horvát területeken kiépített és a bán parancsnoksága
alá helyezett, ezért báninak nevezett kapitányság, továbbá a szlavóniai, végül pedig
a maros-tiszai kapitányság felállítását. A letelepített katonacsaládok férfitagjai
fegyveres szolgálattal tartoztak a kapott földterület fejében. Míg a Habsburg
hatóságok főleg délszlávok letelepítését szorgalmazták, sok magyart is vonzott ez a
katonaparaszti életforma.1' A XVIII. század első felének^újabb két török háborúja
eredményeként újabb módosulás következett be, szükségtelenné vált a maros-tiszai
kapitányság, kiépülhetett viszont, teljessé téve az oszmán hatalomtól elzáró
védvonalat, a visszafoglalás óta eddig is külön igazgatott Temes-vidéken a bánsági,
végül az erdélyi katonai határőrvidék megszerverzésével.
Itt csak arra kell utalni, hogy a magyar köz- és hadtörténeti irodalomban
elsődlegesen az erdélyi szervezés csapódott le a mádéfalvi veszedelemnek nevezett
véres összecsapás miatt. Érthető okoknál fogva, de talán mégsem a lényeget
kiemelve. Valójában ugyanis arról volt szó, hogy a bánsági példára, ahol a helyi
lakosság összetételére tekintettel - akkori megnevezéssel - illir, német és oláh
körzetmegosztással történt a szervezés, az erdélyi határvidéken is székely és oláh
körzeteket akart a hadvezetés kialakítani, mégpedig a többi területeken már jól
beváltnak tűnt rend szerint, a magyarok és románok azonos létszámával; Fz a
kétféle népességet teljesen eltérő jelleggel érintette. A székely lakosság nem csak az
erre kijelölt Csíki Székben, Bardóci Székben és Háromszékben élt, hanem más
területeken is. Az érintettek teljesen joggal vélték, hogy korábbi, évszázadok óta
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élvezett szabadságjogaiktól akarja őket megfosztani a rendkívül távolinak tűnő
idegen, bécsi hatalom. Természetes reakció volt az ellenszegülés. Ezzel szemben a
román lakosságból nemcsak az általuk is lakott délebbi területeken: Hunyad
vármegyében, a hátszegi völgyben, a Temesi bánságtól a Szász Székig terjedő
sávban és a Fogaras-vidéken kívánt a bécsi udvar határőrkerületet szervezni, hanem
északon, a máramarosi-bukovinai-moldvai határháromszögben is. Ehhez azonban
arra volt szükség, hogy a Beszterce-vidéken, a borgói és a radnai völgyben élő
magyar és szász lakosság kényszermegváltással történő kitelepítésével tegyék
lehetővé román határőr-lakosság letelepítését. A kényszerkilakoltatás az erő
szakszervezet alkalmazásával viszonylag gyorsan ment, szinte visszhangja sem volt,
míg a megfelelő számú és főleg alkalmassága román határőr-lakosság biztosítása
hosszú évekre elhúzódott, és végül a tervezett létszám biztosítása sem járt sikerrel.
Még úgy sem, hogy az áttelepedést és a határőr-szolgálatot vállaló románok közül a
jobbágykötelezettségűek teljes felszabadítást nyertek.1 Mindenesetre a bécsi
elképzelés az adriai tengerparttól a bukovinai hágókig húzódó oszmánellenes
cordon sanitaire létesítéséről megvalósult, és az állandó hadsereg időszakának
utolsó harmadában a legbiztosabb, legmegbízhatóbb és legütőképesebb kon
tingenseket kiállító területnek bizonyult.
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József Zachar
THE LEGAL FRAMES OF THE HUNGARIAN MILITARY AFFAIRS, 1648-1918
Summary
The author examines the most important supporting-pillar of the feudal and enlightened absolutism,
the legal settlement of the Hungarian military affairs, in the age of the standing army. He finds out that
the old institution of resurrection (the personal obligation of the nobility to rise up in arms, to raise
banderia and to levy soldiers by the number of the villeins' [- militia portalis] following the
constitutional prescription of country defence) has survived. Beside this and because of the permanent
Turkish threat it was inevitable to maintain a kind of standing Royal border and field army, too. This
force was not connected with the standing Imperial Army, however the Vienna Court reckoned with
Hungarian commanders and recruiting in Hungary from the very beginnings. The combination of the
two forces was completed only by the Article LXIII of 1741 and not by the Article VIII of 1715, as it has
been commonly known before. The abovementioned Article LXIII of 1741 has empowered the
Monarch to fill the ranks of the Imperial Army from the militia portalis. This became an enduring
practice, while the nobility's personal rising up in arms and the raising of banderia were exceptional.
Parallel with this, on the border territories of the Hungarian Crown, the so-called Military Frontier
started to be organized, where great numbers of soldiers could be mobilized from and sent to the ranks
directly.

József Zachar
LES CADRES JURIDIQUES DES AFFAIRES MILITAIRES DE HONGRIE, 1648-1848
Résumé
L'auteur examine le statut juridiques des affaires militaires en Hongrie, à l'époque de l'armée
permanente - l'un des piliers les plus importants de l'absolutisme féodal/éclairé. II démontre la survie
de l'insurrection, basée sur l'entrée en campagne et la création de bannières personelles de la noblesse,
et sur l'assurance de l'effectif des soldats selon le nombre des maisons, selon les prescriptions
constitutionelles de la défense du pays. Outre cela, le maintien des armées royales de château des
confins et de campagne était nécessaire en temps de paix également, à cause de danger permanent
ottoman. Mais cela n'était pas lié à l'armée permanente impériale, dans laquelle la cour comptait, dès
l'origine, sur des chefs militaires hongrois et sur un complément de Hongrie. Ce n'était pas l'article 8 de
la loi 1715 qui a effectué la jonction des affaires militaires impériales et hongroises, mais c'était l'article
63 de la loi 1741. Cela a rendu possible que le souverain utilise une armée portale, avec une décision de
la diète, pour compléter l'armée permanente. Jusqu'à ce que cela se soit consolidé, l'appel en guerre et
la création de bannières de la noblesse ne s'étaient passés qu'exceptionellement. En même temps,
parallèlement à cela, aux rebords de la couronne hongroise, des confins militaires se sont formés, d'où
il est devenu possible d'envoyer directement en guerre des masses de soldats de plus en plus grandes.
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József Zachar
DIE RECHTSRAHMEN DES UNGARLÄNDISCHEN WEHRWESENS 1648-1848
Résumée
Der Verfasser untersucht die Rechtsregelung des ungarländischen Wehrwesens zur Zeit des
stehenden Heeres, welches eine der bedeutendsten Stützen des feudalen/aufgeklärten Absolutismus
war. Er stellt dar, wie die Insurrection auf Grund des persönlichen Aufsitzens, der Stellung von
Banderien und der Sicherung der Soldaten nach der Anzahl der Porten der Adeligen den
verfassungsmässigen Vorschriften der Landesverteidigung nach weiterlebte. Wegen der ständigen
Osmanengefahr wurde aber nötig, auch königliche Grenz- und Feldtruppen zu Friedenszeiten unter
Waffen zu halten. Aber nicht diese wurden mit dem kaiserlichen stehenden Heer vereinigt, obwohl in
diesem vom Anfang an mit ungarischen Heerführern und ungarländischen Truppen gerechnet worden
war. Die Verknüpfung des Reichs- und ungarländischen Wehrwesens erfolgte sogar nicht einmal mit
dem Gesetzesartikel VIII von 1715, sondern mit dem LXIII von 1741. Erst dieser ermöglichte dem
Herrscher, mit dem Beschluss des Reichstages für das stehende Heer Portaiisten zur Ergänzung in
Anspruch nehmen zu können. Diese Lösung zeigte sich dauerhaft, bis das Aufsitzen und
Banderienstellung der Adeligen nur noch ausnahmsweise erfolgte. Parallei mit dieser Entwicklung
wurde die Militärgrenze in den südlichen und östlichen Randgevieten der ungarischen Krone ausgebaut
und von dieser konnten immer grössere Soldatenmassen direkt ins Feld geschickt werden

Йожеф

Захар

ЮРИДИЧЕСКИЕ РАМКИ ВОЕННОГО ДЕЛА В ВЕНГРИИ В ПЕРИОД 1648 1848 ГГ.
Резюме
Автор статьи рассматривает вопросы юридического регулирования военного дела в Венгрии в
эпоху феодального/просвещенного абсолютизма, когда регулярная армия являлась одним из самых
важных столпов этого строя. Исследователь показывает, что согласно конституционным
предписаниям обороны страны далее продолжала существовать инсуррекния, опиравшаяся на
личное поступление на воинскую службу дворянства, на формирование феодального войска, и на
обеспечение численности воинов согласно количеству дворов. Наряду с этим также и в мирное время
необходимо было по причине постоянной опасности нападения со стороны Османской империи
поддержание оконечного местного воинства и полевых королевских войск. Однако не это
соединилось с кайзеровской армией, в которой с самого начала кайзеровский двор рассчитывал на
венгерских военных руководителей и на пополнение воинского состава за счет венгерского
воинства. Соединение имперского и венгерского военного дела однако произошло даже и не в 1715
году но статье закона VIII., а в 1741 году по статье ЬХШ. Это сделало возможным, чтобы для
пополнения регуляной армии кайзер согласно решению парламента воспользовался дворовым
воинством. Пока эта практика стала постоянной, привлечение на воинскую слудбу дворянства и
формирование феодального войска имели место уже лишь в порядке исключения. В то же время
параллельно этому на окраинных территориях венгерсой короны была организована Военная
Пограничная провинция, из которой предоставлялась возможность непосредственно направлять в
войска всё более широкие солдатские массы.
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KÖZLEMÉNYEK

TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ

A KÁSZIM-NAP ÉS A TIZENÖT ÉVES HÁBORÚ
Közhelyszámba menő megállapításnak számít a magyar történeti irodalomban,
hogy az oszmán hadsereg hadjáratai, hadműveletei október 26-ig tarthattak, Szent
Demeter napjáig, amelyet a törökök Kászim napjának (Kasim günü, ruz-i Kasim)
neveztek. 1 így az oszmán expanzió mértéke és e hódítás lefékezése, megállítása
szempontjából is alapvető jelentőséget tulajdoníthatunk a Kászim-napnak.2
Hangsúlyoznunk kell azt, hogy a szakirodalom érdemben nem foglalkozott e nap
történeti hátterével, s csak utalásszerűén használta e fogalmat. Esetenként a korabeli
magyar szóhasználatra hivatkozva pontatlan megnevezéssel (Kászim gürü) is
találkozunk.3
A Kászim-nap kapcsán mindenekelőtt utalnunk kell arra, hogy az oszmánok a
muszlim holdévet használták, ennek kezdete Kr. u. 622. július 16. (hidzsra). A 354
napos lunáris naptárban 29 és 30 napos hónapok váltogatták egymást. A keresztény
Európa időszámítási rendszere ugyanakkor a 365 (366) napos napévhez igazodott.
A két időszámítás között 11 nap különbség volt, így az iszlám ünnepek néhány
kivételtől eltekintve mindig arrébb vándoroltak 11 nappal a keresztény
kalendáriumban. Néhány kivétel volt azonban ez alól; az iszlám holdév kezdetét
jelentő Nevruz az 1582-ig kizárólagosan használt Julianus-naptárban március 11-re,
Hizir Iljász április 23-ra (Szent György napra), Kászim pedig október 26-ra esett.
A Kászim-nap jelentésével kapcsolatban önálló tanulmányok híján kézikönyvek
utalásaira kell hagyatkoznunk. Zenker múlt századi Türkisch-Arabisch-Persiches
Handwörterbuch-ja szerint a Kászim szó alapjelentése „elválasztó". A Kászim-nap a
nyári félévet a téli félévtől elválasztó nap, amely a Julianus-naptár szerint október
1 Pl. Magyarország története 1526-1790. Egyetemi tankönyv II. (Szerk.: H. Balázs Éva-Makkai László) Bp., 1972.
25., 47. o.; Sinkovics István: A török elleni védelem fő kérdései. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1966.
774-775. o.; Perjés Géza: Az országút szélére vetett ország. Bp., 1975. 9-10. o.; Szakály Ferenc- A mohácsi csata. Bp.,
1975. 10. o., Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon 1541-1593. Bp., 1980. 18. o., Tóth
Sándor László: A török haditevékenység akciórádiusza a 15 éves háborúban. HK 1985. 785. o.; uő.: A tizenötéves háború
(1593-1606). In.: Fejezetek a régebbi magyar történelemből II. (Szerk.: Makk Ferenc) Bp., 1985. 159-160. o.; Braudel,
F.: The Mediterrenean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. (Transi, by Reynolds, S.) New York, 1976.
253. o.
2 180 napos hadjárati időt feltételezett Perjés Géza. Mohács. Bp., 1979. 89. o.; bírálatára és hosszabb hadjárati időre 1.
Szakály Ferenc: Oktalan oknyomozás. Perjés Géza Mohács-könyvéről. Kritika, 1979. 10. sz., 22. o.; a tizenötéves háború
török hadjáratainak idejére 1. Tóth Sándor László: A török haditevékenység... i. m. HK 1985. 753-775. o.
3 Kemény János önéletírásában „Kászim-Gyűrő"-ként szerepel, 1. Kemény János és Bethlen Miklós művei.
(Szöveggondozás és jegyzetek: V. Windisch Éva) Bp., 1980. 77-78., 363. o.; Ennek alapján tévesen „Kászim gürü"-t
említett Nagy László: A végvári dicsőség nyomában. Bp., 1978. 88-89. o.; uő.: Bocskai István a hadak élén.
Bp., 1981. 39. o.
4 Nevruzra összefoglalóan I. Cay, A.: Türk Ergenekon bayrami Nevruz. Ankara, 1988.; utalásszerűén 1. Finkel, C:
The Administration of Warfare: The Ottoman Military Campaigns in Hungary, 1593-1606. Wien, 1988. 50. o.; Hizir
Iljaszra 1. uő.: i. m. 49-50. o.
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26-a, Szent Demeter napja (korábban Szent Márton napja), a későbbiekben pedig
november 7-re esett. Korábban e napon szoktak a hadszíntéren tartózkodó csapatok
téli szállásra vonulni. Az Enzyklopaedie des Islamban azt olvashatjuk erről, hogy
„Szent Demeter oszmán-török neve, akinek a nevenapja október 26-ra esik a
Julianus-féle naptár szerint. Korábban e nappal kezdődött a téli évszak, melynek
során a flotta a téli kikötőben (az Aranyszarv-Öbölben) tartózkodott".1 A Kászim az
Islam Ansiklopedisi szerint az arab „elválasztani" jelentésű „ksm" gyökből származó
szó. Hizir Ilyas napjával együtt az évet két egyenlő részre osztó naptári időszak
neve, mely a keresztény időszámítás szerint október 26-án kezdődik és a keresztény
időszámítás szerint április 23-án, Hizir Ilyas napján ér véget. Régebben
Törökországban a Kászim-évszak végét - mint télutót - vidámsággal, állatáldozattal
ünnepelték. Korábban a Kászim-évszakot a flotta mindig az Aranyszarv-Öbölben
töltötte. Evlia Cselebi művének Karácson Imre által készített magyar fordításához
mellékelt vonatkozó jegyzetében Fodor Pál a következőket állapította meg: ,,a
mozgó muszlim időszámításon belül az egyik olyan nevezetes dátum, amely mindig
ugyanarra a napra esett. Megfelel a keresztény Szent Demeter-napnak (október 26.),
ami a muszlimoknál a nyári és a téli félévet elválasztotta egymástól.
Hagyományosan ezen a napon kellett befejezni a hadakozást, s a seregnek
megkezdeni a téli szállásra vonulást."8 Christine Woodhead szerint ,,az oszmán
hadsereg egyes elemei nem voltak hajlandóak harcolni, mihelyt a aiz-i Kasim (a tél
hagyományosan első napja, október 26.) elmúlt."
Összegezve a fentieket, megállapíthatjuk, hogy a Kászim egyszerre jelentette a téli
félévet (október 26-április 23) és azt a napot, amely elválasztja egymástól a két
félévet. Katonai vonatkozásai is voltak e napnak; a Kászim-nap beköszöntével a
flotta a tenger viharossá válása miatt a téli kikötőbe, a hadsereg pedig a hideggé
váló időjárás miatt téli szállásra vonult.
Az alábbiakban a tizenöt éves háború vonatkozásában tekintjük át a Kászimnappal kapcsolatos, rendelkezésünkre álló, kiadott forrásokat. Többször is
találkozunk Kászim határnap szerepének említésével. Kjátib Cselebi az 1598-as
évnél Buda ostromának leírása után megemlítette, hogy „Kászim napja és a téli
időszak is beköszöntött."10 Lényegében ugyanezt ismételte meg az l601-es évnél:
„Kászim napja elmúlt már, a téli időszak beköszöntött." Ugyancsak ő számolt be
arról, hogy az 1599. évi hadjárat végén „a beglerbégek parancsot adtak az agáknak,
mondván, a téli időszak már itt van, vissza kell térni."12 A téli évszak első napjához,
illetve annak közeledéséhez kötötték az időjárás rosszabbra fordulását. Az 1594-es
hadjárat végén, Komárom ostromának felfüggesztésében az is szerepet játszott,
5 Zenker, J. T.: Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch. Leipzig, 1866. 681. o. - az adatért Ivanics Mária
kedves kollégámnak mondok ezúton is köszönetet. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki lektoromnak, Dávid Gézának
értékes, a tanulmányban hasznosított megjegyzéseiért, észrevételeiért.
6 Enzyklopaedie des Islam. Band II. Leiden, 1927. 853. o. (Huari, C. írta)
7 Islam Ansiklopedisi VI. Istanbul, 1952. 378. o. - Ivanics Máriának köszönöm ezt az adatot.
8 Evlia CselbiMagyarországi utazásai. (Ford.: Karácson Imre)Bp., 1985. 601. o.
9 Woodhead, C: Ta'liki zade's sehname-i hümayun. A History of the Ottoman Campaign into Hungary, 1593-1594.
Berlin, 1983. 33. o.
10 Török történetírók III. 1566-1659- (Ford.: Karácson Imre, sajtó alá rendezte Szekfű Gyula) Bp. 1916. 285- o.
11 Uo. 305. o.
12 Uo. 291. o.
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hogy ,,a téli idő már elérkezett és Kászim napja is közel volt, s oly száraz hidegek
jártak, hogy az ember kezét, lábát sem tudta összefogni." 3 Az 1598-as évnél azt írta
Kjátib Cselebi, hogy „Kászim napja is elmúlt már, havazott."1 Pecsevi az l601. évi
hadjárat végével kapcsolatban a következőket jegyezte fel: „Kászim napja már
elmúlt... Hideg, zordon időjárás volt."
A téli évszak kezdetéhez általában kapcsolódó hideg, esős időjárásnak is része
lehet annak a hadiszokásnak a kialakulásában, hogy Kászim napjáig be kell fejezni
a hadmüveleteket. Szamosközy István is megemlékezett arról, hogy „az hadakozás
veghinek az Napýa ... zent Demeter Napigh volt." Fontos kérdés, hogy a török
hadvezetés mennyire tartotta magát ehhez a szokáshoz. I. Szulejmán szultán
uralkodása időszakában a magyarországi hadjáratok zöme Kászim napja előtt
lezárult, csak néhány hadjárat esetében (1529, 1551, 1552) számolhatunk azzal,
hogy a várostromok befejezését többek között a hideg időjárás beköszöntése és e
fontos határnap közeledése is indokolta.
A tizenöt éves háború időszakára az Oszmán Birodalomra nézve kedvezőtlen
folyamatok játszódtak le. A gazdasági-pénzügyi válságon túlmenően, amely a
hadsereg fegyelmét, harcértékét negatívan befolyásolta, más tényezőket is meg kell
említenünk. A szulejmáni hódítások következtében a felvonulási terület nőtt,
ugyanakkor Habsburg-Magyarország várai egyre korszerűbbekké váltak
(újolaszbástyás várak: Győr, Komárom stb.).17 A fegyverzet és harcászat terén is
fölénybe kerültek a keresztény csapatok az oszmánokkal szemben.18 Az oszmán
hadvezetés szándékai ellenére az 1-2 évre tervezett háború elhúzódott és 13 évig
tartott.19 Az évenként megújuló háborúban jelentős számú erőket kellett a
magyarországi hódoltság területén levő várakban, illetve a közeli ruméliai
szandzsákokban teleltetni. Mindezen körülmények következtében fokozódhatott
a Kászim-nap jelentősége, hiszen a hadműveletek ideje hosszabbodott és nem
feltétlenül zárultak le a harcok Kászim napjáig.
A Kászim-nap zsinórmértékül szolgált; számon tartották, hogy hány nap van
még hátra október 26-ig. Pecsevi említette, hogy 1593-ban Veszprém és Palota
elfoglalása után „Kászim napjához is csak öt-tíz nap hiányzott, azért azt mondták,
hogy ha oda (ti. Tata elfoglalására - T. S. L.) mennek is ellenük, a katonaságnak
mindjárt vissza kell térnie." 1597-ben a „havazás és esőzés miatt azonban
13 Uo. 231. o. (Kjátib Cselebi); 1. méguo. 111. o. (Pecsevi)
14 Uo. 280. o.
15 Uo. 162. o.
16 Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István történetíró kézirata. (Közzéteszi: E.
Abaffy Erzsébet-Kozocsa Sándor) (a továbbiakban - Szamosközy kézirat), Bp., 1991. 56. o.; régebbi kiadására 1.
Szamosközy István történeti maradványai. 4. k., Bp., 1880. (a továbbiakban - Szamosközy 4. k.) 209-210. o.
17 Tóth Sándor László: A török haditevékenység ... i. m. 773-774., 777-778., 781. o.
18 L pl. Kelenik József: A hadügyi forradalom és hatása Magyarországon a tizenötéves háború időszakában. HK
1990/3., 81-95. o.; uő.: A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom kibontakozásában. A császári-királyi hadse
reg fegyverzetének jellege Magyarországon a tizenötéves háború éveiben. HK 1991/3-, 80-122. o.
19 A szináni „villámháború" tervére 1. pl. Tóth Sándor László: Török stratégia a tizenöt éves háborúban, 1593-1606.
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta historica (a továbbiakban - AUSZ) 69 (1981) 29. o.; uő.:
Szinán nagyvezér tervei 1593-94-ben. HK 1982. 171-172. o.
20 Tóth Sándor László: A tizenötéves háború ... i. m. 159-160. o.; uő.: A török haditevékenység ... i. m. HK 1985.
765., 770. o.
21 Török történetírók III., 98. o.
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szemüket sem nyithatták ki, de mivel Kászim napjához még húsz napnál több volt
hátra, azért az időjárás kedvezőre fordulását türelemmel várták."22 Kjátib Cselebi
ugyanezzel a hadjárattal kapcsolatban megemlékezett arról, hogy a budaiak
követelték Szaturdzsi Mehmed szerdáitól Esztergom visszafoglalását annak
fontossága miatt, s „mivel Kászim napjáig is van még idő."23 Az 1598-as hadjárat
kapcsán azt jegyezte meg a török történetíró, hogy amikor Belgrádból kivonult
Szaturdzsi Mehmed szerdár hadával és a tatár kán is megérkezett seregével, ,,már
két hónapi idő elmúlt és a hadjárati időnek majdnem fele eltelt."24 Ez arra utalhat,
hogy a hadjárati (hadműveleti) idő kb. négy hónap lehetett és azt a hadszíntérre
érkezéstől (legkorábban július elejétől) számíthatták Kászim napjáig.25 l604-ben
Lala Mehmed telhisze szerint Kászim napja előtt 23 nappal visszafordult a
katonaság. Az 1605. évi hadjárat során tartott eszéki divánon Veldán-záde Mevlána
Ahmed kádi fellépett a tervbe vett portyázás ellen, mivel I. Ahmed szultán
Esztergom visszafoglalását tűzte ki célul, s „Kászim napjáig még nyolcvan nap" volt
hátra. Adataink jelzik, hogy a hadvezetés és a katonaság egyaránt tisztában
lehetett azzal mind a hadjárat, illetve a hadműveletek megkezdésekor, mind pedig a
későbbi stádiumban, hogy mennyi idő áll még rendelkezésre a hadjárat
befejezéséig. Ez esetenként befolyásolhatta a hadszíntéren tartott tanácskozásokon
kitűzött hadicélokat, s magukra a hadműveletekre (pl. várostrom elmaradása, vagy
abbahagyása) is hatással lehetett. Míg a hadszíntérre érkezés és ezzel együtt a
hadműveletek megkezdésének időpontja esetleges volt és hadjáratonként változott,
addig a hadjárat befejezése, legalábbis elvileg, a Kászim-naphoz kötődött.
Fontos kérdés, hogy mennyire tartotta magát az oszmán hadvezetés ahhoz a
szokáshoz, hogy legkésőbb Kászim napjáig be kell fejezni a hadjáratot. Ahogy arra
már utaltunk, a tizenöt éves háború török szempontból kedvezőtlen fejleményei
voltaképpen megkövetelték (volna), hogy az oszmán fősereg tovább maradjon a
hadszíntéren. Ennek érdekében a hadjáratot vezető szerdárok igyekeztek
megközelíteni a Kászim-napot, illetőleg kihasználni hadműveletek céljaira az utána
következő, alkalmanként kedvező időjárást is hozó időszakot. Pecsevi szerint
„Kászim napja után némelykor néhány napig enyhe időjárás van s ezt kis nyárnak
nevezik." A török történetíró arra is utalt, hogy 1593-ban két hónapig olyan nyári
idő volt Kászim napja után, hogy a legtöbb gyümölcsfa virágzott. A hadvezetés
próbálta a Kászim napon túli, a „kis nyár" (kücükyaz) bizonytalan időtartamát
is felölelő, időpontig kitolni a hadakozást. Ugyanakkor helyi érdekek is
megjelenhettek a hadjárat végét immár a „kis nyárral" összekapcsolni kívánó
törekvések között. Az 1597-es hadjárat során a budaiak Esztergom visszafoglalására
szerették volna rávenni a szerdáit, s arra hivatkoztak, hogy Kászim napjáig van még
idő, „de még utána lesz a kis nyár is."29 Talán idevonható Szamosközy tévesen
22 Uo. 141. o.
23 Uo. 269. o.
24 Uo. 276. o.
25 V. ö.: Tóth Sándor László: A török haditevékenység ... i. m. HK 1985. 768. o.
26 Dávid Géza-Fodor Pál: Magyar vonatkozású török államiratok a tizenötéves háború korából. II. HK 1983. 460. o.
(25. sz. irat)
27 Török történetírók III. 352. o. (Kjátib Cselebi)
28 Uo. 100. o. 1. még Ibrahim Peçevi: Peçevi Tarihi. (Ed.: Murát Uraz) Istambul, 1969. 349- o.
29 Török történetírók III. 269. o. (Kjátib Cselebi)
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l603-ra tett tudósítása is. Eszerint a janicsárok l601. évi székesfehérvári (sárréti)
vereségük után megígérték Jemiscsi Haszán nagyvezírnek, aki a kiváltságaiktól
való megfosztással fenyegette meg őket megfutamodásuk miatt, hogy „Kaszon
<gium> giun, azaz, Kaszon nap után, mely az mi Kalendariomunk szerit zent
demeter Napja, tizenötöd Nappal miden eztendőrwl eztendőre, mid örökké, többig
legyen az hadakozás veghinek az Napýa."30 Október 26-hoz képest a tizenötöd nap
november 10-ét adja, Szent Márton napját. Mivel az enyhe időjárással kapcsolatban
a „Szent Márton nyara" kifejezés is ismeretes, lehetséges, hogy a hadjárati idő
Kászim-napon túlra való kitolásának tendenciája tükröződik e történetben.
Az előbbi törekvéssel párhuzamosan jelen volt egy másik tendencia is, amely
gátolta az előbbi érvényre jutását. A katonaság ragaszkodott ahhoz, hogy Kászim
napjáig kezdjék meg a visszavonulást, sőt esetenként igyekezett hamarabb
befejezni a hadjáratot. Ennek érdekében olykor erőteljesen is fellépett. 1593-ban az
udvari katonaság követelte, hogy Tatát már ne vegyék ostrom alá, hanem
vonuljanak vissza Budára, téli szállásra. Baranyai Decsi János szerint Szinán
nagyvezír sátrának köteleit is elvágták.33 1597-ben és 1598-ban is elégedetlenkedett
a hadjárat végén a katonaság. Kjátib Cselebi tudósítása szerint 1597-ben a zsold
miatt lázadozott a kul katonaság. 1598-ban az élelmiszerhiány, a katonák éhezése
vezetett oda, hogy ,,a janicsárok között hirtelen lázadás támadt, a szerdár sátorát
megrohanták", s megsebesítették őt. E lázongásokban része lehetett annak is,
hogy 1597-ben Kászim napja már elmúlt, amikor a szerdár megkezdte a
visszavonulást; 1598-ban pedig Buda felmentésére akart vonulni, holott a hadjárati
idő már letelt. I60l-ben Jemiscsi Haszán nagyvezírt figyelmeztették, amikor Kanizsa
segítségére akart menni, hogy „Kászim napja elmúlt, ezentúl már a hadsereggel
nem lehet időzni, sátrakat verni, sem pedig valahová menni." A terve mellett
kitartó szerdáit a „bosszús katonák megrohanták és sátorát kövekkel dobálták.
Három napi Szigetváron tartózkodás után dsemázi-ül-ewel 12-ik napján (november
8-án) erőszakkal felszedték sátorát és Belgrád felé visszatérésre kényszerítették."37
Az l604-es hadjárat végén Lala Mehmed pasa szerdár telhiszében arról
panaszkodott, hogy a szép idő ellenére Kászim napja előtt több nappal abbahagyta
a katonaság Esztergom ostromát.38
A hadjárat befejezését, a téli szállásra vonulás megkezdését a Kászim-napi
sátorbontás szimbolizálta. 1593-ban Szinán nagyvezír „mivel Kászim napja már
elérkezett, sátorát szétbontván" visszatért.39 Ahogy arra az előzőekben utaltunk,
30 Szamosközy kézirat, 56. o.; 1. még Szamosközy 4. k., 209-210. o.
31 A „Szent Márton nyara" kifejezésre 1. pl. D'Andrezel 1725. november 16-i levelét II. Rákóczi Ferenchez: „amikor
arra készülődtem, hogy kihasználjam a jó időt, amelyet Franciaországban Szent Márton nyarának neveznek", I.:
D'Andrezel vicomte és Rákóczi levelezése (1725-1727) (Sajtó alá rendezte Köpeczi Béla) Vaja, 1984. 65. o.
32 Török történetírók III. 98. o. (Pecsevi) A hadsereg lázadozására 1. Szelaniki: Tarih. A mű angol fordítását használ
tam, I. Peachy, S.: A Year in Selaniki's History, 1593 (Unpublished PH. D.) Indiana University, 1984. I. 92. o. (a munkát^
amerikai Fulbright ösztöndíjam során a Texas A&M University könyvtárának segítségével használhattam.)
33 Baranyai Decsi János magyar históriája. (1592-1598) (Ford.: Kulcsár Péter) Bp., 1982. 108. o.
34 Török történetírók III. 271. o. (Kjátib Cselebi)
35 Uo. 280. o. (Kjátib Cselebi)
36 Uo. 327. o. (Kjátib Cselebi)
37 Uo. 332. o. (Kjátib Cselebi)
38 V. ö.: 23. jegyzet
39 Török történetírók III. 98. o. (Pecsevi)
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több esetben is előfordult, hogy a szerdáit erőszakkal kényszerítették sátorbontásra,
azaz a téli szállásra indulás elrendelésére. Vajon a Kászim-nap tradíciójához
erőteljesen ragaszkodó katonaság, vagy pedig azt katonai érdekből túllépni kívánó
hadvezetés akarata volt-e erősebb a tizenöt éves háború időszakában? Azt kell
mondanunk, hogy bár a hadjáratok zömében megközelítették a határnapot,
egyértelműen és hadműveleteket folytatva csak 1597-ben lépték túl azt; 1598-ban és
lóOl-ben viszont a szerdárt megakadályozták abban, hogy a Kászim-napon túl
felmentésére siessen a fenyegetett váraknak. Lényegében tehát a katonaság
kerekedett felül, követelésüket a hadvezetésnek is respektálnia kellett, mivel
zsoldfizetési és ellátási nehézségek is mutatkoztak az elhúzódó hadjáratok végén.
Fel kell vetnünk azt a kérdést is, hogy vajon melyik katonai csoporthoz, réteghez
kapcsolhatjuk a Kászim-napi sátorbontás szokását? Okkal gyanakodhatnánk a
tartományi szpáhikra, akiknek éppen e napon járt rajaiktól a kapuadó (iszpendzse)
fele. Naima említette is, hogy a szpáhik nem tudták beszedni a nekik járó adót, s
ennek kapcsán Szinán nagyvezír megbánta, hogy egyáltalán belekezdett a
háborúba. ' Tudnunk kell azonban azt, hogy a szpáhik egy része otthon
maradhatott, többek között éppen azért, hogy beszedhesse a hadjáraton levők
számára is az adókat. A távoli tartományok hűbéresei pedig semmiképpen sem
érhettek haza „idejében" a hadjárat végeztével, ráadásul a hosszú háború alatt
gyakorta Magyarországon vagy a közeli ruméliai szandsákok területén teleltettek
tartományi csapatokat is. A szultáni zsoldosokat, azon belül főként a janicsárokat
is gyanúba vehetjük. Szamosközy István már idézett története szerint a janicsárokat
székesfehérvári megfutamodásuk miatt Jemiscsi Haszán nagyvezír Nándor
fehérváron felelősségre vonta, s többek között kijelentette, hogy „Ti nektek
lancharok az hatalmas Chyszartul Nagy Atnáme leweletek nagyon, mely
priulegiomot iegyez" , s e kiváltságok megvonásával fenyegette meg őket.
Lehetséges, hogy e kiváltságok egyike talán az volt, hogy csak Kászim napjáig
kötelesek táborban maradni. Ahogy arra más vonatkozásban már utaltunk, e
történet szerint éppen erről a jogukról hajlandóak lettek volna lemondani a
janicsárok. Talán ezzel magyarázható Kjátib Cselebinek az a megjegyzése az l600.
évi hadjárat kapcsán, hogy közel volt már Kászim napja, ,,s akkor a janicsárok egy
napig sem várakozva erőszakosan is visszatérnek".
Mikor kaphatták a szpáhik és a janicsárok azt a jogot, hogy Kászim-napon túl nem
kötelesek harcolni? Az 1526-os hadjáratot leíró szulejmárú napló már említette a
Kászim-napot, igaz, hogy csak a téli évszak kezdeteként. Feltehető, hogy a
szulejmáni éra előtt, egy olyan európai háború során juthattak az oszmán katonák e
„kiváltsághoz", amely október 26-a utáni hadműveleteket is magába foglalt. A
kérdésben segítségünkre áll Istvánffy Miklós tudósítása, aki az 1551-es török
hadjárat kapcsán említetté meg, hogy „a katonák tovább, mint amennyire a törvény
engedi, nem akarnak táborban harcolni. Minden töröknek ugyanis, a rendes
40 Annals of the Turkish Empire from 1591 to 1659 of the Christian Era by Naima (Transi, by Frasa; C.) vol. I. Lon
don, 1832. 27. o.
41 V. 0 : 20 jegyzet
42 Szamosközy kézirat, 56. o.; Szamosközy 4. k,, 209-210. o.
43 Török történetírók III 302. o (Kjátib Cselcbi)
44 L. Szulejmán szultán naplója. In.: Mohács emlékezete. (Szerk.: Katona TamásJBp., 1979 "312. o.
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katonaságnak is, meg azoknak is, akik szultánjuktól szántófölddel és nagy birtokkal
megajándékozva saját költségükön harcolnak, 1. Murád szultán, amikor Ulászlót,
Magyarország és Lengyelország királyát a várnai csatában legyőzve és megölve
nagy győzelmet aratott, megadta azt a jogot, hogy Szent Demeter napja után, mely
október végére esik - ezt a napot ők Kassonginnek nevezik -, nem kényszeríthetők
arra, hogy a táborban legyenek." 5 Kérdés persze, hogy Istvánffy XVII. század eleji,
a várnai csata után több mint másfél évszázaddal később feljegyzett tudósítása
mennyire tekinthető hitelesnek. Az is elgondolkoztató, hogy szemben Szamosközyvel, aki a janicsárokhoz kapcsolta a Kászim-napig való hadakozás
privilégiumát, Istvánffy szerint az egész török katonaság megkapta ezt a jogot.
Feltűnő azonban az a már idézett példa, hogy Kjátib Cselebi az l600. évi hadjárat
végén csak a janicsárok erőszakos visszatérésének lehetőségét említette. 1597-ben
és 1598-ban is a zsoldos katonaság lázongott. Mindez, ha nem is egyértelműen, de
arról tanúskodhat, hogy vagy csak a janicsárok (vagy a szultáni udvari katonaság
egésze) rendelkezett e kiváltsággal, vagy pedig elit katonaságként ők tudták azt
érvényesíteni, jóllehet a tartományi szpáhiknak is megvolt e joguk. Voltaképpen
mindkét lehetőség fennáll. Ha viszont megfontoljuk azt a körülményt is, hogy a
várnai győzelmet (1444. november 10-én) a janicsárok helytállásának köszönhette
II. Murád szultán, ugyanakkor a szárnyakon harcoló szpáhikat megfutamította
Hunyadi János, az Istvánffy-féle történet hitelessége feltételezésének esetén inkább
az első lehetőség tűnik valószínűbbnek.
Fel kell vetnünk azt a kérdést is, hogy lehetett-e csatát vívni Kászim napján? Ha
figyelembe vesszük azt, hogy a szokásjog, illetve az esetleges szultáni privilégium
(athnáme) értelmében csak Kászim napjáig hadakozhattak a csapatok és e
nevezetes napon már sátrat kellett bontani és megkezdeni a téli szállásra vonulást, a
felelet egyértelmű nem lehetne. Ugyanakkor azt is számításba kell venni, hogy
éppen a tizenöt éves háború időszakában az oszmán hadvezetés igyekezett minden
lehetséges módon növelni a hadjárati, illetve a hadműveleti időt. így a gyakorlatban
mégis előfordulhatott, hogy Kászim napján is harcoltak a török csapatok az
ellenséggel. Ez történt 1597-ben, amikor Szaturdzsi Mehmed szerdár serege több
napos csatát vívott Miksa főherceg hadával Vác-Verőcénél. Kjátib Cselebi
megemlítette az első napi összecsapás leírása után, hogy ,,a következő napon
Kászim napja volt", s újfent csatára került sor. ' Mindenesetre kivételnek
tekinthetjük ezt az esetet, hiszen a fősereget a tizenöt éves háború időszakában
többnyire téli szállásra vezették Kászim nap előtt.
Utolsó probléma, hogy mikorra esett a tizenöt éves háború idején a Kászim-nap a
keresztény naptárban? A kérdés furcsának tűnhet, hiszen az eddigiek alapján
45 lstmnffy Miklós: A magyarok történetéből: (Ford.: Juliász lAszló) Bp., 1962 205. o., latin szövegére I Sicolai
Islliuanß Pannoni: Historiarum de Rebus Ungaricis libri XXXIV. Viennae, 1758. 187. o. „...nec milites in castris manere,
legibus id permittentibus, ulterius vellent, solvere obsidionem". „Habent enim Turcae omnes tarn praetoriani quam qui
agris et latifundiis a principe donati, suo sumtu militant, veterem ab Amurate primo concessam libertatém, quo tempore
de Ladislao Pannóniáé et Sarmatiae Rege in campis Varniensibus victo atque interfecto insignem victoriam reportavit, ne
ultro diem Divo Demetrio sacrum qui ad finem Octobris incidere solet, in castris durare cogantur; quem diem ipsi
Cassonginum vocant".
46 Török történetírók III. 270. o. (Kjátib Cselebi) - Megjegyzendő, hogy Karácson Imre fordításában az is szerepelt,
hogy „régi szokás" szerint. Ez némileg megtévesztő, mivel arra lehet gondolni, mintha régi szokás szerint Kászim napján
csatát kellett volna vívni. Dávid Géza lektori véleményében hangsúlyozta, hogy itt fordítási hibáról van szó, így nem
lehet erre következtetni.
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egyértelműen október 26-hoz kötöttük e fontos határnapot. Míg a szulejmáni érát
illetően valóban helytálló ez a megállapítás, addig a tizenöt éves háború időszakára
vonatkozóan ez már nem tekinthető általánosan érvényesnek; Kászim napja
látszólag átcsúszott november elejére. A szakirodalom észlelte e változást, még ha
ez nem is ment át a történeti köztudatba, s helyesen állapította meg e jelenség okát,
ti. a naptárreformot, hz 1582-ben bevezetett gregoriánus naptár 10 nappal többet
mutatott a Julianus-féle naptárnál. 9 A katolikus országok fokozatosan bevezették az
új naptárt, míg a protestáns országok hosszú ideig elzárkóztak a reformtól, s
továbbra is a régi naptárt használták. Magyarországon némileg sajátosan alakult a
helyzet. A Habsburg birodalomhoz tartozó Királyi Magyarországon 1588-ban
hivatalosan elfogadták a Gergely-naptárt, de a mindennapi életben, levelezésben
(valószínűleg felekezettől is függően) továbbra is használták a régi, Julianus-naptárt
is. Az ország középső részét birtokló török saját időszámítási rendszerét használta,
ugyanakkor a keresztényekkel való mindennapi érintkezésben, diplomáciai
levelezésben egyaránt alkalmazta mindkét naptárt (valamivel gyakrabban talán az
ónaptárt).50
A fentiek alapján egyértelmű, hogy az ónaptárban továbbra is október 26. maradt
Kászim napja, míg az újnaptárban tíz nappal későbbre tolódott. A szakirodalomban
felbukkant az a vélekedés, hogy Kászim napja a Gergely-naptárban november 7-re
esett volna.51 Ez a vélekedés talán helytálló lehet a XIX. századra vonatkozóan,
amikor a két naptár közötti különbség 12 napra növekedett, de aligha lehet
helytálló a XVI. század végét illetően, alig két évtizeddel a naptárreform után.
Számos példával igazolható a tíz napos eltérés a tizenöt éves háború időszakában a
két naptár között. 1593-ban a Romhánynál vívott csatát az ókalendárium szerint írott
levelében Telegdy Pál november 11-re, míg az újnaptár szerint keltező Prépostváry
Bálint november 21-re tette. Az 1594-es török hadjárat során Szinán nagyvezír az
ónaptár szerint az oszmánok „szerencsés napján", augusztus 29-én indított döntő
támadást a Győr közelében levő szigetközi keresztény tábor ellen. A győri Leó
Mihály e sikeres török akciót az újnaptár szerint datálva szeptember 8-án említette.53
A Hatvan fölmentésére indított török hadat Túránál az ónaptár szerint április 21-én,
az újnaptár szerint május 1-én győzték le a keresztény csapatok. 1596-ban a
mezőkeresztesi csata döntő napja az ónaptárt használó Barton angol követ szerint
október 16-án, míg például Istvánffy szerint október 26-án, Szent Demeter napján

47 V. ö.: 1. jegyzet
48 Tévesen november elején „oszcilláló", tehát nem állandó napnak tüntette fel Tóth Sándor László: Török stratégia
... i. m.: AUSZ 69 (1981) 30-31. o. 120. jegyzet
49 Többen is utaltak arra, hogy a Julianus naptár szerinti október 26-ról van szó, v. ö. 5 és 6. jegyzetek, továbbá
Finkel, C: i. m. 50. o. 1. jegyzet
50 A „vetus calendarium" gyakori használatáról a budai pasák levelezésében. L Bayerle, C: The Hungarian Letters
of Ali Pasha of Buda 1604-I6l6. Bp , 1991. XII. o.
51 L. 5 jegyzet, 1 még az 5 jegyzetben i. m. 361. o. (V. Windisch Éva jegyzete)
52 Telegdy adatára 1. Két vitéz nemesúr, Telegdy Pál és János levelezése a XVI. századvégéről. (Közzéteszi Eckliardt
SándorJBp., 1944. 44. o, (26. sz. irat); Prépostváry levelére 1. Hadtörténelmi Levéltár, Törökkori Iratok Gyűjteménye, 7.
d. 1593/13. sz.
53 Lengyel Alfréd. Győr eleste és visszavétele a valóság tükrében HK 1959 181-182. o
54 Az eltérő dátumokra az egyes forrásokban 1. Tóth Sándor lászló: A hatvani-turai csata (1594 Május 1.) HK
1990/3., 64. o 49 jegyzet
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volt.55 E tetszés szerint gyarapítható példák is bizonyíthatják, hogy a tizenöt éves
háború időszakában kétféle datálás volt érvényben Magyarországon. Kászim napja
továbbra is október 26-ra esett az ónaptárban, a tíz nappal többet mutató
újnaptárban viszont november 5-re. Ezt támasztja alá Thurzó György újkalendárium
szerinti 1603. október 23-i levele is, amelyben azt írta, hogy „nem is tartozhat már
sokáig az tábor (ti. a töröké - T. S. L.), mert az ő kalendáriumok szerint Szent
Demeter napja, mához tizennégy nap (kiemelés tőlem - T. S. L.), tovább annál az
török sem késhet." Október 23-at is beleszámítva a két hét pontosan november 5ét adja. Ekkor volt egyébként 1597-ben a Kjátib Cselebi által is leírt vác-verőcei
csata második napja, amely - ahogy azt már említettük - éppen Kászim-napra
esett.57
Összegzésül megállapíthatjuk, hogy a Kászim-nap, mint a hadjárati - hadműveleti
idő elvi végpontja, nagy jelentőségre tett szert a permanensen folyó tizenöt éves
háború időszakában, amikor az oszmán hadsereg egyre inkább arra kényszerült,
hogy megközelítse, esetleg el is érje e határnapot. További kutatást igényel a
hadiszokás kialakulásának felderítése.

55 Barton követ vonatkozó tudósítására 1. Fodor Vera: Angol tudósítás Eger ostromáról és a mezőkeresztesi csatáról.
HK 1988. 561. o.; a csata forrásaira 1. Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata története (1596. október 26.) HK 1983.
553. o. 1. jegyzet; tévesen Kászim napi csatának nevezte az október 26-i döntő csatát, uo. 56. o.
56 Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez Czoborszentmihályi Czobor Erzsébethez (Kiadja Kubinyi Miklós)
II. k., 1601-1616. Bp., 1876. 96. o.
57 Török történetírók III. 270. o. (Kjátib Cselebi); a csatára 1. Tóth Sándor László: A vác-verőcei csata (1597. novem
ber 2-9) HK 1989. 20-29.
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KIS ANDRÁS

MI TÖRTÉNT A DEBRECENI FOGOLYTÁBORBAN?
I945. február 4r-március 4.
Előzmények
hz I945. január 20-án Moszkvában megkötött fegyverszüneti egyezményben
Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy legalább nyolc nehéz fegyverzettel
ellátott gyaloghadosztályt állít ki. Január 30-án Debrecenben az Ideiglenes Nemzeti
Kormány kiadta a toborzási felhívást, amelyben az új honvédségbe hívta az ország
fegyverbíró lakosságát. A Magyar Honvédség szervezése, a hadosztályok
megalakításának előkészítése ezzel hivatalosan is kezdetét vette.1
A HM korszerű gyaloghadosztályokat kívánt létrehozni, megfelelő tűzerővel - két
tüzérezreddel -, valamint korszerű felderítő- és egyéb hadosztályközvetlen
csapatokkal. Az óhajtott korszerű hadosztályhoz szükséges technikai köve
telményekről és minőségi kívánságokról az adott esetben azonban le kellett
mondania. 1945 tavaszán szó sem lehetett az új magyar hadseregnél a kornak
megfelelő, a haditechnikai követelményeket kielégítő fegyverzetről és fel
szerelésről. A hadrendet és az állománytáblákat ebből következően többször is
módosították. Főképpen a fegyverzetben és szállítóeszközökben várható hiány
miatt csak szerényebb és szegényebb hadrendet lehetett és kellett tervezni.
Vörös János vezérezredes, honvédelmi miniszter, aki január 30-án érkezett vissza
Debrecenbe a moszkvai fegyverszüneti tárgyalásokról, a minisztertanács február 1jei ülésén közölte minisztertársaival: a Szovjetunió a közeljövőben hadifoglyokat ad
át az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak. Mint említette, a 2. Ukrán Front
parancsnoka, „Malinovszkij utasítást kapott, hogy hadifoglyokat és hadianyagot
bocsásson (a magyar kormány) rendelkezésére." 2 A Moszkvában kapott in
formációkat Vörös János kiegészítette egy hazai, a 2. Ukrán Fronttól származó
értesüléssel: ,,l6 ezer fogoly már útban is van a magyar hadsereg szervezésének
központja, Debrecen felé."3 Végkövetkeztetése pedig így hangzott: „...ha az ember
és a hadianyag rendelkezésre áll, egy hadosztály egy hónap alatt menetképes."
Ezt a l6 ezer embert Susmanovics alezredes, a 2. Ukrán Front Debrecenben
székelő összekötő tisztje február l-jén tett ígéretében bízva, a gödöllői és
jászberényi fogolytáborból várták a Honvédelmi Minisztérium tisztjei. Susmanovics
1 A demokratikus hadsereg szervezeti elgondolásának első tervezete már 1945. január 16-án elkészült. Hadtörténelmi
Levéltár (a továbbiakban: HL) HM 1945/eln. 20030.
2 A Minisztertanács Irattára (a továbbiakban: MI). Az Ideiglenes Nemzeti Kormány (a továbbiakban: INK) 1945. feb
ruár 1-jei jegyzőkönyve. E jegyzőkönyvben az áll, hogy a szovjet kormány átadja „a hadifoglyokat". Ebből az értelmezhe
tő, hogy Malinovszkij marsall a 2. Ukrán Front táboraiban tartott összes magyar hadifoglyot átadja. így mondta-e Vörös
János a Minisztertanács ülésén, vagy a jegyzőkönyv vezetője értelmezte így Vörös János szavait, nem tudhatjuk. Viszont
Kuznyecov 1945. január 9-i közléséből kitűnik, hogy Malinovszkij nem az összes, hanem csak egy hadosztályhoz ele
gendő hadifogoly és egy hadosztályhoz szükséges hadianyag átadására kapott utasítást. (Szovjet-magyar kapcsolatok
1945-1948. Dokumentumok. A Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió külügyminisztériumának közölt kiadványa,
Debrecen, 27-30. o.)
3 Uo. (Az INK 1945. febr. 1-jei jkv.-e.)
4 Üo.
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felkérte a minisztériumot, hogy jelöljön ki tíz tisztet ennek a 16 ezer hadifogolynak
az átvételére. A magyar tisztek arról is értesültek, hogy a szovjet katonai szervek
„két-három hét múlva még további 4000 főt fognak átadni, akik jelenleg vasúti
munkálatokat végeznek".
A Minisztertanács február 3-i ülésén Vörös János e hírek summázataként jelentette
ki: „Hadifoglyokból most 20 000 embert kapunk vissza, s ezek a legközelebbi
időben várhatók." Minisztertársait ismételten arról igyekezett meggyőzni, hogy az
első magyar antifasiszta hadosztály rövid idő alatt megalakulhat.
A szovjet fél január 20-a után, de az sem kizárt, hogy már korábban, megkezdte az
előkészületeket a magyar hadifoglyok átadására. A gödöllői, a jászberényi, s több
más szovjet hadifogolytáborban is kihirdették, hogy jelentkezni lehet az új magyar
hadseregbe, a fasiszták elleni harcra.
A debreceni Pavilon-laktanyát, amelyben korábban foglyok voltak, a szovjet
parancsnokság kiürítette, és február 3-án átadta Kővári Marcell alezredesnek, a
debreceni 6. honvéd kerület parancsnokának. A laktanya parancsnokául Réthy
Andor ezredest nevezték ki. Másnap kilenc órakor pedig a Honvédelmi
Minisztériumban megjelent két kék sapkás szovjet (NKVD-s) tiszt, akik közölték a
miniszterrel: napokon belül 10 500 hadifogoly érkezik Debrecenbe, s ők azért
jöttek, hogy ezeket a foglyokat átadják.8
A hadrend
A honvédelmi miniszter a fenti információk alapján február 4-én írta alá a 6.
honvéd gyaloghadosztály felállítására vonatkozó 20.112/eln. 1945. számú
rendeletét. Ebben közli alárendeltjeivel: „A Szovjet Főparancsnokság február 5. és
15. között a 6. hadosztály teljes emberanyagszükségletét kitevő 3x14 000 főnyi volt
hadifoglyot átadja."9 A fenti szervezési rendelettel kiadott hadrend a gya
loghadosztály létszámát 14 ezer főben határozta meg.
A gyaloghadosztály ekkor meghatározott hadrendje az alábbi katonai szer
vezeteket tartalmazta:
- hadosztályparancsnokság;
- három gyalogezred;
- felderítő osztály (lovas és gépkocsizó századdal, valamint nehéz páncéltörő
ágyús századdal);
- két tüzérezred (az egyik fogatolt, a másik gépvontatású). Mindegyik ezred
kétosztályos, osztályonként három-három üteggel. (Az előbbiben 36 könnyű,
utóbbiban 24 közepes tarackot rendszeresítettek.);
- gépvontatású légvédelmi tüzérosztály (az 1. és 2. ütegébe légvédelmi ágyút, a
3. ütegben 12 légvédelmi gépágyút terveztek);
5 HL Vörös János naplója, 67. o.
6 MI INK 1945. febr. 3-i ülésének jkv.-e.
7 A Pavilon-laktanya átadás-átvételi jkv.-e. Csatolva a HM 1945. február 14-i, a SZEB-nek küldött 3. sz. jkv.-éhez.
8 HL Vörös János naplója, 1945. febr. 14-i bejegyzés.
9 HL HM 1945/eln. 20112. sz. rendelete. A honvédelmi miniszter ekkor a hadosztály létszámát 14 ezer főben állapí
totta meg.
10 Közli a 6. gyaloghadosztály 14/ct. 1945. számú ügyirat 1. pontja.
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- utászzászlóalj (3 utászszázaddal);
- híradó zászlóalj (távbeszélő-, rádiós- és távbeszélő-építő századokkal);
- vonat (két fogatolt kocsi és két tehergépkocsizó szállítóoszlop; élelmező,
lőszerkezelő, sütő- és egészségügyi, sebesültszállító oszlop, lókórház, vágóállat
oszlop, műhelyszázad, fegyverjavító részleg);
- kiképzőtábor.
Kővári Marcell alezredes, a 6. honvéd kerület parancsnoka és Székely László
vezérkari ezredes a felállítandó 6. honvéd gyaloghadosztály leendő parancsnoka e
hadrend birtokában várta Debrecenben a hadifogoly önkéntesek megérkezését,
hogy elkezdhessék a hadosztály szervezését.
A hadifoglyok megérkezése
A Honvédelmi Minisztérium azt tervezte, hogy az általa kijelölt tisztek Gödöllőn,
Jászberényben és Aszódon a 2. Ukrán Front megbízottaitól átveszik, majd Szolnokra
irányítják a hadifoglyokat. Itt a fegyvernemi szakképzettség szerint szétválogatják, s
azután útnak indítják őket a 6. hadosztály kijelölt állomáshelyeire: Nyíregyházára,
Berettyóújfaluba, Debrecenbe, Kecskemétre és Mezőtúrra, ahol a parancsnokok a
hadrendi alakulatokat megszervezik.
Ez volt az eredeti terv, amely Susmanovics szovjet alezredes már említett, február
1-jei közlése után készült. A két NKVD-s szovjet tiszt azonban a 2. Ukrán Front
parancsnokságának az elgondolását február 4-én módosította. Azaz a HM tisztjeinek
nem kell Gödöllőre és Jászberénybe utazniuk, mert ott nem lesz fogolyátadás;
továbbá a foglyokat nem Szolnokon gyülekeztetik, hanem Debrecenben, a magyar
tisztek részvétele nélkül.
Február első napjaiban a gödöllői és jászberényi hadifogolytáborokban
sorakoztatták az új honvédségbe jelentkezett magyarok különböző csoportjait, és ahogyan azt a két szovjet főtiszt ígérte - vonatszerelvényeken útnak indították őket
Debrecen felé.
A Gödöllőről és Jászberényből Debrecenbe érkezett 5441 hadifogoly katonát
(közöttük 206 tisztet) február 7-én és 8-án Kővári Marcell alezredes, a 6.
honvédkerület parancsnoka átvette. Erről hiteles írás is készült12 -, ám ezt az aktust
a 2. Ukrán Front NKVD-főnöksége nem tekintette átadásnak.
Igaz, hogy a Pavilonban csak a padlóra, asztalra vagy a vaságyak kemény
deszkáira fekhettek a katonák, de már ez is minőségi javulást jelentett a korábbi - a
jászberényi, de különösen a gödöllői - tömegnyomorhoz képest. A szobákat
fűtötték, az ablakokat beragasztották papírral, így hosszú hetek óta először aludtak
végig egy egész éjszakát.
Vörös János vezérezredes február 9-e délelőttjén fogadta hivatalában az előző nap
még hadifogoly Botond Béla vezérkari őrnagyot (aki 7-én érkezett a jászberényi
szerelvényen), és megbízta a 6. gyaloghadosztály vezérkari főnöki teendőinek
ellátásával. A miniszter nyomatékosan felhívta Botond őrnagy figyelmét a
hadosztály mielőbbi megszervezésének, felfegyverzésének és harcba vetésének
11 HL HM 1945/eln. 20112.
12 HL HM 1945. február 14.: a SZEB-nek küldött 3. sz. jelentéshez csatolt irat.
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fontosságára. Ennek a hadosztálynak a bevetésétől várta Vörös János ,,a szovjet
magyar viszony hathatós javulását, a jelenleg fenn álló bizalmatlanság meg
szüntetését."13
Kéri Kálmán vezérkari ezredes, a HM katonai főnöke és Simonffy-Tóth Ernő
vezérkari őrnagy, a szervezési csoport vezetője ekkor találkozott először Botonddal,
és faggatták őt a paviloni helyzetről, az emberek hangulatáról. Mit is mondhatott
nekik Botond?
A laktanyában bőven van tennivaló. Az emberek ruházata elhanyagolt, a többség
nem borotválkozott és nem tisztálkodott. Nincsenek elöljárók, nincs fegyelem. Az
elhelyezés igen rossz, a körletek piszkosak, mindenütt rendetlenség és zűrzavar.
Igen sokan, nem lévén egyenruhájuk, polgári ruhában vannak. De mégis: az
elhelyezés, ha nem is katonás, ha zsúfolt is, már elviselhető. Már majdnem
mindenütt vannak háromemeletes vaságyak, s az ágyakon deszka. A katonák
pokróccal vagy köpennyel és zubbonnyal takaróznak - összebújva, egymást
melegítve. Az élelmezés szűkös, de éhínség egyelőre nem fenyeget. A Hajdúságban
van elegendő élelem, s a szovjet ellátó osztag gondoskodik az élelem
beszállításáról, az épen maradt konyhablokk pedig lehetővé teszi a főzést.
A hangulat azonban ennek ellenére kissé nyomott, s nem ok nélkül. Az emberek
nyugtalanok, mert többségük semmit sem tud a családjáról, és bizonytalanok a saját
jövőjüket illetően is.
Botond megkapta Simonffytól a hadosztály megalakítására kiadott alaprendelet
másolati példányát, valamint a hadosztály hadrendjét, és hozzá jó tanácsokat is.
Mielőbb munkát kell adni a katonáknak, értelmes feladatokat, legyen ébresztő,
reggeli torna, kihallgatás; vagyis a táborbéli életnek legyen ritmusa. Jó szó is
szükséges, gondolatcsere a parancsnokok és a beosztottak között: a közeli
tennivalókról, a családról, a hazáról, a Vörös Hadseregről, amelynek oldalán majd
harcba indulnak. Jó hírekre is szükségük van a háború eseményeiről, a kilátásokról,
a jövőről.
A hadosztály szervezését február 9-én katonák szakképzettség szerinti
összeírásával kezdték, de a hadosztálytörzs, mely nélkül érdemleges munka
úgyszólván lehetetlen, akkor még nem alakult meg, s nem működtek a
csapatparancsnokságok sem.
A katonák gondolata ezekben a napokban a családok felé szállt. Önként
jelentkeztek ugyan a fasiszták elleni harcra, ámde elhatározásukban nyilván
szerepet játszott a remény is, hogy így talán hamarabb hazajuthatnak a
családjukhoz. Legszívesebben máris mennének, rohannának, hiszen elegük volt a
háborúból. Sokan évek óta nem látták hozzátartozóikat, s most, amikor a laktanya
kapujában már nincsenek szovjet őrök, az otthon utáni vágy csak erősödött. A
Debrecenben és a környéken lakók közül igen sokan eltávozást kértek, hogy
láthassák hozzátartozóikat, hogy ruházatukat kiegészíthessék és élelmet
hozhassanak. S amint a szemtanú megörökítette: „Réthy Andor ezredes lak
tanyaparancsnok pedig bőkezűen és liberálisan, de jóhiszeműen írta alá az

13 Botond Béla visszaemlékezéseiből.
14 Székely László naplójából.
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eltávozási engedélyeket." Alig telt el huszonnégy óra, máris nagy baj lett ebből!
Február 10-én szovjet parancsnokság érkezett a laktanyába, a figyelőtoronyba ismét
felvonult a szovjet őrség. Elrendelték a létszámellenőrzést. „Számolgatunk - írja
később Botond Béla a nekem átadott visszaemlékezésben -, összeadunk, kivonunk,
egy csomó ember hiányzik. A szovjet parancsnokság sokkal több hiányt állapít meg,
mint Réthy ezredes nyilvántartása. Vitatkoztunk, kézzel-lábbal, ez azonban nem
segített..."
A szovjet tisztek valószínűleg nem hitték el, hogy a magyar parancsnokság
jóhiszeműen járt el, és abban sem bíztak, hogy az eltávozásra elengedett emberek
visszatérnek. Mit nem mondanak ezek a balga magyarok! Még hogy a csapatától
kiszabadult katona önként visszatér a parancsnokához, a szögesdrót mögé? Nekik már mint a szovjet tiszteknek - egészen más tapasztalataik vannak.
Február 10-e után a magyarok nem hagyhatták el a laktanyát. A Pavilon és a
Honvédelmi Minisztérium között megszakadt az összeköttetés. Furcsa helyzet
alakult ki. A hadosztályparancsnok, aki 10-én nagy nehezen kijutott a laktanyából, a
városban lakott. A hadosztály vezérkari főnöke a laktanyában tartózkodott, de
mozgásában korlátozva volt, és a laktanyát nem hagyhatta el. Ugyanakkor továbbra
is érvényben volt a hadosztály szervezésére vonatkozó miniszteri parancs. De
hogyan lehet szervezni a minisztériumtól elszakítva? Vajon van-e olyan szovjet
szerv, amely a magyar HM és a szovjet NKVD-s tisztek egymástól eltérő törekvéseit
képes közös nevezőre hozni? Talán a Szövetséges Ellenőrző Bizottság?
Székely László a miniszteri parancs szellemében intézkedett. Másnap, február l i 
en, bement a laktanyába és maga rendelt el létszámellenőrzést, amelybe a szovjet
táborparancsnokság egy tisztje is bekapcsolódott. Megállapították, hogy a
jegyzőkönyvileg átvett létszámból mindössze két tiszt és öt legénységi állományú
katona hiányzik.17 Azok a szovjet NKVD-s tisztek, akik Székely László hívására a
február 11-i létszámellenőrzésen részt vettek, kénytelenek voltak tudomásul venni
ezt. Ennek ellenére a február 10-én felvonult szovjet őrség a helyén maradt: a
Pavilon lakói tehát továbbra is hadifoglyok voltak.
Február 11-én újabb két hadifogolyszállítmány, Mezőtúrról 36 tiszt, 40 hadapród
őrmester és 1423 legénységi állományú katona, Gödöllőről pedig 281 tiszt, 73
hadapród őrmester és 1192 legénységi állományú katona érkezett. Ezt a 3045
embert helyhiány miatt a hadosztályparancsnokság számára kijelölt épületben
helyezték el. Az alakuló hadosztályparancsnokság ennek következtében egész
személyzetével két helyiségbe zsúfolódott. Ez lett a parancsnokságra beosztottak
szálláskörlete, és egyben az irodahelyiség is.18
A debreceni Pavilon laktanyában ekkor 8486 ember gyűlt össze. A zsúfoltság
nagymértékben nehezítette a szervező munkát. A legfőbb problémát azonban mégis
csak az jelentette, hogy a hadosztályparancsnokság nem rendelkezett szabadon az
emberekkel, minthogy a 2. Ukrán Front még nem adta át őket. A
hadosztályparancsnok ezért kérte február 11-én a honvédelmi minisztertől: „Kérem
15 Botond Béla visszaemlékezéseiből.
16 Uo.
17 HL HM 1945/eln. 20216. és 20567. sz., a 6. hadosztály parancsnokának február 11-i és 18-i, a HM be küldött
napijelentése. E jelentésekben nem tesznek említést vissza nem érkezett katonákról.
18 HL HM 1945. ein. 20216. sz.
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oda hatni, hogy az oroszok vagy teljes egészében a hadosztályparancsnokság
rendelkezésére bocsássák az átvett legénységet, vagy pedig az továbbra is orosz
parancsnokság alatt maradjon."19
A honvédelmi miniszter február 12-én megkérdezte a SZEB-től, hogy „ha
difoglyok-e vagy katonák a Pavilonban levők"? A Szövetséges Ellenőrző Bizottság
katonai osztályának a válasza: „elvi döntések beérkeztéig hadifoglyok".21 A Pavilon
szovjet parancsnoka, felsőbb utasításra hivatkozva, ezekben a napokban nem
engedte be a laktanyába a honvédelmi miniszter megbízottait.
Bizalmatlanok voltak a szovjet katonai szervek az Ideiglenes Nemzeti Kormány
hadseregét szervező tisztekkel szemben? - Valószínűleg igen. Az mindenesetre
tény, hogy február 10-én nem tartották időszerűnek, hogy a HM megbízottai
átvegyék az embereket. Hogy miért? - erre csak később derült fény.
Abban is különböztek a vélemények, hogy hol szervezzék meg a hadosztály
kötelékeit. A honvédelmi miniszter például azt jelentette a Szövetséges Ellenőrző
Bizottságnak, hogy ő ,,a Debrecenbe érkezett hadifoglyok zömét az alakulatok
megalakulásának helyére: Hajdúszoboszló, Hajdúsámson, Hajdúböszörmény,
Hajdúhadháza, Balmazújváros és Püspökladány helységekbe, valamint a
(debreceni) Gazdasági Akadémiára szándékozott útba indítani. E helyeken ellátási
szempontból előgondoskodás is történt."
Amikor a Gödöllőről, Jászberényből és Mezőtúrról érkezetteket mind a
Pavilonban helyezték el, a miniszter úgy tervezte, hogy amint a 6. gyaloghadosztály
egyes csapatainak kereteit felállították, azonnal útnak indítják őket a már említett
helyőrségekbe. A Pavilon szovjet parancsnoka ezzel szemben felsőbb utasításokra
hivatkozva úgy döntött, hogy egy-egy zászlóaljat vagy ezredet először teljes
állományra kell feltölteni, és csak ezután adhatók át.2 A 6. hadosztály parancsnoka
ezt tudomásul véve, már február 12-én arra kérte a tiszteket, hogy legyenek
türelemmel: egyelőre egyetlen csoport sem hagyhatja el a laktanyát, mert „csak
komplett egységek lesznek kihelyezhetők".25
A minisztériumban sérelmezték a szovjet katonai vezetésnek ezt a korlátozó
intézkedését. A történtek után, február 14-én a HM katonai főnöke ezt írta a
Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak: „Kérek felvilágosítást, hogy az első magyar
hadosztály megszervezésének részleteire vonatkozólag, milyen mértékben óhajt a
Vörös Hadsereg befolyást gyakorolni?" A választ a Honvédelmi Minisztériumban
így jegyezték fel: „Felvilágosítást a Szövetséges Ellenőrző Bizottság még nem adhat.
Felsőbb döntéseket vár."
19 Uo.
20 HL HM 2. sz. helyzetjelentés a SZEB-nek.
21 Uo. Az idézett szavakat a minisztériumban vezették rá az irat másolati példányára. Kéri Kálmán vezérkari ezredes
ezzel ellentétben azt állítja visszaemlékezésében: a SZEB tisztjei óvakodtak attól, hogy a Pavilonban lévőkre a
„hadifogoly" kifejezést használják,
22 HL HM 3. sz. helyzetjelentés a SZEB-nek.
23 Uo.
24 A 6. ho. vkf. 1945. február 13-i helyzetjelentésében ez áll: .Jelentem, hogy egy orosz alezredes 13-án reggel a tá
bort megszemlélte. Az orosz pság. a táborparancsnokság útján elrendelte, hogy a feltöltés csapattestenként egymás után
történjék, amint egy csapattest kész, azonnal útba indítják új elhelyezési körletébe." HL HM 1945. ein. 20226. sz.
25 Székely László naplója.
26 HL HM 31. sz. helyzetjelentés a SZEB-nek.
27 Uo.
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A későbbi eseményekből és a szovjet tisztek mellett működő tolmácsok
elbeszéléséből ma már tudjuk, hogy a zárlatnak egyszerű oka volt: az NKVD tisztjei
1945. február 10-e után elkezdték a foglyok politikai szűrését. A szovjet elhárítok
önéletrajzot írattak a magyar tisztekkel, feljegyezték a besúgók jelentéseit. (A
„szűrésre" még visszatérünk.)
Az állomány rendezése
Négy napi zárlat után, február 16-ától a Honvédelmi Minisztérium kijelölt tisztjei
ismét bemehettek a Pavilonba. Ettől kezdve már élelmiszerküldeményeket is be
lehetett juttatni. A katonáknak előadásokat is tarthattak az Ideiglenes Kormány
programjáról és a szövetséges hatalmak győztes csatáiról. Filmeket is vetíthettek
nekik. A papok engedélyt kaptak arra, hogy prédikálhassanak.28 Újságot azonban
továbbra sem kaphattak az emberek,
tábori levelezőlapot nem írhattak;
névjegyzéket sem lehetett közzétenni róluk," minthogy szabadságukat még nem
nyerték vissza. Ezt a helyzetet a tábor lakói tréfásan úgy jellemezték: „foglyokból
fácánok lettünk".31
Ezekben a napokban továbbra is a szovjet táborparancsnok utasítására
végrehajtott létszámellenőrzés volt a legfőbb program a laktanyában. Sokszor egy
két órát állt felsorakozva az egész „hadosztály", amíg egy embert megtaláltak, aki a
körletben aludt, vagy a gyengélkedőre ment és nem vették létszámba. A hadosztály
szervezését a folytonos, sokszor fél napig tartó kényszerű sorakozó, a nehézkes
szovjet létszámellenőrzés erősen akadályozta, illetve késleltette.
Ebben a nehézkességében a nyelvi problémák is közrejátszottak. A tolmács, akit a
szovjet táborparancsnokság az alakuló magyar hadosztály törzsébe kirendelt, egy
képzetlen ruszin ember volt, aki csak a konyhanyelvet beszélte, a katonai
szakkifejezéseket nem ismerte, gyér szókincse folytán a neki mondottakat csak aligalig tudta lefordítani akár oroszra, akár magyarra, ami sokszor félreértéseket is
okozott.32 Az is nehezítette a szervező munkát, hogy a 6. hadosztály törzsébe
beosztott tisztek többsége nem, vagy csak alig ismerte tennivalóit.
Ilyen körülmények között szervezte meg a hadosztály vezérkari főnöke a
hadosztály törzsét. Sikerült megalakítania a csapatok kereteit is. Február 15-én
délelőtt befejeződött a 16. gyalogezred, a 6. utászzászlóalj és a 11/1. tüzérosztály
személyi feltöltése, s ezzel ezek a kötelékek megalakultak.33 Erről a honvédelmi
miniszter febaiár 18-án tett jelentést a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak.1 Másnap
Kondratov vezérőrnagy, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság katonai osztályának
vezetője megszemlélte a tábort. Megállapította, hogy a magyar tisztek a
fogolytömeget ez időre katonai kötelékekké formálták." Február 21-re a 6/1.

28
29
30
31
32
33
34
35

HL HM 4. sz helyzetjelentés a SZEB-nek.
HL HM 5. sz. helyzetjelentés a SZEB-nek.
Székely László naplója.
Szabó Sándor egykori fogoly szóbeli közlése.
Uo.
HL HM 1945. évi ein. ir. 20226. sz.
HL HM 5. sz. helyzetjelentés a SZEB-nek,
Székely László naplója.
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fogatolt kocsioszlop is megalakult, s ezzel a Pavilonban a rendező, osztályozó
munka - amire akkor ott lehetőség volt - befejeződött.
A 6. gyaloghadosztály február 21-i létszámhelyzetét a következő táblázat mu
tatja:37
Van
Megnevezés

Fsz.

tiszt

hdp.
őrm.

thtts.

legs.

ossz.

Rendsze Hiány,
resítve
feles
(kell)
leg

1.

Hadosztálytörzs

27

5

5

63

100

80

2.

Gy-sági pk. törzs

2

2

9

13

30

-8

3.

Törzsparancsnokság

-

-

-

20

-20

4.

Zene

-

5

6

11

-

+20

20

-9

1

20

-19

5.

Prop, szakasz

-

-

6.

16. gyalogezred

60

33

49

2313

2455

2450

+5

7.

17. gyalogezred

18

-

8

99

125

2450

-2325

8.

18. gyalogezred

34

16

32

312

394

2450

-2056

9.

6. felderítő osztály

20

6

13

412

451

750

-299

10.

11. tüzére, pság.

-

-

-

-

-

80

-80

11/1. tüz. oszt.

23

5

6

488

522

523

-1

11/11. tüz. oszt.

-

-

-

523

-523

112

-112

11.

12. tüzére, pság.
12/1. gk. tü. o.

1

-

-

168

186

325

-149

12/11. gk. tü. o.

-

-

-

-

-

535

-535

12.

6. légv. tü. o.

23

28

11

377

439

500

-61

24

11

9

667

711

586

+125
-274

9

3

6

13.

6. utászzászlóalj

14.

6. híradózászlóalj

9

11

1

205

226

500

15.

6. gépk. száll. oszl.

11

16

18

295

340

500

-160

16.

6. fogatolt száll. oszl.

9

8

4

213

234

500

-266

17.

6. élm. raktár

14

12

23

364

413

500

-87

18.

Összesen:

284

154

192

5991

6621

13 444

-6823

A táblázatból látható, hogy a hadosztály felállítását a február 4-én kiadott hadrend
szerint kezdték el. Ekkor még két tüzérezredet, légvédelmi tüzérosztályt és felderítő
osztályt terveztek.
A hadifoglyok között azonban kevés volt a tüzér, s így a tervezett négy
tüzérosztályból csak egyet lehetett létrehozni. Viszont volt elegendő műszaki
katona, így nemcsak az utászzászlóalj felállítására volt lehetőség, de még
tartalékolhattak is embereket a gyalogezredek utászszakaszai számára. Híradó
36 A 6. hadosztály parancsnokának jelentése. HL HM 1945. ált- 1392. sz.
37 Uo.
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szakképzettségűek viszont csupán egy vezetékes század kiállításához voltak
elegendőek. A hadosztályvonathoz szükséges személyi állománynak a fele még
hiányzott.
A három gyalogezred szervezését elkezdték ugyan, törzseiket úgy-ahogy
létrehozták, de teljes állományra végül csak egyetlen gyalogezredet töltöttek fel. A
16. gyalogezred, a II/I. tüzérosztály, 6. utászzászlóalj és a 6/1. fogatolt kocsioszlop
felállítása után a különféle szakképzettségű katonák hiánya miatt a Pavilonban
további teljes állományú egységeket és alegységeket nem lehetett létrehozni.38
Ez a megállapítás azonban csak részben helytálló. Ugyanis a Debrecenben
összpontosított nyolc és félezer hadifogolyból több mint másfél ezret nem a 6.
hadosztályhoz osztottak be. Ezeket a „felesleges" embereket az alábbi keretekben
tartották nyilván 1945. február 21-én:39

Fsz.

Alak.-Intézmény

Ti.

Hdp.

Thtsz.

Legs.

Ossz.

32

13

17

415

477

7

17

33

1.

6. ho. kórház

2.

6. kik. zlj.

3.

6. ker. pság.

9

4.

Őrzászlóalj

12

6

28

320

366

5.

Főv. közv. ala.-ok

63

22

36

788

909

6.

Be nem osztottak

42

13

7.

Megbízhatatlanok
Összesen:

158

54

88

4

59

26

26

1570

1870

A Pavilon laktanyában 1945- február 21-én így tehát 442 tiszt, 208 hadapród
őrmester, 280 tiszthelyettes és 7561 „legénységi" állományú katona, összesen 8491
ember tartózkodott.
A 6. pontban szereplő ,,be nem osztottak" idősebb korúak és betegek voltak. Mint
látható, 26 embert a „megbízhatatlanok" rovatban tartottak nyilván. Ezek nyilasok
és Volksbundisták lehettek.
A „fővezérségközvetlen alakulatok" számára fenntartott 909 fő fegyvernemére,
szakképzettségére és korára csak következtetni tudunk. Ugyanis egy február 15-i
kimutatás szerint a Pavilonban a következők is szerepeltek a nyilvántartásban:
műszaki gépkezelő 111, hidász 171, vasútépítő 104, repülő 328, és végül
lőszerkezelő 37. A felsoroltakon kívül a hadifoglyok között még folyamőrök is
akadtak.41
Valószínű, hogy a „fővezérség" részére fenntartott 909 katonát a repülő-, hidász-,
folyamőr és az egyéb fegyvernemi alegységek részére tartalékolták. Érthető, ha
38 Uo
39 Uo.
40 HL HM 1945. évi ein. ir. 20226. sz.
41 Dezsényi Miklós folyamőr ezredes közlése. A folyamőr katonákat ő vezette el Debrecenből Budapestre, a folyam
őr laktanyába.
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ezeket a különleges szakképzettségű katonákat nem osztották be a gyalog
hadosztályba. A Pavilonban sok volt az idős és a fizikailag leromlott ember, s ezért
az is érthető, ha közülük 477-et a helyőrségi kórházhoz osztottak be. Egyetlen
elmarasztaló megjegyzés: talán nem kellett volna őrzászlóaljat szervezni.
Az állomány politikai „szűrése"
A soron következő lépés az lett volna, hogy a komplett kötelékeket kihelyezzék a
Hajdúság falvaiba, ám a Pavilont egyelőre senki sem hagyhatta el. Pedig a
magyarok ez időre már bebizonyították, hogy érdemesek a bizalomra. A Réthy
Andor ezredes által eltávozásra és szabadságra engedett katonák már bevonultak,
s ezért a szovjet parancsnokság számára a február 10-i „affér" már nem jelenthetett
problémát.
A kilépési tilalomnak egyszerű oka volt: a szovjet katonai elhárító szervek
emberei február 21-ig még nem fejezték be a munkájukat. A Pavilonban egy
időben, párhuzamosan kétfajta tevékenység folyt: a magyarok szervezték a
hadosztályt, az NKVD tisztjei pedig „kiszűrték" a megbízhatatlanokat vagy
pontosabban fogalmazva: felderítették, majd eltávolították az általuk fasisztának
nyilvánított személyeket.
A szovjet elhárítok több életrajzot írattak a fogoly tisztekkel. Már ezek elolvasása
is sok időbe tellett. A jelentősebb személyekről talán még a lakóhelyükön is
gyűjtöttek adatokat, ami a munkájukat csak tovább bonyolította. Magyar elhárító
szerv híján egyedül kellett dolgozniuk, helyismeret és nyelvtudás nélkül. A magyar
nyelvet rosszul beszélő ruszin tolmácsok - akik a magyarokkal szemben ellenséges
érzületűek is lehettek - a szovjet tisztek munkáját csak tovább nehezítették.
Február 20-án egy szovjet gárdaezredes arra kötelezte a hadosztály
parancsnokságot, hogy minden emberről készítsenek névre szóló kartotékot, az
illető legfontosabb adataival: név, születési év, hely, anyja, apja neve, lakcíme,
rendfokozata és legutóbbi katonai beosztása. 3 A kartotékok szövegét ezután a
szovjet katonai elhárítás tolmácsa éjjel-nappal fordította oroszra.
De más fordítanivaló is akadt, így például a már megalakult magyar kötelékek
névjegyzéke. A 16. gyalogezred névsorát február 17-én átadták a szovjet tiszteknek,
a II/l. tüzérosztályét és az utászzászlóaljét pedig már napokkal azelőtt. De nem
mindegyik tolmács tudott oroszul írni, s ezért a névsorok lefordítását még február
24-én sem kezdték el.45
A hadosztályparancsnokság igyekezett elősegíteni a szovjet katonai elhárító szerv
munkáját. Február 17-én például a hadosztályparancsnokság utasítására az al
egységek parancsnokai mindenkinél poggyászvizsgálatot tartottak, hogy meg
állapítsák, van-e ellenséges propagandaanyag az embereknél. Ilyen írások nem
42 HL HM 1945. ein. 20567 sz. A február 7-én és 9-én Debrecenbe érkezett három fogolyszállítmánnyal 5443, a 11-én
befutott két szerelvénnyel pedig 3045, összesen tehát 8488 fogoly érkezett. A ho. pság. 1945. február 21-i létszámjelenté
se szerint viszont a Pavilonban e napon csak 8471 ember volt (HL HM 1945. ált. 1392), a hiány 17. Február 9-én a HM-be
és a ó. ker. pság.-hoz is helyeztek át tiszteket, később a betegeket a kórházba vitték, a hiány így keletkezett.
43 Székely IAszló naplója.
44 Szabó Sándor szóbeli közlése.
45 Székely László naplója.
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voltak, de hogy a félreértéseket elkerüljék, a tisztek minden német nyelvű könyvet
összeszedtek, és leadták azokat a szovjet táborparancsnokságnak.
A személyi állomány között felfedezett nyilasokat a hadosztályparancsnokság név
szerint is nyilvántartotta, 7 a csendőröket, a testőröket pedig külön alegységbe
szervezték, hogy a szovjet tisztek gyorsabban eligazodjanak a személyi állo
mányban.
Élelmezés
A HM és a SZEB közti kérdés-felelet játék mögött, hogy tudniillik foglyok-e a
magyarok vagy sem, lényegében az a másik kérdés húzódott meg: kinek a
kötelessége élelmezni őket? A szovjet fél számára az élelmezés nem jelenthetett
gondot, minthogy magyarországi raktárai tele voltak gabonával egyéb élelemmel.
Voltak gulyái, birkanyájai, sertéskondái is. A 2. Ukrán front ugyanis birtokba vette a
gabonaraktárakat, a nyájakban talált állatokat, ebből élelmezte csapatait és foglyait.
A magyar malmok, a vágóhidak s az ipari üzemek a szovjet hadsereg számára
dolgoztak. A magyar Ideiglenes Kormány viszont nehéz helyzetben volt. Élelmezési
gondjairól bővebben is szólni kell.
1944-ben jó termés volt Magyarországon és élőállat is volt elegendő. Bár a
Jurcsek-féle beszolgáltatási rendelet értelmében a termés egy részét 1944 nyarán az
állam elvette a parasztoktól, és a Vörös Hadsereg bevonulása előtt a visszavonulók
elrabolták az ország élelmiszerkészletének egy részét, s bár 1944 végén a magyar, a
német és a szovjet katonák egyaránt megjelentek Magyarországon, mint fogyasztók,
1945 első hónapjaiban még mindig volt kenyérnek való és más szemes termény a
parasztok kamráiban. S ha meg is fogyatkozott a falvakban a szarvasmarha-, sertésés juhállomány, még mindig volt belőle. A Honvédelmi Minisztérium szervezői 1945
februárjában tehát még vásárolhattak volna élelmet a falvakban, ha a szükséges
pénz és szállítóeszköz rendelkezésükre áll, s ha a felvásárláshoz a helyi szovjet
megszálló hatóságok hozzájárulnak.**8 Ezekben a hónapokban vagy a Vörös
Hadseregtől, vagy a parasztoktól lehetett ennivalót szerezni. Az Ideiglenes Nemzeti
Kormány és a születő új magyar állam helyi szervei alig-alig rendelkeztek
élelmiszerkészletekkel.
A kormány számára csaknem megoldhatatlan feladatot jelentett az ország
élelmezése. Miskolc, Diósgyőr, Ózd, Salgótarján éhező munkásai részére már 1945
januárjában el kellett kezdeni az élelemgyűjtést. Februárban jutott el a vidék
lakosságához a budapestiek drámai hangú felhívása: ,,Budapest végszükségbe
került. Romok közt, víz és világítás nélkül, ablaktalan házakban tengődünk. Tegnap
a háború, ma az éhínség, holnap a járvány tizedeli meg sorainkat. Nők és
gyermekek halnak éhen, férfiak esnek össze munkahelyükön..., ha nem kapunk
segítséget, szabadság helyett a halál vár reánk."

46 A ho. pság. 1945, február 22-i helyzetjelentése. HL HM 1945. ein. 20551. sz,
47 HL HM 1945. ált. 1394. sz.
48 Botond Béla visszaemlékezéséből.
49 Felszabadulás. 1944. szeptember 26.-1945. április 4. Dokumentumok hazánk felszabadulásának és a magyar népi
demokrácia születésének történetéből. Budapest, 1955. 370. 380. o.
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A debreceni Pavilon lakói még a rossz napokban is több élelmiszerhez jutottak,
mint Budapest és az iparvidék lakossága. Legelőször a városok éhezőit kellett hát
megsegíteni, különös tekintettel a nőkre és a gyermekekre. De az alakuló 6.
hadosztály személyi állományának ellátása sem tűrhetett halasztást, hiszen a harcra
készülők ereje és egészsége forgott kockán.
A felállítandó csapatok élelmezésének a kérdése természetesen nem február
közepén vetődött fel először, hanem január utolsó napjaiban, amikor a Honvédelmi
Minisztériumban megtudták, hogy Debrecen felé útban vannak az átadásra szánt
magyar hadifoglyok. Tisztázni kellett, ki gondoskodik a Debrecenbe érkező
foglyokról? Ki élelmezi majd a felállítandó magyar hadosztályokat: a Vörös
Hadsereg, vagy a Honvédelmi Minisztérium? Az 1945. január 20-i fegyverszüneti
egyezmény ugyanis nem rendelkezik erről. Ezért a szovjet és magyar félnek e
kérdésben utólag kellett megállapodnia. Ám ha a foglyokat valóban átadták volna, a
honvédelmi miniszternek már február 7-étől kötelessége lett volna a beérkezők
élelmezéséről gondoskodni, addig is, amíg a két fél között az említett megállapodás
létrejön.
A minisztériumnak azonban nem voltak sem emberei, sem szállítóeszközei ahhoz,
hogy a Pavilonba érkezők élelmezési gondját levegye a szovjet hatóságok válláról.
A honvédelmi miniszter közbenjárására annyi mindenesetre történt, hogy a
közellátásügyi miniszter február 6-án Debrecen város készletéből 39 mázsa
kenyeret azonnal kiutalt az éppen beérkezett embereknek. Ez azon a napon
jelentős segítség volt. De többre lett volna szükség.
Szerencse, hogy a foglyokkal együtt nemcsak őrség, de beszerző-, élelmező-,
valamint egészségügyi személyzet is érkezett Debrecenbe - tehergépkocsikkal! -, s
ezek a szovjet katonák, a lehetőségekhez mérten, lelkiismeretesen gondoskodtak a
rájuk bízott emberekről.
A szakácsok éjjel-nappal főztek, és aki a Pavilonba bekerült, azonnal kapott enni.
Naponta kétszer volt borsóleves, 10-15 dekányi kenyérrel. Február 13-án az
élelmezés még némileg javult is: borsó helyett babot főztek, s a szerencsésebbek a
levesben húst is találtak. E napon fejenként 2 dkg cukrot is osztottak, és ez
alkalomból 50 dkg kenyeret adtak az embereknek. Másnap a tehergépkocsik
burgonyáért mentek és szalonnát is hoztak, amit zsírnak sütöttek ki. A leves
minőségét ezzel is javították.51
A szovjet gépkocsikat és a hadifoglyok élelmezésével megbízott szovjet katonákat
a gödöllői és jászberényi szovjet parancsnokság visszavárta. A HM vezetőinek
úgyszólván minden nap számolniuk kellett azzal, hogy a leendő 6. hadosztály
élelmezésének gondja az ő nyakukba szakad. Dönteni kellett tehát: kinek a feladata
a magyar katonák élelmezése? Február első felében a szovjet és magyar fél között e
kérdésben még csak párbeszéd folyt. Az illetékes magyar minisztereknek az volt a
véleményük, mivel az országban megmaradt raktári készletek felett a Vörös
Hadsereg rendelkezik, az új magyar honvédség csapatainak élelmezését is a Vörös
50 Az INK közellátásügyi miniszterének 1945. február 13-án kelt leirata Debrecen város polgármesteréhez. HajdúBihar Megyei Levéltár (a továbbiakban: HBM L). Debrecen város polgármesteri hivatalának iratai 1945. XXI. 505/a 23.
csomó 2510/1945. sz. Faraghó e leiratában azt is közölte a polgármesterrel, hogy a Hortobágymalomban a város búza
készletéből 200 mázsát lefoglalt, hogy abból a Honvédséget „feltétlen szükség esetén" kisegíthesse.
51 HL HM 1945. ein. 20567. és 20226. sz., továbbá Székely László naplója.
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Hadseregnek kell vállalnia. A honvédelmi és a közellátásügyi minisztérium
képviselői e véleményükkel és kérelmükkel a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz
fordultak, amely azonban csak a közvetítő-közbenjáró szerepe vállalkozhatott. Az
ország raktári készleteivel ugyanis nem a SZEB, hanem a harcoló hadseregeket
vezénylő frontparancsnokság rendelkezett. A frontparancsnokság képviselőinek
álláspontja pedig az volt, hogy ők „élelmezést csak harcoló csapatoknak adnak, a
mögöttes országrészekben ez a helyi hatóság, illetve a polgárság feladata".
Vörös János honvédelmi miniszter, arra számítva, hogy a szovjet fél valóban átadja
az ígért húszezer hadifoglyot, már a hónap elején kérte Faragho Gábor
közellátásügyi minisztert, hogy „a Magyar Honvédség Debrecenben lévő
legénysége tíz napra való élelmezése céljából 700 q kenyérlisztet, 35 q rántáslisztet,
420 q húst, 280 q száraz főzeléket, 70 q szalonnát, 35 q zsírt, továbbá megfelelő
mennyiségű sót, ecetet, cukrot, kávékonzervet, gyümölcsízt stb. bocsássanak
rendelkezésére".
Faragho Gábor miniszter azonban közölte a Honvédelmi
Minisztériummal: ,,a Közellátásügyi Minisztériumnak, minthogy a begyűjtő szervek
(központok) működése lehetetlenné vált, s raktári készleteink nincsenek, nem áll
módjában a kért élelmiszereket rendelkezésére bocsátani".55
A honvédelmi miniszter a SZEB-től is kért segítséget. Ezt írta: „Szükséges volna
Debrecenben a Lovassági laktanya, vagy a Péterfia laktanya és az Élelmezési raktár
teljes egészében való rendelkezésre bocsátása, valamint a honvédségi készletek
összegyűjtése céljából a szovjet hadseregtől 1 gk.-oszlop (20 db 3 tonnás tgk.)
használatra való átadása, mert ezek nélkül a bejelentett felszerelési és élelmezési
anyagok a helyszínen elkallódnak, illetve elfogyasztódnak.
Vörös János sem az említett laktanyákat, sem a kért gépkocsikat nem kapta meg a
2. Ukrán Fronttól. Viszont február 12-én a SZEB elismerte, hogy a Pavilonban lévők
nem katonák, hanem hadifoglyok, s ebből az is nyilvánvalóvá lett, hogy
élelmezésük a szovjet fél feladata. A magyar közellátásügyi miniszter február 13-án
úgy tudta, hogy a szovjet hatóságok február 20-ig élelmezik a Pavilonban levőket.57
Három nap múlva - február 16-án - Kondratov vezérőrnagy, a SZEB képviselője az
alábbiakat közölte a Honvédelmi Minisztérium katonai főnökével: „A Pavilon
laktanyában levő emberek február 20-ig orosz őrizetben és ellátásban maradnak. A
február 20. utáni időre még döntés érkezik."58 A Honvédelmi Minisztérium vezetői
időt nyertek.
Ezekeben a sürgető napokban újra csak Debrecen segített az alakuló új
honvédségnek. Február 10-én a magyar pénzügyminiszter ,,a hadifoglyok élel
mezésére 688 602 pengőt utalt ki Debrecen város házipénztárából".59 Járműveket
persze nem adhatott. A honvédség beszerzői ennek ellenére február 17-én
52 HBM L Debrecen város polgármesteri hivatalának iratai. 1945 XXI. 505/a. 23. csomó, 2510/1945. sz.
53 Uo.
54 L. a 29. sz. jegyzetet.
55 Uo.
56 HL HM 1945. febr. 16-i SZEB-nek küldött helyzetjelentés.
57 L. a 29. sz. jegyzetet.
58 HL HM 1945. február 16-i 4. sz. tájékoztató jelentés a SZEB részére.
59 HBM L Debrecen város polgármesteri hivatalának iratai 1945. XXI. 505/a 23. csomó 3067/1945. sz. A Debrecen
által folyósított közel 700 ezer pengőt Kass József zászlós, gh-főnök vette át. A pénz átvételének időpontjai és összegei:
1945. február 17-én 60 ezer P., 19-én 100 ezer P., 24-én 150 ezer P., 28-án 378 602 P.
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elindultak a Debrecen környéki falvakba, hogy a parasztoktól élelmet vásároljanak
az alakuló 6. hadosztály számára. Sietni kellett, közeledett február 20-a.
Az egészség megőrzése legalább olyan fontos, mint az élelmezés, a kettő
összefügg. Bár a szovjet egészségügyi személyzet alig rendelkezett gyógyszerrel, és
azt Debrecenben sem kaphatott, mégsem történt komolyabb baj a Pavilonban.
Forró, száraz gőzbe tették a ruházatot, amíg a tetvek elpusztultak, addig az
embereket is megfürdették. Február 14-től kezdve naponta mintegy ezer embert
fertőtlenítettek, s ennek következtében tífuszos megbetegedés nem fordult elő.
Gyengélkedők azonban voltak, sőt ezek száma naponként növekedett: február 14én például mindhárom gyalogezred parancsnoka beteg volt. Történt egy szomorú
esemény is: egy honvéd február 16-án „végelgyengülésében" elhalálozott.
Ekkor már majdnem két hét telt el azóta, hogy Gödöllőről és Jászberényből a
hadifogoly önkéntesek nagyobbik része megérkezett Debrecenbe. S ahogy teltek a
napok, az emberek egyre gyengébbek, egyre soványabbak lettek. Az élelmezés
mennyisége és minősége az egész időszak alatt mit sem változott. Csak február 13án főztek babot, s attól kezdve ismét borsólevest adtak. A laktanyában úgynevezett
,,maradékhúst" szállítottak. így például február 15-én a vételezett három és fél
mázsa húsból mindössze csak 50-60 kg zsiger volt használható, a többit - valami
okból - el kellett ásni. 1 Erről értesülve, a szovjet katonaorvosnő és a szovjet
táborparancsnok-helyettes ígéretet tett, hogy az elmaradt húst pótolják. Másnap az
ellátás valóban javult, de a hadosztályparancsnok február 21-én újra azt jelentette a
honvédelmi miniszternek: ,,A húsellátás igen gyenge, a három napra kiadott
húsmennyiség 3/4 része zsiger és belsőrész."
Ebben a helyzetben a környék lakosságának élelmiszeradományai nagy segítséget
jelentettek volna. De a minisztérium illetékes tisztjei a hagyományos, úgynevezett
„békebeli" módon próbálták összegyűjteni a szükséges élelmezési cikket:
igényléseiket a közellátásügyi miniszter elé terjesztették, s beszerzőket küldtek a
falvakba. Eszükbe sem jutott, hogy a pártokhoz, a nemzeti bizottságokhoz, vagy
közvetlenül a lakossághoz forduljanak. A debreceni társadalmi szervek viszont
ezekben a hetekben nem a Pavilonra figyeltek, hanem Budapest és ÉszakMagyarország éhező lakosságára. E tekintetben talán csak Kába község a kivétel,
amely egyidejűleg adott élelmet Budapestnek és a honvédségnek is. A kabaiak
ezekben a válságos napokban tekintélyes mennyiségben küldtek marhahúst a
Pavilon lakóinak. l3
A HM vezetői aggodalommal fogadták a Pavilonból érkező híreket. Február l6-án
délelőtt B. Szabó István honvédelmi minisztériumi államtitkár meg is jelent a
laktanyában, „és behatóan érdeklődött a hadosztály felállításának eddig végre
hajtott és a következőkben tervezett mozzanatairól, majd a hadosztályparancsnok
kíséretében megtekintette a legénységi elhelyezési körleteket, a konyhát és a
gyengélkedőszobát." Egyelőre azonban ő sem tudott közbeavatkozni. Február 19re huzamosabb ideig tartó egyoldalú, elégtelen táplálkozás és vitaminhiány miatt a
60
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Székely László naplója.
HL HM 1945. évi ein. ir. 20226. sz.
A ho. pság, 1945. évi február 21-i helyzetjelentése. HL HM 1945. ein. 20226. sz.
HL HM 4. sz. helyzetjelentés a SZEB-nek.
HL HM 1945. évi ein. 20226. sz.
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legyengült, súlyos hasmenéses, hörghurutos és lábfájásos megbetegedések száma
már 400-ra emelkedett. A rossz elhelyezés, az alacsony kalóriaértékű táplálkozás és
a gyógyszerek teljes hiánya miatt a hadosztályparancsnokság az egészségügyi
helyzet további rosszabbodásával számolt.
Február 21-én a hadosztály parancsnoka jelentette a honvédelmi miniszternek: „A
tábor annyira zsúfolva van, hogy újabb fogolyszállítmányokat elhelyezni már nem
lehet. Ennek következtében a hadosztály további megszervezése holtpontra jutott,
és azon is marad mindaddig, amíg a már teljes állományra feltöltött egységek ki
nem helyeztetnek..."
A kihelyezés lehetővé tenné az élelmezés gyökeres
megjavítását, „másrészt a legénység egyre süllyedő hangulatának emelését is maga
után vonná. Az emberek látnák azt, hogy az oroszok, akik a teljes állományra
feltöltött egységek kihelyezését megígérték, ígéretüket be is tartják. Ez a körülmény
bizalmat keltene bennük a jövővel szemben". '
Február 20-tól kezdve, amikor a Pavilonban levők élelmezését a HM átvette,*
néhány napig úgy tűnt, hogy a minisztérium és a kerületi parancsnokság tisztjei ezt
a feladatot nem tudják megoldani. A foglyok ezekben a napokban kevesebb
élelemhez jutottak, mint amikor a szovjet szervek élelmezték őket. A honvédelmi
miniszter persze számolt ezzel, és február 19-én jelentette is a Szövetségi Ellenőrző
Bizottságnak: ,,A hadifoglyok élelmezésére napi 8 tonna élelem szükséges. Amíg
tehergépkocsik nincsenek, addig az élelem behozatala (Debrecenbe) lehetetlen."
Február 24-én ehhez hozzátette a miniszter: „Kérem... 4-5 tehergépkocsi ren
delkezésemre bocsátását, mert ezek hiányában a fogolytábor élelmezése nem
biztosítható."70 A hadifoglyok ekkor gyakorlatilag éheztek.
A válságos helyzetről tanácskozott 1945. február 26-án a Debreceni Nemzeti
Bizottság. „Napirend előtt Szabó István71 szóvá teszi a hadifogságból visszatért
magyar honvédek szomorú anyagi helyzetét és indítványozza, hogy a Nemzeti
Bizottság menesszen küldöttséget a honvédelmi miniszter úrhoz, miszerint
hatalmazza fel a küldöttséget, hogy a magyar hadifoglyok ügyét megvizsgálja, és a
magyar hadifogoly honvédek sorsán történő mielőbbi segítés érdekében teendő
javaslatait, illetékes helyre sürgősen megtehesse." A Nemzeti Bizottság e javaslatot
elfogadta.72 A küldöttség meg is jelent a Honvédelmi Minisztériumban, s a delegáció
tagjai és a HM tisztjei között meglehetősen éles vitára került sor. Kölcsönösen
egymást okolták a kialakult helyzetért. A Nemzeti Bizottság kezdeményezésének és
ennek a küldöttségjárásnak végül is az lett az eredménye, hogy mind a HM, mind a
Hajdúság fokozottabb figyelmet szentelt a katonák élelmezésének. Ezek után
remélni lehetett, hogy megyeszerte megindul majd az élelmiszergyűjtés a katonák
számára, s hogy a leendő magyar hadsereg élelmező tisztjeinek az erőfeszítései is
jobb eredményt hoznak. Egyébként éppen akkor kezdett javulni a Pavilonban levők
65 Uo.
66 HL HM 1945. ált. 1392. sz.
67 Uo.
68 HL HM 4. sz. helyzetjelentés a SZEB-nek.
69 HL HM 5. sz. helyzetjelentés a SZEB nek.
70 HL HM 7. sz. helyzetjelentés a SZEB-nek.
71 Az MKP Keletmagyarországi Területi Bizottságának titkáráról van szó, a későbbi Szabó István altábornagyról, a
Magyar Néphadsereg személyügyi főcsoportfőnökéről.
72 HBM L. A Debreceni Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei. 1944-45. A 76-78. o.
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ellátása, amikor a Debreceni Nemzeti Bizottság ülésén a drámai felszólalások
elhangzottak. Debrecen város pénztárából február 17-én 60, 19-én 100, 14-én pedig
150 ezer pengőt vett fel a kerületi parancsnokság gazdasági hivatalának főnöke.
Ebből az élelembeszerzők néhány nap alatt nemcsak megvásárolták az élelmet,
hanem valami módon be is szállították Debrecenbe. A hadosztályparancsnok
jelentései így rögzítik az élelmezési helyzet változásait: február 25: ,,A húsellátás
kissé javult." 26-án: ,,5 db sertést vágtak a konyha részére." 27-én: ,,Az étkezés a
zsiradék kiszolgáltatása következtében tartalmasabb és ízletes." 28-án: „A húsellátás
disznóhús kiszolgálással javult."73
Az ellátás megjavításához a lakosság is nagymértékben hozzájárult. Ez a szovjet
őröknek is köszönhető, akik csak arra vigyáztak, hogy senki el ne szökhessen, de
megengedték, hogy a katonák beszélgessenek a drótkerítésen át a civilekkel, s
hogy azok csomagokat adjanak be nekik. Az őrök közül a néhány magyarul is tudó
ruszin még biztatta is a foglyokat: „Ne féljetek, nem sokáig lesztek itt, csak amíg a
névsorok elkészülnek. Azután Vörös János katonái lesztek."
A hadosztályparancsnok

1. számú parancsa

Eljött február 22-e is, a várva várt 20-a utáni második nap. A minisztérium
illetékesei azonban még mindig nem értesítették a hadosztályt a kihelyezés
időpontjáról. Pedig az emberek minden percben várták a szabadulást.
Ilyen helyzetben nem célszerű tétlenül hagyni a katonákat. Ezért az egyéni
tisztálkodásra, a különböző laktanyai munkára fordított, és a sorakozókra pazarolt
idő mellett a hadosztályparancsnokság sort kerített tisztelgési, zártrendi,
úgynevezett „fegyelmező" gyakorlatokra is.75 De még nagyobb szükség volt arra,
hogy elbeszélgessenek a katonákkal, akikben már-már kezdett elhatalmasodni a
csalódottság érzése. Tartani kellett bennük a lelket. El kellett érni, hogy bízzanak a
tisztekben, akik közül nem is egyben és nem is olyan régen csalódtak. El kellett
érni, hogy bízzanak az „oroszokban", a tegnapi ellenségben. Választ kellett adni
kérdéseikre, ha nem is az összesre, de legalább a számukra legizgatóbbakra, arra,
hogy mi történik a frontokon, mit hozhat a jövő a magyarság számára - és
természetesen arra, hogy mikor alakul meg a hadosztály.
Február 22-én a hadosztályparancsnok ezer példányban vitte be a Pavilonba az
általa február 11-én aláírt, és ez időre nyomdai úton előállított 1. számú parancsot.7
Minden alegységnél felolvasták és magyarázták a hadosztályparancsnok szavait:
„Honvédek! Magyar Bajtársak!"
A németek érdekében folytatott háború következtében az ország nagy része
romokban és kirabolva. Ez lett az eredménye az ország régi vezetésének és a
nemzetrontó nyilasok garázdálkodásának, akik azért, hogy hatalomhoz jussanak,
eladták az országot az ősi ellenségnek, a németeknek.

73 HL HM 1945 ein. 20551. és 20567. sz., továbbá Székely László visszaemlékezéséből.
74 Saláci Ádám visszaemlékezése, a szerző birtokában.
75 A ho. pság 1945 február 22-i és további napijelentéseiben állandóan szó van a „fegyelmező gyakorlatokról" (HM
1945. ein. 20551 sz).
76 Székely lAszlő naplója.
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A visszavonuló németek embertelenül pusztítottak, raboltak, és az ország dolgozó
népének sok évtizedes munkáját tették tönkre. Gyönyörű fővárosunk romokban
hever, a hidak felrobbantva. A polgári lakosság, nők és gyermekek meg
számlálhatatlan tömegei estek áldozatul esztelen és céltalan önzésüknek. A
Dunántúl egy részét még mindig a német és nyilas csizmák tapossák.
De még nincs veszve minden!
Alakulóban az új magyar honvédség, amely még bosszút állhat országunk
megrontóin, és részben jóváteheti azt, amit előbbi vezetőink és a nyilasok a
szabadságszerető népek ellen vívott háborúban vétkeztek.
Még alkalmunk nyílik arra, hogy a szabadságszerető szövetséges nemzetek
oldalán, a diadalmas orosz Vörös Hadsereggel vállvetve és együtt harcolva
segítsünk romlásba döntött Hazánk feltámasztásában.
Parancsnokságom alatt Ti képezitek majd ennek az új magyar honvédségnek
legelőször megalakuló hadosztályát. Fel a fejjel, honvédek! Legyetek büszkék rá,
hogy Ti lesztek az elsők között, akik szerencsétlen magyar hazánkon segíteni
akarnak és segíteni tudnak!
Hogy mennyire tudunk segíteni, az csak Rajtatok múlik. Minél bátrabban, minél
vitézebbül és minél nagyobb gyűlölettel harcoltok majd ősi ellenségünk ellen, annál
nagyobb súlya lesz érdemeteknek a békekötésnél, amikor szegény Hazánk
végleges sorsáról is döntenek. Ha Ti vitézül helytálltok és bátran, a magyar honvéd
hírnevéhez méltó módon harcoltok, akkor szebb, jobb és igazságosabb jövő vár
reánk, amelyben mindenki megkapja azt, amit munkájával kiérdemelt, és nem más
henyélők fogják bezsebelni a Ti verejtéketekkel öntözött utágyar föld termését.
A földosztásnál, amelyet az új Magyar Kormány hajt végre, azok kapnak
elsősorban földet, akik mint honvédek, a németek ellen bátran harcolva tették
lehetővé azt, hogy országunkat újjáépítsük.
A mostani kezdeti nehézségeket még egy rövid ideig türelmesen viseljétek el, és
azután, amikor fegyvert és felszerelést kapunk, meg fogjuk mutatni, hogy
érdemesek vagyunk a győztes nagy nemzetek bizalmára és a magyar nemzet
számára kivívjuk azt a helyet, amely a szabad nemzetek között megilleti. Hogy ez a
hely milyen lesz, ismétlem főleg Rajtatok múlik. Minél fegyelmezettebbek lesztek,
minél vitézebbül harcoltok, annál jobb lesz a sorsunk.
Ez' és a Magyarok Istene vezessen bennünket a jövőben, hogy még unokáink is
áldva emlegessék az új honvédség dicsőséges küzdelmeit, amelyekkel a szebb,
jobb, igazságosabb, boldogabb, demokratikus Magyarország alapjait rakjuk le."
Új hadrend
A hadosztály még meg sem alakult, amikor - a fegyverzetben és a
szállítóeszközökben előre is látható hiányok miatt - új szervezetre tért át. Február
21-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság megbízottja a HM katonai főnökének azt az
utasítást adta, hogy az érvényben levő 14 ezer fős gyaloghadosztály szervezési és
állománytáblázata helyett 22-én délig egy új - kevesebb fegyverrel és gépkocsival

77 HL A 6. hadosztályparancsnokság napiparancsai.
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rendelkező -, 10 500 fős hadrendet és állománytáblát dolgozzanak ki. Ezt az új
hadrendet és állománytáblázatot a minisztérium tisztjei egy nap és egy éjjel (!)
valóban elkészítették.
A 6. hadosztály parancsnoka február 23-án kapta meg a HM-től a véglegesített
állománytáblázatot, a 10 479 főre csökkentett hadosztályhadrendet. (Ettől kezdve
az előbbit ,,A", ezt pedig ,,B" hadrendnek nevezték.) Az eredeti ,,A" hadrendhez
képest a ,,B" hadrend két tüzérezred helyett csak egy tüzérezredet, a légvédelmi
tüzérosztály helyett csak egy üteget tartalmazott. Csökkent a többi alakulat létszáma
is. Ennek megfelelően a 6. gyaloghadosztály részeiként meg kellett szervezni a 16.,
17. és a 18. gyalogezredet.
Mindegyik gyalogezred ezredtörzsből, három gyalogzászlóaljból és ezred
közvetlen alegységekből (árkászszakasz, távbeszélő szakasz, aknavető század,
páncéltörő ágyús század) állt.
Megszervezésre várt továbbá a l l . tüzérezred (két tüzérosztállyal, mindegyikben
2-2 üteggel), a 6. gépvontatású légvédelmi gépágyús üteg, a 6. utászzászlóalj, a 6.
híradószázad és a 6. seregvonat (részei: az 1. és 2. tehergépkocsi, az 1. és 2.
fogatolt, a 6. élelmezési, a 6. lőszerkezelő, a 6. sütőoszlop, a 6. kórház, a 6.
sebesültszállító oszlop, a lókórház és a 6. műhelyszakasz).
Már elkezdték a kötelékek rendezését a B hadrend előírásai szerint, amikor Szálai
Tibor tüzér alezredes - mint a HM összekötő tisztje - azzal a paranccsal jelent meg a
hadosztálynál, hogy azonnal meg kell kezdeni az esküre való felkészülést. A
hadosztálynál elkezdték a katonai eskütétel alaki fogásainak tanítását. Új
vezényszavaktól lett hangos a laktanya: „Sapkát le!" „Eskühöz!" Ezt gyakorolták a
katonák, először kisebb, majd nagyobb kötelékekben. Egyszerre egészen jó lett a
hangulat, amit a cigányzene is emelt - mert Szálai Tibor zenekart is hozatott a
laktanyába.80
Az állomány rendezésének és „szűrésének" első látható jele az volt, amikor
febaiár 21-én a nyilasokat, a csendőröket, a németajkúakat és a kiskorúakat (mert
gyerekemberek is voltak a táborban) - összesen 80 főt - elszállították a Pavi
lonból.81
Más jelek is voltak. Február 23-a után a szokásosnál nagyobb mozgás indult meg.
Csoportokat vittek, csoportokat hoztak a laktanyába. A levegőben volt, hogy a
hadifoglyok politikai szűrését rövidesen befejezik.
Az élelem beszerzését végző öt tehergépkocsi a tábor régi szovjet keretével
együtt, február 24-én visszament Gödöllőre. 8 Ebből is arra következtettek az
emberek, hogy napokon belül átadják őket a Honvédelmi Minisztériumnak. De egy
különös, baljós esemény is történt. A hadosztályparancsnok február 25-i feljegyzése
szerint e napon: „Egy orosz hadnagy jön be a táborba, különleges megbízatással,
melyről még a hadosztályparancsnokot sem tájékoztatta."83 Február 27-én a
titokzatos hadnagy küldetésére fény derült. E napon a hadosztály 15 tisztjét és egy
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tiszthelyettest a többieknél korábban, reggel 5 óra körül ébresztettek. A laktanyából
az egyik közeli mellékutcában álló, leponyvázott teherautóra ültették őket, az orosz
őr is felszállt, és a gépkocsi elindult. A tisztek lehorgasztott fejjel, némán ültek a
gépkocsin, egyikük se tudta, hogy mindez miért történik. Botond Béla vezérkari
őrnagyot, a hadosztály megbízott vezérkari főnökét, a hadosztályparancsnokság 1/b
és 1/c osztályának vezetőjét, a parancsnokság több más tisztjét, a felderítőosztály és
a tehergépkocsi-oszlop parancsnokát is elvitték.
A hadosztálytörzset lefejezték. Leállt a munka, nagy lett a tanácstalanság.
Rémhírek kaptak lábra. Még szerencse, hogy Székely László az ezredtörzseket nem
költöztette át a hadosztálytörzs épületébe. Egyébként most őértük is fájhatott volna
a feje.
Másnap a honvédelmi miniszter a Szövetséges Ellenőrző Bizottságtól kérte az
elvitt személyek visszaadását, de kérését nem teljesítették. Ezek után új had
osztályparancsnokságot kellett szervezni.
Botond Béla vezérkari őrnagy és néhány társa váratlan és nem megmagyarázott
eltűnéséről csak jóval később - március közepén - derült ki, hogy az őrnagyot és
társait a szovjet elhárító szervek a jászberényi hadifogolytáborba, majd onnét a
Szovjetunióba vitték. Az okát sem akkor, sem később nem ismertették. Azt egy
pillanatig sem állította senki, hogy nevezettek bármiben is vétkesek lettek volna.
Botond Béla vezérkari őrnagyot Vörös János vezérezredes nevezte ki, illetve bízta
meg a 6. hadosztály vezérkari főnöki teendőinek ellátásával, február 9-én. Nevezett
antifasiszta múltját igazolta, és semmi okot nem adott eltávolítására. A félhivatalos
tájékoztatás csupán arra szorítkozott: „Bizonyára tévedés történt!"
Nagyon jellemző ennek a személyi ügynek a Honvédelmi Minisztérium részéről
történő hivatalos elintézése. A HM március 2-án kelt 20379/Eln. II. 1945. számú
rendeletével, amikor Homonnai Hugó vezérkari századost kinevezték a 6.
hadosztály vezérkari főnökévé; elrendelték a hadosztálynak, hogy „Botond vk.
őrnagy felgyógyulásáról a 6. ho. tegyen jelentést". Debrecenben minden katona
tudta - a minisztériumban is, a Pavilon laktanyában is -, hogy itt szó sincs
semmiféle megbetegedésről.
A laktanyában nemcsak vittek, de hoztak is embereket. Február 27-én a helyi
kórházból beszállítottak a laktanyába 67 magyar és 119 német hadifoglyot. A
laktanya személyi állománya igen vegyes összetételű volt. A Debrecenbe hozott
hadifogoly katonák között voltak vasutasok, postások, villamoskalauzok és más
hasonló polgári foglalkozású egyének is. Olyanok is, akik soha katonák nem voltak,
csak véletlenül kerültek be a fogolytáborba. Pontosabban:87

84 HL HM 1945. ált. 1973. sz. Mint később kiderült, a hadosztályparancsnokság tisztjeit visszavitték a jászberényi fo
golytáborba.
85 HL HM 1945. ált. 1973. sz.
86 HL HM 1945. ein. 20567. sz.
87 HL HM 1945. ein. 20597. sz.
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Megnevezés

Fsz.

Tiszt

Hadp.
őrm.
1

1.

Postások

11

2.

Vasutasok

12

1

3.

BESZKÁRT-osok

-

1

4.

Hadiüzemi munkások
23

3

Összesen

Thtts.

-

Legs.
2

Összesen
14

57

70

82

83

29

29

170

196

Február 2l-e után továbbra is kérdéses volt, hogy mi lesz ezekkel a polgári
foglalkozásúakkal: beosztják-e őket a hadosztályba, vagy visszamehetnek eredeti
munkahelyükre? A róluk készített névjegyzéket a hadosztályparancsnok február 23án vitte be a Honvédelmi Minisztériumba. Ügyükben napokig nem történt döntés.
S aztán kitűnt, hogy mégsem feledkeztek el róluk. Március l-jén a szovjet katonák
kezdték összeszedni a vasutasokat, a postásokat, a villamoskalauzokat. 205 MÁV- és
BESZKÁRT-alkalmazottat el is vittek,89 akiket azután a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság az Ideiglenes Nemzeti Kormány illetékes miniszterének adott át.
A további 145 ember, akiket elszállítottak a Pavilonból,91 minden bizonnyal
Horthy kormányzó testőrségéhez tartozhattak -, minthogy az őrzászlóaljból
„emelték ki" őket, valamennyiüket elszállították a Szovjetunióba. Ezzel az
intézkedéssel az alegységeket - amelyeket a február 23-án véglegesített új
állománytábla alapján február utolsó hetében töltöttek fel - újra megbontották. A
létszámhiányos alegységeket tehát új emberekkel kellett kiegészíteni. Ez újabb
munkát jelentett a parancsnokok számára, amit azonban örömmel végeztek.
Örömmel, mert ezek a személyi változások jelezték, hogy a fogolytábor átadása
rövidesen megtörténik.

Hadifogoly önkéntesek a Szovjetunióból
Miközben a Pavilon laktanyában a 6. hadosztály ezredeit és alegységeit
szervezték, egymás után érkeztek Debrecenbe a Szovjetunióból a fasizmus elleni
harcra jelentkezett magyar hadifoglyok különböző csoportjai. Többségüket szintén
a 6. gyaloghadosztályba osztották be, de nem a Pavilonban szállásolták el, hanem a
debreceni vasúti pályaudvarról a környező városokba irányították őket. A február
24-én befutott vasúti szerelvény 1693 katonát hozott Szász Ferenc ezredes
parancsnoksága alatt. Belőlük szervezték meg Nyíregyházán a 18/11. zászlóaljat,

88 Székely IMSZIÓ naplója.
89 HL HM 1945. évi ein. 20567. sz.
90 Gábor József közlekedésügyi miniszter az INK 1945. március 15-i ülésén közölte minisztertársaival, hogy ő először
500, majd 1800 vasutast kapott a fogolytáborokból.
91 HL HM 1945. ein. 20567. sz.
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Berettyóújfaluban pedig a 17/III. zászlóaljat.
Ugyanezen a napon érkezett
Debrecenbe Benkő Sándor ezredes vezetése alatt 933 katona. Közülük mintegy 200
fő Debrecenben maradt (beosztották őket az őrzászlóaljba), a többit pedig
Békéscsabára vitték, ahol megalakult az 5- hadosztály 15/1. gyalogzászlóalja.93
Február 26-án Perecsényből gyalogmenetben 824 katona érkezett Debrecenbe, s
másnap Hajdúhadházán e csoportból jött létre a 17/11. zászlóalj. Március 2-án a
Szovjetunióból vasúton érkezett Debrecenbe mintegy 1400 hadifogoly önkéntes.
Ebből a csoportból alakították meg Nyírbátorban a 18. gyalogezred III. zászlóalját.95
A hadosztály

megalakulása

Bezuglij ezredes, a Szövetségi Ellenőrző Bizottság katonai osztályának tisztje,
március l-jén közölte a Honvédelmi Minisztérium vezetőivel, hogy március 2-án a
Pavilont felszabadítják a zárlat alól. Kéri Kálmán vezérkari ezredes a HM katonai
92 HL HM 1945. ein. 20364. sz. - Az említett katonák a szambori és a zaporozsi fogolytáborokból érkeztek (L Csősz
Sándornak, a 18. gyalogezredről, a Honvéd Híradó 1946. március 4-i számában közölt írását.) - Szász Ferenc ezredes az
1944 október 15 e utáni napokban ezredével, a szegedi 9. gyalogezreddel állt át a Vörös Hadsereg oldalára. (Szász
l'erenc A szabadság útját választottam. Visszaemlékezés. Hadtörténelmi Közlemények, 1973 4. szám 720-730. o )
Félreértést elkerülendő ide írjuk: Szász ezredes nem a „saját" átállt embereit hozta haza, hiszen azok ez időre már szét
szóródtak. Őt csak élére állították a szerelvénynek, amelyet útba indítottak Magyarország felé. Szász Ferenc ezredes
1945-ben újra Szegeden kapott beosztást. Előbb a 14. gyalogezred parancsnoka lett (HM 1945. ein. 20197. sz.), majd
1945. március 8-án a honvédelmi miniszter megbízta az 5. gyaloghadosztály parancsnoki teendőinek ellátásával (HL HM
1945. ein. 20419. sz.)
93 A HM 1945. ein. 20197. számú rendeletében az áll, hogy az 1693 főből megalakított két gyalogzászlóalj egyikének
neve: ,,18. önálló zászlóalj", a másiké pedig ,,17/111. zászlóalj". A 18. önálló zászlóalj állomáshelyéül Nyírbátort jelölték ki
és oda indították útba. Két nap múlva a zászlóalj fenti nevét (a ,,B" hadrendnek a 2056l/eln.-I. 1945. számú rendeletben
történt rögzítése után) megváltoztatták, s ekkor 18/III. zászlóalj" lett a neve. Ez a Nyírbátorba útba indított (s mint látjuk:
időközben nevet cserélt) zászlóalj csak Nyíregyházáig jutott el, ott egészségügyi zárlat alá került, és útját a kijelölt helyőr
ségbe nem folytathatta. Ezért Nyírbátorba március 2-án egy másik gyalogzászlóaljat küldtek, és ennek a zászlóaljnak
adták a ,,18/111. zászlóalj" nevet; a Nyíregyházán rekedt gyalogzászlóalj nevét ismét megváltoztatták, ez esetben 18/11.
zászlóaljra. Most már véglegesen (HL HM 1945. ein. 20585). A fentiek alapján állítottuk, hogy az 1693 fős szállítmány
február 24-i kettéosztását követően (HL HM 1945. ein. 21076.) az egyik csoportból végül is a 18/11 zászlóalj jött létre. A
másik, a 820 fős csoportot február 25-én vasúton útba indították Berettyóújfaluba és oda 26-án érkezett meg Itt alakult
meg a 17/III. zászlóalj Gaál szds. parancsnoksága alatt 630 főből és egy pótszázad 171 fővel). A parancsnoki állomány
létszáma: 22 tiszt, 6 hadapród, 17 tiszthelyettes.) - (HL HM 1945. ein. 21076.)
94 HL HM 1945. ein. 20198. sz. Ezen irat szerint a Benkő-csoport létszáma 933 fő volt, egy későbbi jelentést viszont
már csak 738 fő érkezéséről tud. Ez utóbbi iratból tudjuk, hogy a szállítmány 50%-át az 5. kerületi parancsnokság részére
adták át, és csak 386 katona maradt belőlük Békéscsabán a 15- gyalogezred első zászlóaljánál. (21076 ein 45 )
Szmclana József szerint a Benkő ezredes csoportjából alakult meg a debreceni 6. önálló őrzászlóalj 1 4 százada
(Hadtörténelmi Közlemények, I960. 1. sz.). Szmetana ez esetben valószínűleg tévedett: a megérkezett 933 főből valószí
nű csak 195 katona maradt Debrecenben: a 933 és a 738 különbözete.
A békéscsabai alegység 1945. február végén még a ,,15. őrzászlóalj" nevet kapta, és a parancsnoka Lőrinczy-Stachó
Lóránt alez. volt. (20198. ein. 45) Később ő lett a 18. gyalogezred, majd ezt követően a 15. gyalogezred parancsnoka (L.
a 21022/eln. 45 számú rendeletet, amely a 20870/eln. 45-höz van csatolva.
95 A zászlóalj parancsnoka Bencze százados lett. A 824 fő megoszlása: 13 tiszt és 811 legénységi állományú katona
HL HM 1945 ein. 20577. sz.
96 HL HM 1945 ein. 20585- Csősz Sándor említett írása szerint (Honvéd Híradó, 1946. március 4 ) a 18 gyalogezred
III. zászlóalja az omszki és a voronyezsi, az ezred I. zászlóalja pedig a gödöllői és jászberényi fogolytábor önként jelent
kezőiből alakult. Sallai Tivadar, aki 1944-ben a cseljabinszki hadifogolytáborban az antifasiszta aktíva elnökeként
tevékenykedett és ott háromszázad magával jelentkezett az új hadseregbe, mint résztvevő emlékezett meg a 18/III.
zászlóalj megalakulásáról. Ezt írta: „1945. február 8-án sorakoztattak bennünket. A táborparancsnok röviden elbúcsúzott
tőlünk .. Berakodtunk... Öt nap alatt Voronyezsbe értünk... Itt, majd Kijev környékén újabb hadifoglyok csatlakoztak
hozzánk . Peleskei László főhadnagy lett a parancsnok. Politikai megbízottja pedig én... Úgy emlékszem, február 26-án
érkeztünk Lavocsnére. Itt magyar vagonokba rakodtunk át... az ott várakozó civilek sülthússal, szalonnával, kolbásszal,
pogácsával és kenyérrel kínálgattak bennünket... Nyíregyházán megálltunk, egy civil ruhába öltözött ezredes fogadott és
üdvözölt bennünket... Március l-jén érkeztünk meg Debrecenbe. (Az érkezés helyes időpontja: március 2 - K. A.)
Debrecenben kb egy hétig időztünk. Innen Nyírbátorba irányították szerelvényünket és kirakodtunk..." (Sallai Tivadar-.
A 10. gyalogezred 7. századánál In: Új haza, új hadsereg Budapest, 1970. 180-189. o.)
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főnöke azon nyomban arra kérte a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot, hogy hat
debreceni laktanyát adjon át a 6. hadosztály csapatai számára.
Március 1-jére a Pavilonban mindenki kapott valamilyen beosztást. A had
osztályparancsnok 15.30-kor tiszti gyűlésen ismertette a táborátadással kapcsolatos
teendőket. 98 Március 2-án azonban az előkészületek ellenére sem történt meg a
tábor átadása. E nap délutánján Kozurin őrnagy a tábor parancsnoka közölte
Székely László ezredessel, hogy ők át akarták adni a tábort de még nem jött meg az
erre vonatkozó parancs Malinovszkij marsalltól a 2. Ukrán Front parancsnokától. Ha
a parancs estig megérkezik, akkor holnap a Pavilont átadják - ígérte.
Végül eljött ez a nap is. Március 4-én reggel Bezuglij ezredes közli Székely László
ezredessel, hogy a táborátadás ma megtörténik, de erre írásbeli megbízás kell a
honvédelmi minisztertől - mondta. Székely ezredes szovjet gépkocsin ment a HMbe aláíratni a dokumentumot, majd vitte a meghatalmazó írást Bezuglijhoz.
A Pavilonban ez idő alatt felsorakozott a hadosztály. Tíz órakor megérkezett
Bezuglij és Székely ezredes. A debreceni Pavilon laktanya szovjet parancsnoka a
magyar hadifoglyokat, a laktanya élelmiszer-raktárát és minden berendezését a
Szövetséges Ellenőrző Bizottság meghatalmazottjának jelenlétében átadta a
honvédelmi miniszter megbízottjának: Székely László vezérkari ezredesnek.
A 6. hadosztály parancsnoka bejelentette: ,,A dicsőséges Vörös Hadsereg fő
parancsnoksága a hadifogolytábort a mai napon átadta a demokratikus magyar
kormánynak. A kormány megbízásából, mint a 6. honvéd gyaloghadosztály
parancsnoka a laktanyát ezennel átveszem. A mai nappal bajtársaim hadifogsága
megszűnt."
,,Az örömrivalgás elnyomta a parancsnoki szót. Egymást ölelgető
káosszá változott a nyolcezer ember. A demokratikus Magyarországot és a
demokratikus hadsereget éltető csoportok hangorkánját csak a náci pribékek és
fasiszta betyárok elleni harc éltetése múlta felül. Aztán feszes vigyázzba merevedett
mindenki."
Nyolcezer ember a Himnuszt énekelte. „Előcsillantak a tört fényű szemekből az
öröm könnycseppjei. Talán a megbánásé a szégyené is hogy ide juttatott vakságunk
és tehetetlenségünk, de a díszmenet ünnepélyesen dübörgő ütemét már az
elszántság és az erő dacos tekintete kísérte.
Szabadságharcos honvédek lettünk.. ."102
A szovjet parancsnokság kivonult a laktanyából, és a Pavilonban csak magyarok
maradtak. A megszervezett kötelékek most ténylegesen magyar vezetés alá
kerültek. Székely László vezérkari ezredes, a 6. gyaloghadosztály élére még febaiár
9-én kinevezett parancsnok, március 4-én került abba a helyzetbe, hogy szabadon
rendelkezhetett a neki alárendelt kötelékekkel, vagyis a hadosztállyal.
I945. március 4-e így tehát a legjelentősebb esemény a hadosztály életében: az
önállósulás, a megalakulás napja. Az esemény össznemzeti jelentőségű: meg97 Vörös János a HM 1945. ált. 2030 sz. iratban március 2-án arra utal, hogy a március 2-i átadásban Kéri Kálmán és
Malevszki ezredesek állapodtak meg.
98 HM 1945. ált. 1981. sz.
99 HL HM 1945. ein. 20567. sz.
100 Székely lAszló naplója.
101 Hegyi IMSZIÓ főhadnagy nevelőtiszt (később vezérőrnagy, 1957-ben a néphadsereg vkf-e) cikke a Honvéd Hír
adó 1946. március 1-jei számában.
102 Uo.
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született az antifasiszta Magyar Honvédség első magasabbegysége, amely arra
készült, hogy a Szövetségesek oldalán hadbaszálljon a hitlerista csapatok ellen.
(Ezekben a napokban a jászberényi táborban Fülöp József vk. őrnagy vezetésével
elkezdték az 1. honvéd gyaloghadosztály szervezését is.)
Amiről Kuznyecov vezérezredes január 9-én beszélt Vörös Jánosnak Moszkvában,
miszerint Malinovszkij utasítást kapott a főparancsnokságtól, hogy egy hadosztály
felállításához szükséges hadifogoly létszámot adjon át a magyaroknak - március 4én megtörtént. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság ez alkalomból díszebéden látta
vendégül a hadosztályparancsnokot és közvetlen munkatársait. Beszédek hang
zottak el és kölcsönösen éltették a magyar-szovjet barátságot. •
A laktanyában 16 óráig a személyi állomány átadása-átvétele befejeződött. Az
átvettek száma 7813 volt.1 A Vörös Hadsereg őrségét 18 órakor a Magyar
Honvédség őrsége váltotta fel.105 Vörös János vezérezredes honvédelmi miniszter
még aznap jelentette a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak, hogy a záróvonaltól
keletre lakó katonáknak tíz nap szabadságot adott. „Ennek az a célja hogy a hosszú
távollét után a volt hadifoglyok otthonukban történt rövid testi és lelki felfrissülés
után még nagyobb lelkesedéssel harcoljanak a hitlerista Németország és azok
bérencei ellen."1' ' Ők voltak az 1945-ös antifasiszta hadsereg első szabadságos
katonái.
A magyar parancsnokság hozzáláthatott, hogy az említett 7813 katonát és a
Nyíregyházán, Nyírbátorban, Berettyóújfaluban és Hajdúhadházán elhelyezett
alegységeket - az átvett 11 730 volt hadifoglyot - harcképes kötelékké szervezze,
az emberek ruházatát kiegészítse, hogy a csapatokat harceszközökkel lássa el, a
katonákat felfegyverezze és a harcra előkészítse. Hogy is mondta Vörös János?
„...ha az ember és hadianyag rendelkezésre áll, egy hadosztály, egy hónap alatt
menetképes." Ez az ígéret február 3-án hangzott el minden bizonnyal abban a
reményben, hogy a Debrecenbe hozott foglyokat a szovjet parancsnokság azonnal
átadja, és a menetképesség eléréséért folyó munkát a parancsnokok már február
első napjaiban elkezdhetik és március elejére már be is fejezik - s már indulhatnak
is a frontra. Kár, hogy a februári napokat a magyar parancsnokok - rajtuk kívül álló
okok miatt - nem használhatták fel eredményesebben.
Egy egész hónap veszett el!
Az itt ismertetett dokumentumok tanúsítják: a 6. honvéd hadosztály megalakulását
a szovjet NKVD-s tisztek késleltették.107
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Székely lúszló naplója.
A 6 ho pk -ának 1945. március 6-i jelentése.
HL HM 1945. ein. 20567. sz
A Szerző e tanulmányt az 1970 es években írta, az ismert okok miatt azonban akkoi nem jelenhetett meg
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MŰHELY

SZENDY ISTVÁN

A M. KIR. HONVÉDSÉG TÁBORI TÜZÉR FEGYVERNEME
ÉS A HAZAI HADIIPAR KAPCSOLATA
A FEGYVERZETI ANYAGGYÁRTÁS TÜKRÉBEN 1920 ÉS 1944 KÖZÖTT
1920-1927: a közvetlen katonai ellenőrzés időszaka
Az ellenforradalmi rendszer és a hadsereg konszolidálódásával egyidejűleg a hatalom részéről
azonnal erőfeszítések történtek a hazai hadiipar újraélesztésére. A katonai felsővezetés már 1920
végétől igyekezett rábírni a fegyver- és lőszergyártásra alkalmas gyárak vezetőit, hogy a háboni utáni
mélyponton túllendülve, indítsák meg a termelést.
Ennek rendkívüli fontosságát az éppen akkor születendő - az erdélyi és a felvidéki területek
visszaszerzését célzó - katonai tervek megvalósításához szükséges hadianyagigénnyel indokolták. A
magyar hadiipar kiépítésének a trianoni békeszerződés tiltó rendelkezései azonban egyértelműen gátat
szabtak.1 Tovább fokozta a nehézségeket az országosan jelentkező nyersanyag- és energiahiány, amit
tovább súlyosbított az a tény, hogy a román megszállás során a gyárakból nagy mennyiségű ipari
berendezést (szerszámgépeket) szállítottak el háborús jóvátétel címén.
Az állam egyébként még 1921-ben, a megrendelések mellett, egy tizenötéves szerződést kívánt kötni
több hadiüzemmel, melyben vállalta bizonyos mennyiségű fegyver és lőszer megrendelését és átvételét.
Lett volna az egyezménynek egy, az érintett üzemekre vonatkozó, kötelező érvényű feltétele, mely az
aláírókat háborús mozgósítás esetén kötelezte volna termelési kapacitásuk bizonyos fokú
felfejlesztésére.
E szerződés megvalósítása azonban - a trianoni békediktátum hadseregünk létszámára és
fegyverzetére vonatkozó rendelkezései miatt - pusztán elképzelés maradt. 2 Végül is a hadianyaggyártás
- a meglevő nehézségek ellenére - megindult és 1922 márciusáig folyt, és így, a békeszerződés
gyakorlati hatályba lépéséig, viszonylag nagyobb mennyiségű új hadianyag került a hadsereg birtokába.
Csepelen az 1920-as évek elején még jelentős mennyiségű tüzérségi lőszert gyártottak, vagy például a
MÁVAG diósgyőri lövegüzeme az 1922-es év első hónapjaiban is 150, zömében felújított löveget és
aknavetőt adott át a hadseregnek. 3
Ezek egy részét (20-25%-át) a hadrendben szereplő elhasználódott lövegek kiváltására használták fel,
míg a többi „rejtésre" került.
A fegyver- és lőszergyártás, a rejtett tevékenységet is beleértve, az 1922-től 1927-ig terjedő
időszakban minimálisra zsugorodott. így például 1924 szeptembere és 1926 decembere között
Diósgyőrben a tábori tüzérség részére mindössze 4 darab löveg és 2 darab aknavető készült.' Ez
egyébként összhangban volt a békeszerződés azon határozványával, mely előírta, hogy Magyarország
lövegből és aknavetőből évente kettő darabot, míg lőszerből a lövegekhez naponta negyven, az
aknavetőkhöz tíz darabot állíthatott elő.5 Az ebben az időszakban gyártott tüzérségi lőszermennyiség
egyébként elenyésző volt. Mindezek okaként a békeszerződés vonatkozó előírásainak közvetlen
ellenőrzését és a rendkívül rossz gazdasági helyzetet lehet említeni. A kormány 1923-24-ben
1
2
3
4
5

Magyar Törvénytár, 1921 33. tön-. CXXXII. te.
Magyar Törvénytár, 1921. XLIX. te.
Dombrády Lóránd-Tóth Sándor. A Magyar Királyi Honvédség 1919-1945. Budapest, 1987. 73- o.
HL HM Ein VW 4 013/1927.
HL HM Ein VI-1 4 009/1927.
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csökkenteni kényszerült a honvédelmi tárca költségvetését, amely ezután még a legális fenntartási
költségek finanszírozására is képtelenné vált. Sőt a korábbi gyártásból származó hadianyagokért 17
milliárd koronával tartozott a különböző hadiüzemeknek.
1922 januárjában - a békeszerződés határozatának megfelelően - megalakult az Állami Hadi
anyaggyár. A békeszerződés 115. pontja ugyanis kimondta, hogy 1922. augusztus 25-től
Magyarországon hadianyagot csak az állam által fenntartott és igazgatott, egy helyre telepített gyárban
lehet előállítani. A hadianyaggyár azonnal a hadianyaggyártás fedőszerve lett. Különösen azzá vált a
katonai ellenőrzés megszűnését követő években.
A Katonai Ellenőrző Bizottság természetesen mindent megtett annak érdekében, hogy leleplezze az
illegálisan hadianyagokat előállító üzemeket. Részükről állandó követelményként jelentkezett, hogy a
hadianyagok gyártását a magyar kormány különítse el a polgári termeléstől és egy helyre koncentrálja.
Különösen felerősödött és hangsúlyossá vált az igény kielégítését célzó követelés 1924 elején, amikor a
Weiss Manfréd Művekben nagy mennyiségű rejtett tüzérségi lőszert találtak.'' A történések tükrében
gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter kifejtette, hogy a nehéz gazdasági és pénzügyi körülmények
között a kormány képtelen a békeszerződésben előírtak szerint a hadianyaggyártást egy helyen
megvalósítani, ám indokait elutasították.
A huzavona évekig tartott és végül a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, közvetlenül a katonai
ellenőrzés megszűnte előtt, engedett. így 1926. december 15-én engedélyezték a hadianyaggyárnak
négy. külön üzembe történő széttelepítése!. így került a löveg- és aknavetőgyártás Diósgyőrbe a
MÁV AG lövegüzembe, a tüzérségi lőszergyártás (de a gyalogsági is) Csepelre, a Weiss Manfréd
Művekbe, a lőporgyártás pedig Fűzfőre. A negyedik gyár a budapesti Fegyvergyár volt, amely a
gyalogsági fegyvereket állította elő. A felsorolt üzemek közül egyébként a fűzfői volt új, a többi e téren
már hagyományokkal rendelkezett.
Bár a hadianyaggyár üzemei egyelőre minden tekintetben kielégítették a hadsereg igényeit, az állami
vezetés a jövőbeni várható igények okán igyekezett az általa haditermelésre alkalmasnak vélt más
gyárak és üzemek tulajdonosait, vezetőit rávenni hadianyaggyártó kapacitásuk rejtett kifejlesztésére. Az
ipari és gazdasági mozgósítás hatékony előkészítésének lehetőségeiről a Honvédelmi Minisztérium, az
ipari és kereskedelmi, valamint a pénzügyi kormányzat képviselői között már a húszas évek közepén
tárgyalások folytak. A katonák és a civilek azonban nem igazán tudták egyeztetni elképzeléseiket. Végül
olyan megoldás született, aminek eredményeképpen a gazdasági szakemberek, a vezérkar által
meghatározott szükségletek ismeretében, a közvetlen ellenőrzés utáni szolid fejlesztés alapjainak
megteremtésével egyidejűleg elkészítették a mozgósításkor bevezetendő kivételes intézkedéseket,
továbbá az egyes hadianyagokkal történő gazdálkodásra vonatkozó rendeletek tervezetét.
A külföldi kölcsönök jóvoltából a magyar gazdaság helyzete lassan stabilizálódott, sőt a húszas évek
második felétől gazdasági konjunktúra következett be. Az ipari termelés, ha nem is a kívánt mértékben,
d • növekedett. A hadfelszerelés szempontjából igen fontos vas- és fémipar 1929-b^n, az időszakos
ellendülés csúcspontján is a háború előtti (1913-as év) termelési szintjének 88%-át, a g<. pipar pedig
85,5%-át érte el.8
A Honvédelmi Minisztérium költségvetése 1928-29-ben ugyan az előző évi 115,2 mii i tó pengőt 17,6
millióval meghaladta, azonban ez a katonai vezetők által a gyáraknak kilátásba helyezeti nagyobb
arányú megrendeléseket nem tette lehetővé. A tárca egyébként egy évvel később, a gazdasági
fellendülés csúcsán is csak 150,7 millió pengőt kapott, amiből csupán 85,6 millió jutott a csapatokra. Ez
az összeg persze költségvetésének nyílt részét képezte, amit más tárcák költségvetésébe bújtatott
további 70-75 millióval egészítettek ki.9 Mégis ki kell jelenteni, hogy az első pillanatban nagynak tűnő
összeg alig volt elegendő a csapatok fenntartására, vagy az új alakulatok felállítására és felszerelésére.
Szemléletesen érzékelteti a helyzetet az a tény, hogy a tábori tüzérség a legszükségesebb hiányok
pótlására 1927-ben csak hat, 1928-ban pedig csak tizenkét új könnyű (10 cm-es) tarackot kapott
Diósgyőrből
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HI.HMEln. VI-I.d 1160/1924.
HL HM Ein. VI-I 4.014/1927.
üombráay Lórdlid-Tólli Sándor. A Magyar Királyi Honvédség 1919-1945. Budapest, 1987. 75 o
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A kialakult helyzetben azonban tüzérségi lövegek importjáról szó sem lehetett. A magyar-olasz
barátsági és segélynyújtási szerződés (1927. április 5 ) nyomán megalakult magyar-olasz fegyverzeti
albizottság tevékenységétől nem lehetett az ilyen igények kielégítését remélni. A hazai szakembergárda
a megoldás kulcsát megfelelő licencek vásárlásában látta. Persze a vásárlások során alaposan mérlegelni
kellett a licencátadás feltételeit, valamint azt, hogy az átadott dokumentációban szereplő gyár
tástechnológiai eljárásoknak a magyar löveggyártás technikai bázisa képes-e megfelelni. Az ezirányú
tárgyalások végül 1928-ban eredményt hoztak. Sikerült egy könnyű ágyú (a későbbi 10,5 cm-es 31 M.)
és egy közepes tarack (a későbbi 15 cm-es 31 M.) licencét megvásárolni a svéd Bofors gyártól.
Rögtön szeretném hozzátenni, hogy a licencvásárlás és az azzal együttjáró gyártási szándék, az
érvényben levő békeszerződés tiltó rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával történt.
Az azonban nyilvánvaló tény volt a fegyvernem vezetői és a hazai löveggyártás vezető szakemberei
előtt, hogy a Monarchiától örökölt löveganyagot, az ország anyagi helyzete miatt, nem lehet újakkal
lecserélni. így az adott gazdasági körülmények között az egyetlen célszerű megoldást választották és a
diósgyőri szakembergárda tervei alapján 1928-tól megkezdték a kiválasztott típusok korszerűsítéséhez
szükséges üzemi háttér megteremtését.

A tábori tüzérség és a magyar hadiipar
1928 és 1937 között
A harmincas évek közepétől, a remélt nagyszabású újrafegyverkezési program végrehajtása
érdekében, megkezdődött a magyar hadiipar fokozottabb kiépítése.
A gazdasági válság után, 1936-ban és 1937-ben az ipar termelése már meghaladta az 1929-es termelési
értéket. Ebben nem kis szerep jutott azoknak a még politikai és gazdasági okokból korlátozott
megrendeléseknek, melyeket a Honvédelmi Minisztérium a Hadianyaggyár vezérigazgatósága
közbeiktatásával adott az üzemeknek. A Honvédelmi Minisztérium ugyanis csak a fedőszerv szerepét
betöltő Hadianyaggyár vezérigazgatóságán keresztül adta ki megrendeléseit a Hadianyaggyárral
korábbról is szoros kapcsolatokkal rendelkező gyáraknak éppúgy, mint a hadianyag és hadfelszerelés
gyártásba újólag bevont 50-60 nagy- és középüzemnek is. A megrendeléseknek olyan ösztönző
szerepet szántak, amellyel azt kívánták elérni, hogy az üzemek hadiipari kapacitásuk megteremtésével,
illetve továbbfejlesztésével felkészüljenek különféle hadianyagok sorozatgyártására. E felkészülésben
fontos szerep jutott a Honvédelmi Minisztérium és a Haditechnikai Intézet közreműködésével folyó, a
meglevő haditechnikai eszközök korszerűsítésére, illetve újak előállítására irányuló kísérleteknek. E
folyamat szerves részeként a MÁVAG diósgyőri lövegüzemében a Haditechnikai Intézet aktív
közreműködésével folytak a munkák. 10
Ezek során egyrészt az első világháborús löveganyag korszerűsítésével, másrészt új típusok
kikísérletezésével igyekeztek kialakítani a honvédség korszerű, egységesített tüzér technikáját.
Elsősorban a megfelelő könnyű és közepes tarack kialakítása állt az erőfeszítések középpontjában. A
honvédség fegyverzetében fő löveganyagként szereplő 10 cm-es 14 M. könnyű tarack a, b és c
változatát alakították ki, azonban egyik sem felelt meg az elvárásoknak.11
Ennek ellenére, jobb híján a 14/a M.-ból a harmincas évek első felében 100 darabot készítettek. A
magyar tarack kialakítására irányuló sikertelen kísérletek következtében 1936-ban felsővezetési szinten
olyan döntés született, hogy a német hadseregben rendszeresített, a hadosztálytüzérség fő löveganyagát
képező 10,5 cm-es fogatolt és gépvontatásra alkalmas tarack gyártási jogát vásárolják meg. Miután
kiderült, hogy a németek nem adják át a gyártási jogot, a hazai szerkesztésre irányuló kísérletek
folytatódtak.
A közepes tarack kérdését is a 15 cm-es 14 M. löveg modernizálásával igyekeztek megoldani úgy,
hogy a löveg csövét meghosszabbították és csőszájfékkel látták el, lőtávolságát pedig megnövelték. Az
így nyert 14/35 M. változatból 1937-ig csak néhány darab készült. Rájöttek ugyanis, hogy a löveg még

10 HL HM Ein. VI-I. 105607/1935.
11 HL HM Ein. 3. a. 35 201/1940.
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további módosításokra szorul. Ennek munkálatai elhúzódtak, ami később egyik oka volt a 15 cm-es
tarackok késedelmes gyártásának.12
A 7,5 cm-es 15 M. málházott hegyi ágyút 1931-ben fogatolt vontatásra tették alkalmassá, majd 1935ben néhány szerkezeti elemét korszerűsítették, s mintegy l60 darabot gyártottak belőle.
A 15 cm-es 31 M. közepes tarack, valamint a 10,5 cm-es 31 M. ágyú a löveggyár sikeres konstrukciói
voltak ám nagy tömegű sorozatgyártásukra, kapacitás és megfelelő minőségű nyersanyag hiányában,
nem került sor.
A diósgyőri löveggyár a kísérleti tevékenységével párhuzamosan fokozta a termelését és 1932 és 1937
között már száz 10 cm-es könnyű tarackot, százhatvan 7,5 cm-es hegyi ágyút, valamint hatvan-hatvanöt
15 cm-es közepes tarackot adott át a tábori tüzérség számára. 13
Ugyancsak a közvetlen hadiipari felkészülést szolgálta a vegyiparban és az acélgyártásban (a
fegyvernem szempontjából mindkét iparág meghatározó jelentőséggel bírt) mutatkozó mennyiségi és
minőségi fejlesztés is.
Ebben az időben a vezérkar olyan álláspontot képviselt, hogy a gyártási kapacitás fejlesztése
érdekében elő kell segíteni, bár az a szerződések értelmében változatlanul tilos volt, a hadianyagok
exportszállításait. Az állásfoglalás indoklásaként, a gyártási kedv fokozásán túl mindenek előtt a
hadianyag- és nyersanyagimport elősegítésének szükségességét emlegették. Ez a fajta tevékenység
végül a kisantant gyengülő ellenállása és a nagyhatalmak hallgatólagos beleegyezése folytán egyre
bővült és 1939 elején már angol-magyar, sőt francia-magyar cégek között is tárgyalások kezdődtek
hadianyagok exportjáról, mi több importjáról is.14
A tüzér fegyvernem fejlesztésérlek lényeges eleme volt a gépvontatású közepes tüzérség felállítása.
Mindez természetesen olyan korszeríí tüzérségi vontatók rendszerbe állítását igényelte, melyek nehéz
vontatmányukkal a terepen is biztosan mozogtak. 15 Mivel a követelményeknek megfelelő hazai
gépjárművet nem találtak, a hadvezetés érdeklődése külföld felé fordult. A szűk nemzetközi piac
lehetőségeinek mérlegelését követően a kérdés az olasz Fiat Pavesi (P-4000) javára dőlt el.16 A katonai
felsővezetés úgy ítélte meg, hogy ez a típus a viszonylag kis sebessége ellenére megfelelő szerkezeti
felépítéssel és vonóerővel rendelkezik.1 '
Ezek alapján 1930-ban először tizenkilenc, majd újabb nyolcvanhét Pavesi (P-400) típusú tüzérségi
vontatót rendeltek meg a torinói gyárban, amelyeket 1932 végéig át is adtak a honvédségnek. 18 Ezzel
párhuzamosan erőfeszítések történtek a hazai vontatógyártás megteremtésére is. A Weiss Manfréd
Művek szakemberei már az 1920-as évek elején kifejlesztettek egy G-3 névre keresztelt közepes
tüzérségi vontatót, melyet az angol hadseregben, a csapatpróbát követően, rendszeresítettek. Ebből a
korszerű termékből a gépvontatás problémájával küzdő tábori tüzérség egyetlen darabot sem kapott,
ugyanis a konstrukciót a hadsereg illetékesei végül nem találták megfelelőnek. Az pedig már a sors
fintora, hogy napjainkra ezt a Straussler Miklós által tervezett magyar hadiipari terméket az angol ipar
produktumaként tartják nyilván. Egyébként a tábori tüzérség korszerű gépvontatásának megoldása az
ezért felelős katonák és hazai szakembereinek állandó és valójában soha meg nem oldott problémája
maradt.
A fegyvernem és az ipar kapcsolata az 1938-ban
újrafegyuerkezési program tükrében

kezdődött

A tábori tüzérség 1937-től a vártnál lassabban fejlődött és meg sem közelítette a kívánt mennyiségi és
minőségi szintet.
A megfelelő lövegtípusok kiválasztása, azok gyártási jogának megvásárlási nehézségei, valamint a
saját konstrukció kialakításában járatlan, kis kapacitású löveggyártás gyengesége a felkészítés indításától
kezdve éreztette hatását. Mindezen tényezők, súlyosbítva az anyagellátás zavaraival, hatványozottan
12
13
14
15
16
17
18
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jelentkeztek a háborúba lépést követően. A vezérkar döntése értelmében a tábori tüzérséget 7,5, 10,5,
15, 21 és 30,5 cm-es űrméretű lövegekkel akarták ellátni. Leszögezték, hogy a fegyvernem löveganyagát
hazai gyártással kell biztosítani, melynek megvalósításához német és olasz segítséget reméltek. A
,,Huba-I." terv eredetileg 95,5 milliót irányzott elő tüzérségi fegyverzet és felszerelés beszerzésére.
Ebből az összegből 40 darab 10,5 cm-es könnyű, 156 darab 14/35 M. fogatolt, 20 darab 31 M. 15 cm-es
gépvontatású közepes, és 48 darab 21 cm-es nehéz tarack megrendelését tervezték.19 Ahhoz, hogy ez a
lövegmennyiség három év alatt elkészíthető legyen, sőt a várható további rendeléseknek is eleget
lehessen tenni, a löveggyártás adott kapacitását három-négyszeresére kellett emelni. A lövegüzem már
1938 márciusában meg is kezdte az előkészületeket a megmunkáló és szerelő üzeme kapacitásának
emelésére, hogy a várható nagy feladatoknak eleget tehessen. Ennek érdekében a megmunkáló műhely
470 fős szakmunkás gárdáját 1120 főre, a szerelő műhelyét pedig 180-ról 460 főre szándékoztak emelni.
A 250 darabos megmunkáló és szerszámgépparkot 335 új gép beszerzésével akarták kiegészíteni. A
kovácsműhely csőgyártó kapacitása átlagosan napi egy cső volt. Nagy űrméretű csövekből (15 cm
felett) 20, közepes űrméretű csövekből 30 darabot tudtak készíteni havonta. Ez a mennyiség a
fegyverkezési program beindulásakor elégségesnek tűnt, azonban a lehetséges igényekkel számolva
Diósgyőrben napi három cső gyártására kívántak berendezkedni. Felvetődött egyébként egy új,
Győrben létesítendő lövegüzem gondolata is. A bővítésekhez 13,5 millió pengőre lett volna szükség.
Sürgősen 7,5 millió pengő előleget kértek a Honvédelmi Minisztériumtól, 5,1 milliót a gyártáshoz
szükséges nyersanyagok, 2,4 milliót az üzem bővítésére, a szükséges szerszámgépek beszerzésére. 20
Ezzel az igénnyel a Honvédelmi Minisztérium egyetértett, a pénzügyi tárcának azonban fenntartásai
voltak. Végül is a Honvédelmi Minisztérium közbenjárására a MÁVAG megkapta a kért hitelt.
Eközben a Honvédelmi Minisztérium és a MÁVAG között tárgyalások folytak a ,,Huba-I." hadrend
követelményeiben kilátásba helyezett tüzérségi anyag megrendeléséről, azok árainak kialakításáról, és a
konkrét tervek kimunkálásáról. A megbeszélések eredményeként a Honvédelmi Minisztérium 1938
szeptemberében adta ki lövegmegrendelését, mely az eredeti tervet meghaladóan ekkor már 26 darab
gépvontatású 15 cm-es tarackra és a hozzájuk tartozó lövegtalpakra és csőkocsikra vonatkozott. 21
Az ígért 156 darab fogatolt 15 cm-es tarack megrendelése azonban egyelőre késett. Egyrészt maga a
megrendelendő mennyiség is bizonytalanná vált, másrészt a korábban gyártott 14/35 M. lövegeknél
olyan hibák merültek fel, melyek feltétlenül korrekcióra szorultak, az újabb széria gyártásának
megkezdése előtt. A munkálatok a Haditechnikai Intézetnél és a lövegüzemben folytak.
Hasonlóképpen nem indulhatott meg a 10,5 cm-es hazai könnyű tarackok gyártása sem, mivel az 193637-ben vásárolt 37 M. német tarackok gyártási jogát a németektől nem sikerült megszerezni. A
Rheinmetall-Borsig céggel még hónapokon át folytak a tárgyalások a gyártási jog átadásáról,
eredménytelenül. A német Hadügyminisztérium nem engedélyezte, sőt megtiltotta a licenc átadását és
végül is más megoldás után kellett nézni.22 A svéd Bofors művek hajlandónak mutatkozott, hogy átadja
gépi és fogatolt vontatásra egyaránt alkalmas 10,5 cm-es tarackját, melynek tulajdonságai nem maradtak
el a német tarackéi mögött, 23 a vásárlásra azonban nem került sor.
A Haditechnikai Intézet irányításával, a két évvel korábban már megkezdett, de a német licenc
megvételének szándéka következtében abbahagyott magyar könnyűtarack-kísérletek ismét felújításra
kerültek, és eredménnyel bíztattak.
A hadsereg és ezen belül a tábori tüzérség felső vezetési szintje ť\gy gondolta, hogy a tarack a
hadosztály kötelékébe tartozó tüzérség alapvető löveganyagát fogja ké*pezni. A MÁVAG diósgyőri
lövegüzeme azonban 1940 tavaszán még mindig csak a löveg bemutatásánál tartott és a sorozatgyártás
ekkor még szóba sem került. Az új magyar 10,5 cm-es tarack bemutatójára végül 1940. március 27-én
került sor Hajmáskéren. A vezérkar főnökség több hónapos vontatási és lövésszaki próbát rendelt el és
a következő nyilatkozatot tette: „A löveg bevezetésével egy döntő lépés előtt állunk és annak
kipróbálása nagy gondot és körültekintést igényel. A cél egy olyan, mondhatni tökéletes löveg, mely
előre láthatóan 25-40 éven át minden kívánságnak (tartósság, lőszabatosság) megfelel."24
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Azonban a MÁVAG-ban kifejlesztett 40 M. 10,5 cm-es tarack 10760 méteres hordtávolságával nem
haladta meg a 37 M. német tarack lőtávolságát, sajnos a többi technikai tulajdonságát sem.
Némileg javított a helyzeten, hogy Magyarország 1939 áprilisában vásárolt Németországtól 40 darab
fogatolt és 44 darab gépvontatású tarackot, amit a németek 1940 áprilisáig szállítottak le.
Az események alakulása meggyorsította és kibővítette a hadseregfejlesztési programot. Ennek
ellenére a ,,Huba-I/A." cikkjegyzékében meglehetősen kevés tüzérségi anyag szerepelt. Sőt az eredeti
tervtől eltérően a 156 darab 15 cm-es közepes tarack helyett is csak 100 darabra adtak diszpozíciót 1939
februárjában, igaz rövid, 1940 áprilisi határidővel. A 26 gépvontatású 15 cm-es tarack megrendelését
csak néggyel egészítették ki. A módosított megrendelés összege 32,1 millió pengőt tett ki. Ugyanakkor
viszont végleg törölték a megrendelendők közül a 10,5 cm-es tarackot, valamint a 48 darab 21 cm-es
nehéz tarack helyett most csak 26 darab majdani gyártását helyezték kilátásba.25 A MÁVAG 1939
márciusában közölte, hogy egyelőre a jelenlegi havi tíz löveges kapacitás mellett szó sem lehet a 15 cm
es lövegeknek gyorsított, a kívánt határidőig történő legyártásáról.
Győrffy-Bengyel Sándor altábornagyot, a vezérkar III. csoportfőnökét meglepte a bejelentés. Azt
hitte, különösen a MÁVAG exportteljesítményének az ismeretében, hogy a lövegüzemben folyó
munkálatok lényegesen előbbre tartanak. Feltette a kérdést, vajon hány löveget tud 1940 április elsejéig
a gyár elkészíteni, figyelembe véve, hogy a felemelt kapacitást 1939 április végéig el kellett, hogy érjék!
A kérdésre nem kapott határozott választ. A MÁVAG igazgatósága tudtára adta, hogy a német
szállítások eldugulása miatt a szükséges szerszámgépek nagyrészt még nem érkeztek meg, és a gyártási
kapacitás emelése emiatt nem történhetett meg a program szerint. Egyébként 1939 márciusáig a
megrendelt szerszámgépek 60%-a érkezett meg a gyárba. Ugyanakkor az új szerelőcsarnokok építése
sem haladt a meghatározott ütemben. 26 Végül is a lövegüzem vezetősége úgy nyilatkozott, hogy
amennyiben a hiányzó szerszámgépek megérkeznek, és ezáltal az üzem gyártási kapacitását sikerül
havi 230 000 munkaórára emelni, a megrendelt tüzérségi anyag szállítását 1940 augusztusáig befejezik.
Ellenkező esetben azonban az igények kielégítése csak szeptember végére várhatók " Mindezek
figyelembevételével 1939 márciusában a következő gyártási tervet alakította ki a MÁVAG diósgyőri
löveg üzemének vezetősége:
-- 100 db 14/39 M. 15 cm-es tarack 1940 április és augusztus hónap között
- 30 db 31 M. gépvontatású 15 cm-es tarack 1940 február és augusztus között.
Ugyanakkor a lövegmozdony- és csőkocsi-megrendelések is eltolódtak, illetve ezek gyártásába
bekapcsolódott a Mezőgazdasági Gépgyár is.28 A háború kitörésének és kiszélesedésének a hatására
1940-től érezhetően tovább lassultak a német, svájci és svéd szerszámgép-szállítások A kapacitás
kibővítésének munkálatai így a gyárban is késtek. Csakhamar kiderült, hogy a hirtelen sürgőssé vált
14/39 M. 15 cm-es tarackokból 1940 áprilisáig maximum csak 12 darab készülhet az eredetileg
szükséges 50 darab helyett. Különösen visszamaradt a csőgyártás kapacitása. A napi teljesítmény még
mindig napi egy cső volt a megkívánt 3 helyett. A MÁVAG igazgatósága csak Ígéretekkel tudott
előhozakodni, hogy 1939. november l-ig kettőre, majd 1940 közepétől 3 csőre emeli a napi termelést,
Az 1939 szeptemberi események következményeként hirtelen sürgőssé vált lövegek ugyanakkor arra
indították a Honvédelmi Minisztériumot, hogy túltegye magát a MÁVAG jövőbeni foglalkoztatási
aggályain és tovább sürgesse a gyártási potenciál minden áron való növelését.
Felszólították a gyárat és az Iparügyi Minisztériumot, hogy keressék meg azokat az alvállalkozókat,
akik a löveggyártásba bevonhatók. A MÁVAG 1939 szeptemberében újabb 8 millió pengő előleg
folyósítását kérte, hogy legszükségesebb kiadásait fedezni tudja. A gyár lövegüzeme válságba került
Eddig az időpontig ugyanis már 20 millió pengőt fektettek beruházásokba, ugyanakkor 32 milliós
Honvédelmi Minisztériumi megrendelésnek rajtuk kívül álló okokból még az egynegyedét sem
gyártották le. Minimálisra csökkentek a külföldi szállítások. A gyár kifizetéseit nem tudta teljesíteni
Ugyanakkor az ország helyzete arra utalt, hogy a folyamatban levő megrendelések legyártása után a
beruházási program lezárul, minek következtében kapacitásfelesleg jelentkezik.
A tervezett győri üzem eleve feleslegessé vált. A MÁVAG igazgatósága nyugtalanul szemlélte a
kialakult helyzetet, amelyen nem tudott úrrá lenni. A pénzügyminiszter, Reményi-Schneller 1939
25 HLHMEln. III. Csfség 13 641/1939.
26 Uo.
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28HLIII. Csfség 13641/1939.
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októberében tájékoztatta a minisztertanácsot a MÁVAG lövegüzemének helyzetéről, és egyben javasolta
pénz- és vagyonkezelésének részletes felülvizsgálatát, valamint azok felelősségének megállapítását,
akik engedélyezték a beruházásokat és ezzel a vállalat immobilitását előidézték.29 A vizsgálat a
minisztertanács hozzájárulásával megindult és a további beruházásokat időlegesen leállították.
Ez azonnali tiltakozásra indította Werth Henrik vezérezredest a honvéd vezérkar főnökét aki a
löveggyártás helyzetét elemző emlékirattal fordult a honvédelmi miniszterhez és kérte a MÁVAG ellen
indított vizsgálat azonnali megszüntetését. A kormányt tette felelőssé, hogy a löveggyártás kapacitása
nem éri el a kívánt szintet, s a kritikus politikai helyzetben a honvédségnek nélkülöznie kell többek
között a közepes ütegeket. Úgy ítélte meg, hogy a „Huba-II." keretében majd megrendelendő anyagok
idejekorán legyárthatósága ilyen körülmények között nem biztosítható.10 A vezérkar főnöke kérte a
honvédelmi minisztert, járjon közbe, hogy az állam azonnal bocsásson a MÁVAG rendelkezésére
további 30 millió pengő állami kölcsönt. így a honvédségi szállításokhoz megfelelő forgótőkéje lenne és
egyben pótolná a kieső szállításokból származó jövedelem elmaradását.
Úgy ítélte meg, hogy a MÁVAG pénzügyi helyzetét bizottságnak kell felülvizsgálni, majd ennek
megtörténte után a lövegüzemet emeljék ki a MÁVAG kötelékéből és mint önálló részvénytársaságot
helyezzék a Honvédelmi Minisztérium ellenőrzése alá. Ugyanakkor egy honvédelmi minisztériumi
bizottság a pénzügy vizsgálattól függetlenül azt vizsgálja meg, hogy a fejlesztési tervek végrehajtása
biztosított-e és a jövőben milyen további beruházások szükségesek. A vezérkar főnökének véleménye
szerint a gyár különben sem volt deficites, hanem csak immobil, amin a fenti módon segíteni kell.31
Végül is a katonai és polgári vezetés ellentétéből az előbbi került ki győztesen. A MÁVAG vezetőinek
tisztázása után tovább folytak az erőfeszítések a lövegüzemi kapacitás emelését illetően. Ismételten
megsürgették a német gépszállítmányokat, intézkedtek a szükséges nyersanyagok biztosításáról. Az
1938 év végétől 1939. december 31-ig elkészült 8 darab 15 cm-es gépvontatású tarack és az 1940-es
esztendőié a korábbi megrendelésekből 100 darab fogatolt és 22 darab gépvontatású 15 cm-es tarack. 3i
A felfejlesztett lövegüzem kapacitásképessége 1940-ben sem volt kihasználva. Áprilisban az e tárgyban
összeült értekezlet megerősítette, hogy az eredetileg számításba vett 21 és 10,5 cm-es tarackok gyártása
jó esetben csak 1941-ben történhet meg. Nem sokat változtatott a helyzeten, hogy az üzem
folyamatosan kapott megrendeléseket pótalkatrészekre és javításokra.
Diósgyőrben számításokat végeztek és megállapították, hogy ha nem kapnak új megrendeléseket, az
1940 januárjában még 100%-os foglalkoztatottsági szint decemberre 55%-ra fog visszaesni ami 1941-ben
tovább zuhanhat majd.33 Győrffy-Bengyel altábornagy 1940 április 27.-én bejelentette a mi
nisztertanácsban, hogy a honvédelmi minisztériumi megrendelések fogytával azzal kell számolni, hogy
nagyarányú munkanélküliség lesz. Ez természetesen a teljes magyar hadiiparra érvényes, mondotta, de
ha lehet, még fokozottabban áll a lövegüzemre. Úgy vélte, ezen a helyzeten csak újabb megrendelések
kiadásával lehet változtatni. A MÁVAG a meglevő megrendeléseinek eleget tett és a gépvontatású
tarackok gyártását 1940 szeptemberében, míg a fogatoltakét decemberben fejezte be. A lövegek
legyártásukat követően kikerültek a csapatokhoz.
Nem kevés gondot okozott a vezérkarnak a tervezett 21 cm-es nehéz tarackos ütegek felszerelése
sem Az ütegeket 21 cm-es nehéz tarackokkal akarták ellátni, amiből 48 darab vásárlását illetve hazai
gyártását határozták el. A Haditechnikai Intézet az olasz Ansaldo gyár tarackját ajánlotta megvételre. A
hazai gyártás megkezdéséig azonban Olaszországból 8 tarackot rendeltek, ezek közül 6 darab még 1939
őszén, 2 pedig 1940 januárjában érkezett meg.3"1 A tarackok némileg csalódást okoztak, mert
konstrukciós és gyártási hibáik következtében hadrendbe állításuk csak a diósgyőri lövegüzemben
végrehajtott utómunkálatok befejezése után történhetett meg.
A Honvédelmi Minisztérium 1939 augusztusában a korábban tervezett 26-tal szemben csak 12 darab
21 cm-es nehéz tarackot rendelt a MÁVAG-tól. A gyár a hosszadalmas és várhatóan költséges
előkészületekre való tekintettel azonnal 1,5 millió pengő előleget kért és kapott. 3 ' A konstrukciós
29
30
31
32
33
34
35

Országos Levéltár. Minisztertanácsi jegyzőkönyv. 1939. okt. 20.
HLVkf M-l. 10 129/1939.
Uo
HL HM Ein 3 a. 67 226/1939.
HL HM Ein. 3 a 24.316/1940.
HL HM Ein. 3 a 698/1940.
HL HM Ein. 3 a 3 833/1941 (Ein. 3a. 42.127/1939)

-63-

hibákra való tekintettel ugyanis a gyárnak és a Haditechnikai Intézetnek a gyártási előkészületek
keretében el kellett végeznie a különböző hibák kijavítását, hogy egy használható löveget vehessenek
munkába. Tovább nehezítette a magyar sorozatgyártás előkészítését, hogy időközben az olasz
Haditechnikai Intézet is változtatásokat akart végrehajtani a véleményük szerint is rosszul sikerült
lövegen. így a szükséges rajzok és dokumentációk egy részét visszatartották és nem adták át a magyar
Haditechnikai Intézetnek. A módosított rajzok 1940 áprilisában érkeztek meg Magyarországra.
A gyártáshoz szükséges tervrajzok átvizsgálása és a szükséges módosítások elvégzése a Haditechnikai
Intézetben és Diósgyőrben megfeszített erővel folyt, ami azonban még több hónapot vett igénybe.36
Mindenesetre bizonyossá vált ekkor, hogy a Honvédelmi Minisztérium által remélt 1940 decemberi
szállításokról szó sem lehet.3 A vezérkar, bár a gyártás egyre késett, és az olaszok szállította lövegeken
kívül többre egyhamar nem lehetett számítani, nem mondott le a nehéztüzérség erősítéséről. Ezért 1940
tavaszán újabb 26 löveg megrendelését javasolták a Honvédelmi Minisztériumnak. Felbátorította őket a
lövegüzem igazgatója is, aki szerint az immár 38 megrendelt löveg közül 1941-ben 18, 1942-ben pedig
20 darab megfelelő minőségben legyártható ha a rajzok és a szerszámgépek még 1940 folyamán
hiánytalanul megérkeznek Diósgyőrbe. A fentiek értelmében 1940 júniusában meg is rendelt a
Honvédelmi Minisztérium ha nem is 26, de 14 darab korszerűsített nehéz tarackot a MÁVAG-tól.
Egy löveg árát - már az időközbeni tapasztalatok alapján, de még mindig igen tág határok között 380 000 és 500 000 pengőben szabták meg. Immár tehát 26 darab löveget szerettek volna előállítani,
azonban a gyártás megindulásának ideje bizonytalan volt. Egyelőre változatlanul csak előkészítő munka
folyt az üzemben, pedig a munka teljes intenzitással való mielőbbi megindítása elsőrendű érdeke volt a
gyárnak, hiszen a 21 cm-es tarackok gyártása program szerint a foglalkoztatottságuk gerincét képezte. 38
A gyártás azonban 1940 végéig nem indult meg. A III. csoportfőnökség októberben is még hiányzó
rajzok további késéséről jelentett. Bizonytalanná vált, hogy a magyar 21 cm-es lövegekre egyáltalán
mikor lehet számítani. Ugyanakkor 1940-től a Honvédelmi Minisztérium egyre jobban sürgette a 10,5
cm-es MÁVAG-tarackok gyártását. A szerkesztés elhúzódó munkálatait nem tudták meggyorsítani, így
hiába rendeltek meg már 1940 novemberében 60 darabot az új lövegből. A javított löveg bemutatására
és rendszeresítésére csak 1941 januárjában került sor. Ez nagyobb lőtávolságával, de főként könnyebb
súlyával már felülmúlta a 37 M. német tarackot. Ekkor a megrendelést 100 darabra egészítették ki. A
MÁVAG azonban a harckocsiágyúk sürgős szállítására való hivatkozással már csak 1941 novemberétől
tudta vállalni a szállítást. Ezt követően még 1941 folyamán a „Huba-III." hadrend keretében újabb 95
tarackot rendelt a Honvédelmi Minisztérium, majd 1942 őszén újabb 49 darabot. Ez utóbbiakat már
elsősorban a kieső 10 cm-es tarackok pótlására.39 Az immár 144 újonnan rendelt tarackot már csak 1943
augusztustól, zömmel 1944-es szállítással ígérte a gyár.40
Időközben a készülő Zrínyi-rohamlövegekbe is 41 darab tarackot rendeltek, 1943-as gyorsított,
azonnali szállítással.41
A „Szabolcs" hitelből még 430 darab, már 42 M. 10,5 cm-es tarack gyártását is tervbe vették.42 Ugyanis
1943-ban olyan döntés született, hogy ez a lövegfajta lesz a tovább gyártandó lövegek egyike.
A 42 M. tarackkal 1942 októberében jelentkezett a MÁVAG. Ez a terpesztalpas, gépvontatásra is
alkalmas löveg a 40 M. taracknál nehezebb volt, de egyéb tulajdonságai (495 m/s kezdősebesség,
11 000 méteres lőtáv) felülmúlták azét. A vezérkar főnöke és a Haditechnikai Intézet, valamint a
tüzérszemlélő javaslatára ekkor úgy döntöttek, mivel belátható időn belül a tüzérség teljes gépesítésére
úgy sem kerül sor, nehezebb súlyú löveg bevezetése nem indokolt.
Fogatolt tarackként már végre a gyártás stádiumába került 40 M. teljesen megfelelt. Úgy ítélték, hogy
a meglevő 37 M. tarackok átcsoportosításával a gépvontatású tüzérütegek szükséglete egyelőre
megoldott.43
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A MÁVAG ekkor (1943 elején) szekrényes talppal látta el új tarackját. Ezzel súlyát csökkentette,
valamint gépi és fogatolt vontatásra egyaránt alkalmassá tette. Az átalakított löveget 1943 márciusában
be is mutatta.44 Az új tarack bevezetése 1943-ban azért is aktuálissá vált, mert a gépvontatásra szánt
Göring-tarackok jelentős része megsemmisült. A 42 M. tarack gyártására a német megszállás után már
nem került sor. A gyártáshoz szükséges rajzokat azonban elkészítették az ideig és hozzákezdtek az
árkalkuláció előkészítéséhez is.'"
A 10,5 cm-es 40. M. tarackokból elsőként megrendelt 100-as széria átadását 1943 februárjában fejezte
be a MÁVAG. A Zrínyikbe kerülő lövegek zömét is szállították ugyanez év végéig. Az utolsó 6 darabot
azonban 1944 júniusában adták át.40
Nincs tudomásunk arról, hogy a 141 darabon kívül hány 10,5 cm-es tarack került ki még a MÁVAGból, vagy sor került-e egyáltalán még tarackok átadására. A gyártási terv szerint 1943-ban az utóbb
rendelt 144 lövegből csak 20-at kellett átadni, a gyártás zöme 1944-re esett.
A tarackok mennyiségével szemben 1943-ban megnőtt igények kielégítésének parancsoló szüksége
arra indította a Honvédelmi Minisztériumot, hogy 1943 őszén a 10,5 cm-es tarack gyártására is
munkaközösséget hozzon létre. A MÁVAG, az EMAG, a MART és kisebb gyártó üzemek bevonásával.
Csak a gyárban a tarack program lebonyolításához 130 új szerszámgépre (a meglevő géppark 723
darab) volt szükség. A gépek beszerzése reménytelen volt. Olaszországból 1943 nyarán, még a
háborúból való kiugrásuk előtt, kilenc gépet rendeltek, amit azonban csak 8-10 hónapon túli szállítással
vállaltak. Svájcból 50 gépet szerettek volna behozni. A többit Német- és Svédországból akarták
megrendelni azonban hosszas latolgatás után e két ország végül nem fogadta el a megrendelést.
Egyedül Svájcból érkezett meg még néhány gép. 1944 tavaszán azonban ez a lehetőség is megszűnt.
Ilyenformán a tarackprogramból semmi sem lett. A német megszállás után a németek az összes tábori
löveg, így a könnyű tarackok gyártását is leállították.
A közepes tábori tüzérség nagyobb arányú fejlesztését, új ütegek beállítását a magas költségekre és az
elavult tarack típusokra való tekintettel nem tervezték 1941-ben. Egyelőre csak a meglevő helyzet
fenntartását tűzték ki célul, az elhasznált löveganyag pótlása révén.
Ezért a tervezett megrendelések szerények voltak. A kitűzött határidőnél a régebbi anyag béke
körülmények közötti kopásának várható idejét vették alapul.
A 15 cm-es fogatolt taracknak a 14/35 M. és 14/39 M. változatát nem tartották már további gyártásra
megfelelőnek. Az elhasználódás folytán kieső, tovább nem javítható, (elsősorban 14 M. és 14/35 M.)
tarackok helyett, 1941 februárjában 27 darab 31 M. tarackot rendeltek meg. Új ütegeket már nem
akartak felállítani.4'
A MÁVAG-nak a szállítást 1943 nyarán kellett foganatosítania. Az időközben jelentkező háborús
veszteségek okán 1943 tavaszán több mint 70 darab tarackot kellett volna pótolni. Ennek ellenére
szeptemberben és októberben csak a fent említett megrendelésben szereplő 27 darabot állította elő a
MÁVAG, viszont újabb megrendelést nem kapott. 48
A 31 M. gépvontatású tarack módosításának igénye is felmerült 1941-ben. Ekkor kezdték vizsgálni
egy megfelelő német, vagy svéd típus bevezetésének a lehetőségét is. így azután a „Huba-III." hadrend
keretében csak 30 tarackra adtak megrendelést, igen távoli, 1944-es gyártási határidővel.49
A 2. magyar hadsereggel 12 gépvontatású közepes tarack veszett oda. Pótlásuk szükségessé tette a
megrendelt tarackok gyártásának előrehozatalát. A megrendelést 50 darabra ki is egészítették. 50 A
gyártásból ennek ellenére semmi sem lett, mert időközben döntés született ugyanis a 15 cm-es
sorozatvetők rendszeresítéséről és gyártásáról. Rendelt is belőlük a Honvédelmi Minisztérium 150
darabot. Mivel ezeket gépvontatású közepes tarackok pótlására is megfelelőnek találták, a gépvontatású
tarackokat, ha nem is vették le véglegesen a gyártandók listájáról, de szállításukat elnapolták.
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A 43 M. 15 cm-es sorozatvető gyártási jogát 1943 áprilisban vásárolta meg a Honvédelmi Minisztérium
2 millió birodalmi márkáért. A 6 csőből álló, 540 kg súlyú, 6700 méter lőtávolságú sorozatvetőt szintén
munkaközösség keretében akarták előállítani.51 Ez a munkaközösség ugyanazokból a tagokból alakult
meg, mint a könnyű tarackot gyártó közösség, a gyártásban azonban még az előkészítő munkálatokig
sem jutottak el. Nem volt erre a célra felszabadítható gépi eszköz. Néhány ütegnyi sorozatvető német
szállításokból került a tüzérség fegyverzeteként hadrendbe. A diósgyőri lövegüzem jelentős kapacitását
hosszan lekötő 21 cm-es nehéz tarack sok buktatóval tűzdelt gyártása nagyon körülményes volt.
Mindezek ellenére Diósgyőrben 1941 őszén átadták az első 40 M. magyar 21 cm-es tarackot, amely az
eredeti olasznál lényegesen használhatóbbnak bizonyult. A munkába vett 26 löveg csőkocsival együtt
1942-43 folyamán készült el. Az utolsó darabok 1943-ban kerültek ki a szereidéből.
A Donnál elveszett 4 darab nehéz tarack pótlására tervezték további 3 tarack megrendelését, azonban
ez végül nem történt meg. 51 A tábori tüzérség felderítő műszereit, valamint a lövegekhez szükséges
műszeranyagot a MOM és a GAMMA művek készítette. Gyártásuk viszonylag zökkenőmentes volt, így a
veszteség pótlása nem jelentett különösebb akadályt.
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PERJÉS GÉZA

ÁLDOZATOK ÉS HŐSÖK
Szabó Péter Don-kanyar című könyvéről
A doni katasztrófát elszenvedett doni hadsereg katonáiról hosszú időn át legfeljebb mint
szerencsétlen, lelkiismeretlenül odavetett áldozatokról volt szabad beszélni. Szó sem lehetett arról, hogy
kiemeljék a tisztek és a derék egyszerű katonák helytállását, nemegyszer hősiességét. Nem lehetett,
mert egy „fasiszta" hadsereg katonái nem lehetnek hősök - ez volt a bornírtságában szinte már komikus
felfogás.
Nemeskürty István volt az első, aki amellett, hogy megadta az áldozatoknak kijáró tiszteletet,
könyvében már helyállásról, kötelességteljesítésről és hősiességről is írt. A kálvária, amit könyvével
megjárt, jól jellemzi a viszonyokat: vagy hat évig nem akadt kiadó, amely vállalni merte volna a kiadást.
Amikor azután megjelent, mondhatni bombaként hatott. Még most is őrzöm a könyvről folytatott
szenvedélyes viták emlékét, s még ma is fülembe csengenek a vitatkozók - nagyrészt fiatalok felháborodott felkiáltásai: „Miért hazudtak nekünk?".
Nem lehet említés nélkül hagyni, hogy Nemeskürty könyve végül is az akkori katonai vezetők
erkölcsi támogatásával, enyhe nyomására jelenhetett meg. A katonákat feltehetően az indította erre a
politikusok és ideológusok felfogásától élesen eltérő véleményre, hogy felismerték: szakmai
szempontból kutatandó kérdésről van szó, ezért képtelenség hallgatni, vagy pusztán ideologikusan
beszélni róla. De bizonyára közrejátszott az is, hogy katonai szakemberek lévén, tisztában voltak a
katonai erények ápolásának fontosságával. Ugyanakkor a szovjet érdekeket és az internacionalizmust
előtérbe helyező propaganda mellett is - vagy éppen ezek reakciójaként - jó hazafiak voltak. Mindent
megelőzően azonban arról van szó, hogy a katonáskodás olyan hivatás - ha csak valaki nem
zsoldosként űzi -, melynek etikájából a hazafiság nem hiányozhat.
Mintha tehát Nemeskürty könyve valami olyat mondott volna ki a katonák számára, amit ők maguk
mélyen átérezték, csak megfogalmazni nem tudtak, vagy éppen nem mertek. Mindenesetre a
következmények igen jelentősek voltak. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémián és a Hadtörténelmi
Intézetben nagyon komoly kutatások indultak meg a m. kir. honvédségről.
Ebben a légkörben került az Intézetbe néhány évvel a rendszerváltás előtt Szabó Péter, akinek
érdeklődését a doni katasztrófa iránt, még középiskolás korában, Nemeskürty könyve keltette fel, majd
az egyetemre kerülve, elmélyült kutatásokba kezdett. Erre figyeltek fel az Intézetben, és alkalmazták
tudományos kutatóként.
Szabó könyvét olvasva, az embert mindenekelőtt mély moralitása kapja meg. ,,Az oroszországi
jeltelen sírokban nyugvó magyar katonák és munkaszolgálatosok emlékére" - olvashatjuk az ajánlást.
De emellett, jóval túlmenve az eddigi megnyilvánulásokon, céljául tűzte ki, hogy a „célzatos elsiratás
helyett a (2. hadsereg) helytállásának bemutatására" helyezze a hangsúlyt. Majd így folytatja: „írásom
megkésett vállalkozás. A doni tragédiát túlélt tanúk közül - akik éveken át szellemi némaságban,
hivatalos megvetettségben hordták magukban »átkos« emlékeiket - már kevesen vannak az élők
sorában. A könyvben apák, nagyapák becsületes, erőn felüli küzdelmeiről elsősorban azok a
generációk kaphatnak új adatokat, melyek kevés ismerettel rendelkeznek e sokadik magyar
Apokalipszisről. A ma is jeltelen tömegsírokban nyugvó több tízezer hősi halott, illetve hadifogságban
elpusztult magyar katona emlékét azonban őrizni kell. Őrizze hát e kötet is!"
A fiatal Szabó Péter, felismerve-megsejtve a doni hadseregről írtak hamisságait, nagyon korán
függetleníteni tudta magát a középiskolában tanultaktól, a sajtó, valamint a média közleményeitől és az
igazságkeresés szenvedélyétől hajtva tanulmányozta a dokumentumokat, kereste fel a még életben lévő
tanúkat, és éjt nappallá téve dolgozott. így jött létre több tanulmánya és ez a könyve.
Szabó Péter moralitása megmutatkozik a tudományról vallott felfogásában is. Nem egy, az ő korában
lévő fiatal kutatónak, de a pályája delelőjére érkezett tudósnak is becsületére válna hitvallása a tudósi
etikáról: „A történész célja nem lehet más, mint a dokumentált hitelességre törekvés. A harcokban részt
vett túlélő beszélhet hősies helytállásról, a magyar katona ősi erényeiről. A politika minősítheti a háború
poklát megszenvedetteket hősöknek, vagy áldozatoknak, s tetteiket, cselekedeteiket felhasználhatja,
kisajátíthatja saját céljaira. A történelem kutatóját azonban más szempontok kell, hogy irányítsák. Az
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objektivitásra törekvésében nem téveszthetik meg az olykor erősen érzelmi ihletésű, szemtanúk által
készített leírások, még ha átérzi is azok személyes indítékait. De nem azonosulhat azon ideológiai
töltésű értékítéletekkel sem, melyek a napi politika függvényében születnek újból és újból. Munkám
elkészítése során pusztán ezen fenti elvek betartására törekedtem."
Szabó Péter nemcsak a fellelhető forrásokban mélyedt el, hanem alaposan tájékozódott a második
világháború német irodalmában is. Imponáló az ismeretanyag, amit a m. kir. honvédség szervezetéről,
harcászatáról, anyagi ellátásáról és kiképzéséről felhalmozott. Nagyon jól elsajátította a korabeli katonai
terminológiát és ilyen szempontból alig vét hibát.
Az I. fejezetben a 2. hadsereg frontra küldésének előzményeivel és felállításával foglalkozik. Röviden
leírja az általános politikai és katonai helyzetet, ismerteti Ribbentrop látogatását és azt a követelését,
hogy Magyarország egész katonai erejét vesse be a Wehrmacht oldalán. A kormány a követelés
maradéktalan teljesítését, de teljes elutasítását is lehetetlennek tartotta. Mint olvashatjuk, „Bárdossy
miniszterelnök tisztában volt azzal, hogy a német követelések elől 1942-ben már nem lehet elzárkózni,
de minden erejével a követelések mérséklésére törekedett." Szabó Péter ezzel a kijelentésével nagy
fokú szellemi önállóságról tesz tanúbizonyságot, hiszen, mint tudjuk, történészeink jelentős része még
mindig igazságosnak mondja Bárdossy halálos ítéletét. Kiegészítésül legfeljebb annyit lehet hozzátenni,
hogy már 1941 tavaszán, a jugoszláv válság idején, majd nyáron, a Szovjetunió elleni német támadás
megindulásakor is kényszerhelyzetben volt a magyar kormány, élén Bárdossyval, és csupán a kevésbé
rossz megoldást választhatta.
De nem csak a politikai vezetők, hanem a katonák is szívósan ellenálltak és a Keitel tábornokkal
folytatott heves szóváltásokban sikerült lealkudni a követelést a 9 gyalogos és 1 páncélos hadosztályból
álló 2 hadseregre. A szervezés befejezése után a hadsereg létszáma 7000 tiszt és 200 500 fő legénység
volt.
A II. fejezetben a hadsereg szervezetét, felszerelését és ellátási helyzetét ismerhetjük meg. Bár, ahogy
a szerző írja, a vezetők „megpróbálták a lehető legjobban felszerelni a 2. hadsereget... és ... az itthon
rendelkezésre álló teljes fegyvermennyiség csaknem felét megkapta..., a hiányosságok mégis kiáltóak
voltak. Jellemzésül néhány adat: 100 főre a németeknél 5,3, a szovjeteknél 7,0, a magyaroknál 2,6
géppisztoly esett, ugyanebben a sorrendben 1000 főre 4-9-3 aknavető és 9,0-5,1-2,4 tüzérségi löveg
jutott. Még ennél is rosszabbul állt a hadsereg páncélosok és repülők dolgában.
A következő fejezetben a frontra történő szállítás adatait ismerhetjük meg. Az első szerelvény április
11-én, az utolsó július 27-én indult el. A szállítás 822, egyenként 110 tengelyes vasúti szerelvényt vett
igénybe. A kirakó állomástól a Donig a csapatoknak több száz, esetenként 1000-1200 km-t kellett
gyalogmenetben megtenniök. Menet közben néhány alakulat súlyos harcokba bonyolódott a
partizánokkal
Június végén a csapatok már a szovjet reguláris erőkkel kerültek szembe. Csak súlyos veszteségek
árán tudtak felzárkózni a Donhoz. A június 28-tól július 10-ig tartó harcokban 118 tiszt és 2430 fő
legénység halt hősi halált, illetve sebesült meg. Különösen nagyok voltak a veszteségei a Tyim
környékén harcoló nagykanizsai hadosztály zalai és sopron megyei katonáinak.
Az V. fejezet címe. „A Don menti hídfőcsaták". Elérkezve a Donhoz, a hadsereg elfoglalta a neki
kiutalt 200 km széles védőállást. Abnormálisan széles kiterjedés volt ez, hiszen az 1939-ben kiadott
Harcászati Szabályzat egy zászlóalj védelmi sávját 2-2,5, maximálisan 3 km-ben szabta meg, azaz a
hadsereg 54 zászlóalja 108-135, legfeljebb 162 km-es kiterjedésben vehette volna fel a siker reményével
a harcot A hadseregparancsnokság többször felhívta elöljárói figyelmét a tarthatatlan helyzetre.
Súlyosbította a helyzetet, hogy a Don mögé visszavonult szovjet hadsereg kezén három hídfőállás
maradt az innenső parton. Ezek elfoglalásáért gyilkos harc kezdődött. Végül csak egyet sikerült
felszámolni, az urivi és a scsucsjei hídfő megmaradt az ellenség birtokában. A július 10. és szeptember
16. között folyó harcokban 1000 tiszt és 29 000 főnyi legénység volt a veszteség. Az elesettek és
sebesültek 89%-a a gyalogsághoz tartozott. Több század létszáma a felére csökkent, és volt olyan
zászlóalj - a szombathelyi, körmendi, komáromi, pálmonostori (gyalogos) és a nagyszőllősi
(kerékpáros) -, mely gyakorlatilag megsemmisült. Maga a hadsereg parancsnoka, az első vonalakat
gyakran felkereső vitéz Jány Gusztáv is megsebesült.
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Súlyos volt az anyagi veszteség is. 750 géppisztoly, 410 golyószóró, 170 géppuska, 79 páncéltörő
agyú, 31 löveg, 15 harckocsi és 18 repülő veszett el. A gépjárműállományt is érzékeny veszteség érte. A
III. hadtestnél a motorkerékpárok 32, a személykocsik 27 és a tehergépkocsik 29%-a ment tönkre, vagy
lett a szovjetek zsákmányává.
A csapatok derekasan helyt álltak, és ezt még a németek is elismerték. Ez olvasható az egyik német
tábornok jelentésében: „A magyar csapatok megtettek minden tőlük telhetőt, hogy az ellenséget
megsemmisítsék és az elveszett területet ismét visszaszerezzék."
A VI. fejezetben a szerző a szeptember 16-tól 1943. január 12-ig tartó „hadműveleti szünet"
körülményeit és eseményeit írja le. Az 1942 tavaszán hivatalba lépő Kállay-kormány annyiban folytatta
az előző kormány gyakorlatát, hogy igyekezett a lehető legalacsonyabb szinten tartani a háborúhoz való
hozzájárulást, viszont politikája új elemmel bővült: megoldást keresett, a háborúból való kilépésre.
Óriási teherként nehezedett a kormányra a románoknak Erdély visszaszerzésére irányuló és egyre
nyíltabban hangoztatott szándéka. Mindez arra késztette a kormányt, hogy erőforrásainak egy részét a
nagy háború befejeztével elkerülhetetlennek tűnő magyar-román fegyveres konfliktusra tartalékolja,
így történhetett meg, hogy bár a kormány és a katonai vezetés teljesen tisztában volt a 2. hadsereg
helyzetével, veszteségeit csak csekély mértékben pótolta.
Nem sikerült kiépíteni a védőállásokat a követelményeknek megfelelően. A megerőltető szolgálatot
ellátó csapatok erejéből erre már nem tellett, de hiányzott a műszaki anyag is. Az állások megerősítésére
alkalmazták a kíméletlen bánásmódban részesülő, rosszul táplált és silány ruházattal ellátott
munkaszolgálatosokat, akiknek, sorsa Nagy Vilmos honvédelmi miniszter őszi szemléje után enyhült
valamit. Szinte lehetetlenné tette az állások kiépítését az októberben beálló és a talajt átfagyasztó hideg
is.
„Az utolsó emberig, az utolsó töltényig" címet viselő fejezetben a dráma végkifejletét írja le a szerző.
A szovjet erők novemberben Sztálingrádnál elindított ellentámadása válságos helyzetbe sodorta a német
csapatokat és az oldalukon harcoló román és később az olasz alakulatokat. Bár a német vezetés nem
tájékoztatta a fejleményekről részletesen a 2. hadsereget, a tényt magát közölte, és figyelmeztetett, hogy
a harcok „kisebb támadások" formájában megélénkülhetnek. Szabó Péter szerint a hadsereg vezetése,
részben „bízva valamiféle segítségben", részben pedig „teljes tájékozatlanságában a válság méreteiről...
nem gondolt a teljes kudarcra." A tájékozatlan olvasóban ez a megállapítás esetleg azt a benyomást
keltheti, hogy a magyar vezetés nem állt a helyzet magaslatán. Ami ugyanis a tájékozottságot illeti, a
Sztálingrád körül kialakult helyzetről a kötelező titoktartás miatt egyedül Paulus tábornoknak, a
bekerített német erők parancsnokának és a német vezérkarnak és katonai vezetésnek lehettek biztos
információi. Ami pedig a segítség varasát illeti, az nem valamilyen csodavárás volt, hiszen a hadsereg
vezetése, függetlenül a sztálingrádi fejleményektől, megerősítés nélkül eleve reménytelennek tartotta a
helyzetet. Jánynak a német vezetést egyre jobban ingerlő ismétlődő segélykérései és lemondási
szándéka is mind ezt mutatják. De így ítélték meg a helyzetet mások is. A hadsereget megszemlélő
Hennyey tábornok december elején azt jelentette, hogy amennyiben a hadsereg nem kapja meg a kért
támogatást, „végzetes helyzetbe kerülhet."
Egyébként a „teljes kudarc" árnyékát Szombathelyi Ferencnek, a Honvéd Vezérkar főnökének
december 27-én kiadott következő parancsa is előrevetíti: „Legfelsőbb Hadurunk elrendeli: ellenséges
támadás esetén a saját állásokat és támpontokat feltétlenül tartani kell. Visszamenni senkinek sem
szabad. Nincs hátra, csak előre van." A parancsot utólag sokan bírálták és felületesen szemlélve a
dolgokat, joggal. Katonai szempontból nonszensz ugyanis, hogy érvénytelenítsék egy had
seregparancsnoknak azt a jogát, sőt kötelességét, hogy sikertelen harcok esetén elrendelje a
visszavonulást.
Bár a helyzet december utolsó napjaiban és január elején viszonylag nyugodt volt, és nem
mutatkoztak egyértelmű jelei a küszöbön álló nagy szovjet offenzívának, a hadsereg helyzete
mindenképpen komoly aggodalomra adott okot. Súlyosan esett latba a védőkörlet abnormális
kiterjedése, valamint a személyi és anyagi hiányok mellett az, hogy nem volt a hadseregnek tartaléka.
Ott volt ugyan a hadsereg mögött Cramer német tábornok alatt a magyar páncélos hadosztályt is
magába foglaló hadászati tartalék, de annak bevetésére Jány nem intézkedhetett
A nagy hideg beálltával egyes csapatok fizikai és erkölcsi állapota rendkívüli mértékben leromlott A
tolnai 18./Ili és 48./III zászlóaljnál például kimerüléses halálesetek fordultak elő. Az ok: a megerőltető
szolgálat és az élelemellátás elégtelensége; a terep beláthatósága miatt csak nagy erőfeszítések árán és
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akadozva lehetett meleg ételt az első vonalakba kijuttatni. Az orvos jelentése szerint „Az emberek
erősen lesoványodtak, gyengék, apáthiásak." Az urivi harcokban olyan derekasan helytálló soproni
ezredről jelenti a hadosztályparancsnok: „A katonák 30%-ánál a félelemérzet gyakori és lelki fásultság
tapasztalható." A vezető hadbiztos szerint a ruhaneműek 25-70%-a teljesen elhasználódott. Különösen
siralmas a helyzet alsófehérnemű tekintetében. Vannak, akiknek inge már teljesen elrongyolódott és a
metsző hidegben ing nélkül járnak.
Január elején kezdenek olyan jelek mutatkozni, hogy valami készül a Don másik oldalán. Abban a
magyar és a német vezetés megegyezett, hogy támadás várható, csak annak irányát és erejét ítélték meg
eltérően. A németek csak kisebb erők támadását várták. Velük értett egyet a hadsereg vezérkari főnöke,
Kovács Gyula vezérőrnagy is.
Más volt a véleménye Jánynak és a hadsereg hadműveleti osztályát vezető Lajtos Árpád vezérkari
századosnak. Lajtos helyzetmegítélésében a hídfőállásokból várta a „nagy erőkkel" történő támadás
megindulását, amit, tekintettel arra, hogy a védőállásnak nincs „mélysége, nem lehet maradéktalanul
kivédeni." Lajtos január 11-én személyesen végzett repülőfelderítést, és a látottak alapján, megegyezően
előző mérlegelésével, Urivnál várta a főtámadást.
Másnap a támadás valóban Urivnál indult meg, amit 14-én követett a szovjet erők rohama a scsucsjei
hídfőből. A szovjetek túlereje nyomasztó volt: Urivnál fölényük emberben: 3,5:1, tüzérségben 10:1,
Scsucsjénél 3:1 és 7:1.
Urivnál a szovjet erők térnyeresége 6-10 km, Scsucsje-nél 10-12 km. Ezen a napon a védőálláson
keletkezett rés mélysége 20, szélessége 40 km!
A január 15-én és 16-án kialakult helyzetet a szerző „sorsdöntő" napoknak nevezi. Ekkor vágják el
ugyanis a szovjet erők a hadsereg zömétől a III. hadtestet, mely ettől fogva közvetlen német irányítás alá
kerül. A helyzetet súlyosbítja, hogy a németek nem tudnak gondoskodni a hadtest anyagi ellátásáról,
ezért lőszer, élelem és más anyag alig érkezik a hadtesthez.
Január 15-én a hadsereg parancsnokságon belül különbségek mutatkoztak a helyzet megítélésében.
Jány és Kovács szerint egyedül a visszavonulás segíthet a helyzeten; amint a hadműveleti iratból idézi a
szerző: „szervezett ellenállást csakis tervszerű visszavétellel lehet elérni."
A hadműveleti osztály viszont így látta a helyzetet:
„A mai nap folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy
a) az eredeti arcvonal helyreállítására nincs remény;
b) a jelenlegi helyzetben kitartani nem lehet (csapatok megrendültsége, rendkívüli hideg);
c) a tervszerű visszavonulás már aligha lehetséges;
d) körülzáratás (körvédelem) esetén sem várhatjuk, hogy hosszabb ideig ki tudunk tartani, mert
anyagilag nem vagyunk erre felkészülve."
Január 16-án a Cramer vezette tartalék a német főparancsnokság engedélyével ellentámadást hajtott
végre. A támadás nem sikerült. A balsiker oka az volt, hogy a nagy hó akadályozta a csapatok mozgását,
összevonását és támadását, a gépjárműveknél, főleg a páncélosoknál a nagy hideg miatti működési
zavarok, végül az elégtelen erő.
A szenvedést, ami a hadsereg katonáinak osztályrészül jutott, jól érzékelteti az egyik hadosztály
parancsnokának jelentése: „A kemény és veszteségteljes harcok erős igénybevétele mellett a nagy
hideg és a szabadban való éjjelezések, a rendszertelen táplálkozás, valamint a nagy menet
teljesítmények oly nagy mértékben gyengítették az erkölcsi és fizikai erőket, hogy a fegyelem
meglazult, a kötelékek - a harcosállományú vezetési keret majdnem teljes kiesése következtében felbomlottak, és a visszavonulás minden málha elhagyása mellett meneküléssé fajult..."
A jelentésben foglaltak azonban nem általánosíthatók, nem terjeszthetők ki a hadsereg egészére.
Rengeteg példája van ugyanis a hősies helytállásnak. A soproniak 4./I. zászlóaljánál Lalák szakaszvezető
géppuskáival reggeltől délután 3 óráig tartja fel az ellenséget: addig tüzel géppuskáival, míg ő maga és
katonái el nem esnek. Mint a szerző írja: „Az ilyen és hasonló önfeláldozó cselekedeteket aznap még
számtalan követte." Másutt ezt olvashatjuk: „A 20. egri könnyű hadosztály állásai... 12-én mindvégig
érintetlenek maradtak." A körmendi 35/11. zászlóaljról írja a szerző: „Az állásaiból több ízben kivetett és
megrendített zászlóalj este 8 órára visszafoglalta eredeti védőszakaszát." A Cramer féle ellentámadásban
részt vevő magyar csapatokról jelenti egy német tábornok, hogy „gyönyörűen viselkedtek".
A legendás hírű, Sára Sándor filmjében is szereplő Rumy Lajos ezredes jelentésében ez olvasható: „A
novij olsani harcok alatt a 8 napja szakadatlanul harcoló ezred a katonáktól elvárható legnagyobb
emberi teljesítmény ragyogó példáját mutatta. Hangtalanul, összeszorított fogakkal harcolt ott a
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legénység, ahová tisztjei vezették. Az áttörő támadás minden fázisát végigküzdötték a megközelítő
előnyomulástól a test-test elleni harcig. A nap (1943. január 20.) hősei nem sorolhatók fel, mert minden
ember hős volt,"
Január 17-én Jány többszöri sürgetésére a közvetlen német parancsnokság nem egészen
egyértelműen beleegyezését adta a visszavonulás elrendeléséhez. Jellemző a helyzetre, hogy a VII.
hadtest parancsnokának intézkedését a visszavonulásra az összeköttetés megszakadása és az
áttekinthetetlen helyzet miatt egyes alakulatok csak 12-15 óra múlva kapták meg. Több egységnél nem
is sikerült a rendezett visszavétel. A rozsnyói 13/1. zászlóalj parancsnoka például ezt jelentette: „11 óra
körül egy zászlóalj erejű ellenség támadása bontakozott ki. Majd meglepetésszerűen 14 harckocsi
rohanta meg a községet, s az azt védő, páncélelhárító fegyverek nélküli laza kötelékeket szétszórta. A
harckocsik egy része tovább tört előre, és ott az úton elakadt járműveken rajtaütött, óriási pánikot
idézve elő. Az ezred kötelékei itt végleg felbomlottak és a végső kivonásig már nem is lehetett azokat
rendezni, főképpen az óriási tiszti veszteségek miatt. A Jugyinónál harcban állott legénység 75%-a
elveszett, a tisztek közül pedig csak 4 fő jött vissza."
Általában elmondható, hogy a hátrálás mindenütt igen nagy veszteséggel járt. A kaposvári 10. könnyű
hadosztály például összes nehéz fegyverét és tüzérségének zömét elvesztette. A páncéloshadosztály
visszavonulásáról ezt írja a szerző: ,,A páncéloshadosztály harckocsi-, gépjármű- és tüzérségi
állományának java része ezen hátrairányítás során semmisült meg. 'Az Alekszejevkába tartó egyetlen,
hóhalmokkal szegélyezett, mozgásképtelen járművek torlaszaitól eldugult, s a rendezetlenül
visszavonuló magyar és német alakulatok gyalog-, fogatolt- és gépjárműoszlopai által zsúfolt úton
képtelenség volt folyamatosan előrehaladni. A kisebb ellenséges harckocsiosztagok is gyakran
rajtaütöttek az összekeveredett menetoszlopokon, s a pánik következtében szétszóródott csapatok
újrarendezése időbe tellett. A páncéloshadosztály gépjárművei, s harckocsijai közül csak azok maradtak
meg, melyek az eltorlaszolt útról letértek, s a szabad terepen is tudták folytatni menetüket. A T-38-as
típusú harckocsikat - mozgásképtelenségük, illetve üzemanyaghiány miatt - fel kellett robbantani."
A német irányítás alá került III. hadtest csapatai tíz napon át tartották állásaikat, sőt a zalaegerszegi
17.Ali. zászlóalj csak 27-én kezdte el visszavonulását. A csapatok kétségbeesetten küzdöttek. A német
parancsnokság a magyar csapatokat védőfalként használva vonta ki a harcból egységeit. így jelentett
erről Barra vezérkari őrnagy: „Áldozatul voltunk odadobva. Fedezzük a német visszavonulást, aztán
vonuljunk mi is vissza (a hátunkban levő ellenségen át) de úgy, hogy a valamire való utat nem
használhatjuk."
A németek önző magatartását és a hadtest reménytelen helyzetét látva, a hadtest parancsnoka, Stomm
altábornagy kiadta a hadtestet feloszlató „búcsúparancsát". Az azóta is sokat vitatott parancsból
. érdemes idézni ezt a részt: „A mai nappal 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 törni, amelyiken a német hadsereg teljesen felszerelt,
teljes harcértékű hadosztályai sem voltak képesek. E parancsot én nem tudom néktek továbbadni, mert
nincs értelme, hogy az agyonfagyott, kiéhezett magyarok ezrei 10 tölténnyel puskánként, üres
gyomorral, tehetetlenül pusztuljanak el ... ezek után kénytelen vagyok mindenkinek saját belátására
bízni jövendőjét, mivel élelmet, lőszert és végrehajtható feladatot adni nem tudok..." Szabó Péter
annyiban igazat ad Stommnak, hogy „...a feltételek már nem voltak adottak a további hadműveleti
vezetéshez. A hadtest már csak a nevében volt hadtest, s az alárendelteknek legfeljebb parancsolni
lehetett, vezetni, gondoskodni róluk már nem." Mégsem helyesli a parancs kiadását, mert abban
„inkább az érzelmi megközelítés, mintsem a gyakorlatiság játszott szerepet. Szó szerinti értelmezése a
meglevő csoportok teljes széteséséhez vezetett volna. Stomm feltehetően nem bízott tetterős,
áldozatkész törzstisztjeiben, az események viszont nem őt igazolták."
Úgy gondolom azonban, hogy Stomm magatartásának elbírálásánál nem lehet szem elől téveszteni a
következő szempontokat. Először is azt, hogy jó lelkiismerettel nem adhatott volna ki szabályos, a
csoportosításokat, feladatokat, menetvonalakat és irányokat kijelölő intézkedést. Formális, kimondottan
hazug, pusztán a későbbi felelősségrevonás alkalmával védekezésként felmutatható megoldás lett volna
ez. Ugyanakkor úgy gondolta, hogy kisebb csoportok, kihasználva a pillanatonként változó helyzetet,
könnyebben nyerhetnek egérutat, és ebben minden megkötés, feladat kijelölése csak akadályozhatná
őket. Az események őt igazolták: a hadtest 11-12 000 főt számláló maradványai öt csoportban,
különböző útvonalakon, és eltérő időben, egymástól teljesen függetlenül, minden koordináció nélkül
csúsztak ki a gyűrűből.
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Végül pedig semmiképpen sem lehet figyelmen kívül hagyni azt a szeretetet és megbecsülést, amit
katonái iránt érzett. így hangzik ugyanis parancsának befejező része: „A harcokban a magyar csapat-k
emberfeletti hősiességről tettek bizonyságot ... A magyar haza mindenkor hálás szeretettel fog
visszaemlékezni hős fiaira, akikhez hasonló sors csak keveseket ért a magyar nemzetben."
Volt egy másik parancs is, és ha ezzel vetjük össze Stommét, még inkább kidomborodik szerzőjének
lelki nagysága. Jány január 24-én kiadott parancsáról van szó, melyben katonáit „becstelennek és
gyávának" nevezte. Parancsát később ugyan visszavonta, de ahogyan Szabó Péter írja „katonái
többsége számára ... ez olyan mély sebeket okozott, amelyeket begyógyítani már nem lehetett."
Jányt valójában nehezen lehet felmenteni parancsáért. Más a helyzet azonban, amikor parancsnoki
működéséről mondunk ítéletet. A kérdésben felfogásom eltér a hadtörténészek többségének, de
magának Szabó Péternek a véleményétől is. Szabó szerint Jány „őrlődött a feltétlen engedelmesség és
csapatai megóvásának kötelezettsége között. Az előbbit választotta, és ez lett a tragédiája is." Három
körülményt azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindenekelőtt azt, hogy a parancsot döntően
nem katonai, hanem politikai megfontolások motiválták. Az történt ugyanis, hogy a sztálingrádi
katasztrófát dilettantizmusával és őrült makacsságával előidéző Hitler, félve a keleti front teljes
összeomlásától, megtiltott minden hátrálást saját csapatainál, de a szövetségeseknél is. Követelését
tartalmazó levelét karácsony napján kapta meg a kormányzó, aki utasította Szombathelyit az idézett
parancs kiadására. Bármilyen oktalan és embertelen volt is a követelés, elutasítása nem kevesebbet
jelentett volna, mint az eddigi, a németekkel a nyílt konfrontációt kerülni akaró politika feladását.
Magam részéről úgy látom tehát, "hogy amikor Jány a feltétlen engedelmességet választotta, az
államvezetés iránti kötelező lojalitásáról és arról tett tanúbizonyságot, hogy számára a politika primátusa
a háborúban áthághatatlan törvény.
De katonailag is rendkívüli kockázatot jelentett volna, ha a kormányzó szabad kezet biztosít Jánynak
a visszavonulás elrendelésére. Szinte bizonyos ugyanis, hogy a németek, kezükben lévén a teljes
vasúthálózat, elzárják az utánpótlás csatornáit, ezenkívül megtámadják és lefegyverzik a magyar
csapatokat.
Végül pedig nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a hadtörténeti tapasztalatot, hogy télidőben
elhagyni a hideg elleni védelmet nyújtó állásokat, és nekivágni a hómezőnek, általában katasztrófát
eredményez. Ez persze csak akkor érvényes, ha esélye van annak, hogy a csapatok ki tudnak tartani
állásaikban addig, amíg az időjárás viszontagságainak jobban kitett támadó be nem szünteti támadását.
Feltehetően ez könnyíthette meg az etikai meggyőződésében annyira szilárd és mindig a magyar vér
kímélésére intő Szombathelyinek a katonai logikával ellenkező és embertelennek tűnő parancsa
kiadását. Az is valószínű, hogy a német főparancsnokság tájékoztatása alapján még úgy látta, hogy Hoth
német tábornoknak 10-12 nappal előbb Sztálingrád felmentésére irányított támadása sikerrel jár, így a 2.
hadsereget sem fenyegeti közvetlen veszély.
Szinte elképzelhetetlen, hogy ne gondolt volna Jány a visszavonulás önhatalmú elrendelésének
súlyos politikai és katonai következményeire. Ez annál is inkább elképzelhetetlen, mivel közvetlen
környezetében mindezt végiggondolták. Lajtos Árpád visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy egyik
vezérkari tiszttársával már január 12-én fontolgatták a hadsereg önhatalmú visszavételét. Elvetették
azonban a gondolatot, mert mint írja: „cselekvésünket ... olyan megtorlás is követhetné német részről,
hogy megszüntetik ellátásunkat." Könyvének befejező részében újra foglalkozik a kérdéssel. Leszögezi,
hogy a visszavonulás önhatalmú elrendelése 200 km-es rést nyitott volna a fronton, aminek
következtében az egész német védelmi rendszer felborul. Ennek katasztrofális hatása viszont rövid idő
múltán a magyar hadseregnél is érvényesült volna. Annyira nem látott megoldást Lajtos, hogy fölvetette
a lehetetlent, az elképzelhetetlent: a szovjetekhez való átállást! Majd megemlítette, hogy a visszavonulás
önhatalmú elrendelése teljességgel összeegyezhetetlen lett volna a kormány külpolitikájával is.
Azt, hogy Jány magatartását is ilyenfajta meggondolások vezérelték, valószínűsíti az is, hogy kinn
tartózkodva a harcoló csapatoknál és látva a kitartás oktalanságát, két hadosztálynál is elrendelte a
visszavételt. Kovács tábornok ezt hibás lépésnek tartotta, viszont Lajtos Árpád meg volt győződve
helyességéről.
A január-februári harcok ismertetése után a szerző elkészíti „mérlegét". Határozottan szembeszáll a
hadsereg működését negatívan értékelő bírálatokkal, és ezt írja: „Indokolatlan bírálat érte a magyar
csapatok helytállását. A 2 hadsereg vagy 200 ezer katonája a Don menti állásokban, a dennesztő
mínusz 30-35 fokos hidegben napokig vívta katonailag elképesztően egyenlőtlen küzdelmét. Mikor
védőállásaiból kivetették - védtelenül, megfosztva nehézfegyvereitől és tüzérségétől - két hétig
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folytatta még súlyos utóvédharcát." Majd összefoglalva a katasztrófát előidéző objektív körülményeket
erre az újszerű, vagy legalábbis kevesek által képviselt megállapításra jut: „A magyar hadsereg képes
volt arra, hogy ... megakadályozza a szovjet csapatokat stratégiai elképzeléseik teljes megvalósításában.
Kétségtelen tény, hogy a Vörös Hadseregnek a német és a magyar 2. hadsereg megsemmisítését célzó
két hadművelete nem hozta meg a sztálingrádi méretű sikert, amelyre a szovjet hadvezetés joggal
számított. Elmaradt a német és magyar csapatok teljes megsemmisítése, s elmaradt a lényegesen
nagyobb méretű katlancsatába való kényszerűsítésük is."
Szívszorító a szerző kimutatása a veszteségekről. A január l-jén 194 334 főt számláló hadseregből
megmarad 08_318, a veszteség tehát 96 016 fő (49,4%). A veszteségben az elesettek aránya 43,7, a
foglyoké 13,4, a sebesülteké pedig 29,2%. Elveszett a könnyű fegyverzet és felszerelés 70, a nehéz
fegyverek 100%-a.
Az utolsó fejezetben a szerző ismerteti a hadsereg kivonását, újjászervezését, illetve részleges
hazaszállítását.
Szabó Péter mellékleteket is csatol könyvéhez. Az első címe: ,,Hol van a sok sírkereszt? Magyar
katonasírok a Don mentén" Szabónak már a bevezetőben is jelzett moralitása, valamint a fájdalommal és
a gyásszal szembeni érzékenysége mutatkozik meg abban, hogy messzemenően tudományos értékű
könyvébe egy ilyen érzelmileg motivált részt csatoljon. Nem mintha sírna vagy jajgatna, sőt! Tárgyszerű
adatai, egy-egy feljegyzés vagy sírfelirat kommentár nélküli idézése szívbemarkolóbb, mintha
szabadjára eresztené érzelmeit. Például: „Soproniak vannak itt eltemetve. Gacs Gusztáv, Czeller Károly,
Kreiter János szakaszvezető, (Suta Gyula tartalékos hadnagy, dr. Angelli Henrik orvos hadnagy) ... A
temetőt a németek kezdték, mi csak folytattuk."
A második mellékletben a 2. hadsereg hadrendjét és önálló századig bezárólag a parancsnoki kart és
az egyes alakulatok felállítási helyét ismerteti. Végül hadműveleti iratokat is közöl, köztük Jány
jelentéseit és parancsait, valamint Szombathelyi kitartást elrendelő parancsát.
Ami most már a szakmai, főleg harcászati tanulságokat illeti, erre részben a forrásanyag hiányossága,
részben pedig a könyv terjedelme nem nyújtott lehetőséget. Csak itt-ott állnak rendelkezésre a
magyarokkal együtt harcoló német csapatok harctudósításai és teljesen hiányoznak az ellenfél, a szovjet
csapatok harcainak legalább zászlóalj-szintig terjedő leírásai.
Sajnálatos, hogy feltehetően pénzügyi, technikai és terjedelmi okokból a kiadó nem vállalhatta, hogy
a harcászati leírásokhoz jóval több vázlatot mellékeljen. így a rövidségükben egyébként is túlzsúfolt
leírások szinte követhetetlenné válnak, azok számára mindenképp, akik nem rendelkeznek megfelelő
előismeretekkel. Technikai hiba, hogy a mellékelt vázlatok többségénél hiányzik a méretarány, ezért a
távolságok, kiterjedések, hatások és mozgások dimenziói nem érzékelhetők.
A harcászat mellett tovább kutatandó kérdés a hadsereg morálja. Kikerülhete len ugyanis az a
problémakör, melyet így vázol fel a szerző: "A magyar hadsereg katonáinak ezen erőn felüli helytállása
- mai szemmel nézve - szinte megmagyarázhatatlan. Cselekedeteiket nem az esetleges, közvetetten
mutatkozó és idegen háborús célok, érdekek határozták meg. Helytállásukat elsősorban a túlélés vágya,
a hadifogság elkerülése és a kötelességteljesítés motiválta. Nem a gyávaságuk miatt kényszerültek
meghátrálásra, áz eredményes védelem reális feltételei hiányoztak. Harcoltak és védték magukat a
rendelkezésre álló elégtelen fegyverzettel, amíg egyáltalán lehetséges volt."
Kétségtelen, hogy a 2. magyar hadsereg katonáinak túlnyomó többségét nem motiválták politikai és
ideológiai mozzanatok. De hát általános tapasztalat, hogy a katonák, harcba kerülve, minden ideológiai
ösztönzést hátrahagyva, pusztán túlélésükért küzdenek, úgy, ahogyan azt Szabó Péter leírja. Az ember
csak csodálkozik, hogy a hadsereg vezérkari főnöke, Kovács tábornok első világháborús tapasztalatai
birtokában is azzal magyarázza a balsikereket, hogy a magyar társadalom és a katonák nem gyűlölik
sem a bolsevizmust, sem pedig az oroszokat.
Felmerül viszont a kérdés: a szerző által említett „túlélés vágya, a hadifogság elkerülése és a
kötelességteljesítés" miként szült nem kevés esetben a helyzetnek megfelelő racionális cselekvést, olyat,
ami harcászatilag is kielégítő megoldásokhoz vezetett? Az említett motivációk ugyanis koordinálatlan
cselekvéshez, foggal-körömmel folytatott egyedi élethalálharchoz is vezethettek volna.
Arra kell gondolnunk, a békekiképzésben olyan viselkedésmintára tettek szert a tisztek és a katonák,
melyek elősegítették, hogy kétségbeesett harcukat koordináltan vívják meg. A korabeli jelentéseknek
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úgyszólván mindegyike súlyos kiképzési hiányokról tudósít. A jelentések írói azonban nem számoltak
azzal a hadtörténeti tapasztalattal, hogy a békekiképzés, miután nem tudja hitelesen rekonstruálni a
háború lelki és fizikai megterhelésekkel teli légkörét, soha nem lehet teljesen adekvát. Ilyen
szempontból főleg a haditechnikai változások játszottak közre. Egy-egy új fegyvernek, vagy eszköznek
a használhatósága csak a háborúban bizonyosodik be, és addig a hozzá igazított harceljárás hatásossága
kérdéses marad. Hirtelen társadalmi változások szintén megkérdőjelezhetik a békekiképzés adekvát
voltát a háborúban. így volt például a francia forradalmi háborúkban, melyekben az akkori Európa
legjobban kiképzett hadseregét, a poroszt megoldhatatlan problémák elé állították a forradalmi taktikát
alkalmazó francia csapatok. A Königgraetznél fényes győzelmet arató német csapatok sem tudták a
fegyvertechnika változásait maradéktalanul követni, amint erről Moltkénak a háború után a csapatok
kiképzéséről közölt hosszú hibalistája tanúskodik. Ugyanez történt az első világháborúban, melyben az
állásharc állította a békében tanultaktól gyökeresen eltérő követelmény elé a szemben álló feleket. És a
második világháborúban, a németeket kivéve, minden hadseregnek a háború folyamán kellett
elsajátítania az új páncélos harcászatot és hadászatot.
Miután a csapatok teljes harci értékét a háborús tapasztalat adja meg, a frontra frissen kikerülő magyar
hadsereg kiképzése, összehasonlítva a németekével, valójában gyengének tűnhetett. Viszont a harcok
folyamán a helyzet megváltozott. Erről Vargyassy tábornoknak ez a kijelentése tanúskodik: „A harcok
helyreállították a csapatnak önmagába vetett bizalmát. Harcolva jöttek vissza. Nem szétzüllött
tömegként."
Nem kétséges, a m. kir. honvédség kiképzése nem volt tökéletes. De nem is lehetett az, hiszen a
trianoni korlátozások és a pénzhiány nagymértékben beszűkítették a lehetőségeket. Például 1936/37ben még a Ludovikán is a hiányzó fegyvereket színes zászlókkal, kereplőkkel és mindenféle elmés
szerkezetekkel pótolva vonultunk ki gyakorlatra. Tiszt koromban pedig nem vettem részt olyan
gyakorlaton, melyben páncélosok, vagy repülők szerepeltek volna.
Mindazonáltal a rendelkezésre álló fegyverek kezelése, a terepen való mozgás, a felderítés és
biztosítás, valamint sok más tudás szempontjából a honvédség kellő alapot biztosított ahhoz, hogy
megszerezve a haditapasztalatokat, a katonák eredményesen tudjanak harcolni. Egyébként éppen a
kiképzés szempontjából bizonyos körülmények kedvezően hatottak a doni hadseregnél. Elsősorban a
hadsereg összetételére gondolok. A hadsereg legénységi állományának mintegy 20%-a a tényleges
sorállományból rekrutálódott, 40-40%-a tartalékos, illetve póttartalékos volt. A sorlegénység és a
tartalékosok túlnyomó többsége az előzetes mozgósítások és hadműveletek során - Felvidék,
Kárpátalja, Délvidék, Erdély - több hónapig szolgált, mégpedig hadiállományra feltöltött keretek és a
háborút megközelítő körülmények között. Az itt szerzett tapasztalatok jelentősen emelték a kiképzés
színvonalát.
A doni hadsereg tisztikarának 36%-át adta a hivatásos állomány. A század- és ütegparancsnoki
beosztást betöltő fiatal ludovikás és rövid tanfolyamon kiképzett továbbszolgáló tisztek kiválóan
megálltak helyüket. Nem mondható el ez a zászlóalj- és ezredparancsnoki posztokat betöltő idősebb
törzstisztekről, akiknek jelentős része a trianoni korlátozások miatt „rejtett" beosztásokban, rendszerint
hivatalokban szolgált, és így kimaradt a tiszti továbbképzésből. Sok közülük fizikailag sem viselte el a
háborús terhelést. Többet közülük le kellett váltani, és ez a magyarázata annak, hogy a zászlóaljak
jelentős részénél a parancsnokok idősebb ludovikás századosok voltak.
A források és feldolgozások meglévő hiányosságai miatt nehéz képet alkotni a középső és felső
vezetésről. Szombathelyi feltehetően túlzóan éles kritikáiból tudjuk, hogy a vezérkari képzés és a
tábornoki utánképzés erősen elméleti volt, de hát ezt az említett szegénység magyarázza. A jelek azt
mutatják, hogy - megszerezve a kellő haditapasztalatot - a vezetés kellően gyakorlatiassá vált.
A tisztikar 64%-a tartalékos volt. Teljesítményükről meleg szavakkal emlékezik meg Szabó Péter, teljes joggal. Már az a tény, hogy a legalsó vezetésben ilyen magas volt az arányuk, azt mutatja, hogy
mindaz a szakértelem és gondoskodás, amiben a legénységnek része volt az ő odaadó, lelkiismeretes és
bátor magatartásuknak köszönhető. A tartalékos tisztképzés akkori színvonalát tekintve már
alaptudásuk is jelentős volt, de még fokozta ezt részvételük az 1938 óta évenként megismétlődő, már
jelzett hadműveletekben. Amikor pedig a haditapasztalatokat is megszerezték, tudásuk, mondhatni
kifogástalanná vált.
Egyébként a tisztikar helytállását veszteségeinek nagyobb aránya is jelzi. Ha viszonyítani akarunk,
akkor azt kell szem előtt tartanunk, hogy a veszteségek döntő hányadát a gyalogság szenvedte el, így
annak harcászati egységét, a zászlóaljat kell alapul vennünk. A zászlóalj szervezetszerű létszáma 30 tiszt
és 964 fő legénység volt, az arány tehát 3,0:97,0%. Ezt az arányt szinte mindig túllépte a tiszti
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veszteségek aránya. A Tyim körüli harcokban a tisztek 4,6%-a esik el vagy sebesül meg, de van olyan
nap, amikor az arány 13,3%-ra emelkedik. Korotojaknál a tiszti veszteség aránya 3,9%, de ezen belül az
elesetteké 7,7, a sebesülteké 3,7, az eltűnteké pedig 0,9%. Az április 23-tól október l-ig lefolyt
harcokban az összes veszteség 1000 tiszt és 29 000 fő legénység, az arány tehát 3,3:96,7%. Az Urivért
vívott harcokban a tisztikar vesztesége 3,6%. A scsucsje-i hídfőért folyó harcokban részt vevő hat
zászlóaljnál a tisztikar aránya lecsökken 2,8%-ra, de van olyan zászlóalj, ahol csupán a tisztek 1,5%-a
maradt meg.
Ha elfogadjuk, hogy a doni hadsereg kiképzésének színvonala és az a tudásanyag, amire a tisztek és
katonák békekiképzésük során szert tettek, kellő alapot biztosított ahhoz, hogy - megszerezve a
haditapasztalatot - kielégítően megállják helyüket, akkor mindez még inkább vonatkozik azokra a
viselkedési és morális mintákra, amit nevelésük és oktatásuk során közvetítettek hozzájuk. Ezek nélkül
ugyanis maga a hadsereg sem működhetne, de a katona is védtelen maradna a háború forgatagában.
Ezek közül legfontosabbak: a fegyelem szükségességének tudatosítása, amellett azonban az
öntevékeny, kezdeményező cselekvésre nevelés; a tekintélyen alapuló, erősen bürokratizált ügyintézés
elfogadtatása; a szigorú szankciók szükségességének beláttatása; a férfias helytállás és a heroikus
életérzés beplántálása a katonák lelkébe; a csoportmunka hatásosságának és hasznának bizonyítása és
ezzel kapcsolatban a bajtársiasság érzésének felébresztése és ápolása.
Mindezt a történelem folyamán a társadalmi háttértől függetlenül igyekeztek a hadseregek a
katonákban kifejleszteni. Ilyen szempontból volt nagy élmény számomra az 50-es évek elején az
American Soldier c. könyv olvasása. Meglepődve láttam ugyanis, hogy az Egyesült Államok és
Magyarország társadalmának óriási különbségei mellett is lényegében véve egyezően készítették elő a
katonákat a háborúra. A másik meglepetés az volt, hogy mindazok az erények, melyekről a Ludovikán
legfeljebb bizonyos „erénykatalógus" szintjén, sokszor eléggé frázisos formában hallottam, most
elméletileg és tapasztalatilag igazolt, tudományos alakban jelentek meg előttem. Csodálkozva vettem
tehát tudomásul, hogy a bátorság, az engedelmesség, a kezdeményezés és bajtársiasság unos-untalan
hangoztatott erényei mögött reális lélektani és szociológiai törvényszerűségek állnak.
Persze, egyáltalán nem arról van szó, mintha az amerikai hadsereg eljárásait, módszereit és morális
értékeit valamilyen előzetes tudományos kutatás alapján dolgozta volna ki. Éppen fordítva állt a dolog:
a tudomány csupán annak helyességét bizonyította, amit a tapasztalat évezredek folyamán kialakított.
Érdemes itt a hadseregnek a történelem folyamán tapasztalatilag kialakított és a tudomány által
csupán e század negyvenes, főleg azonban ötvenes éveiben igazolt vívmányairól néhány szót ejteni.
Ilyen a háborúban óhatatlanul fellépő félelem kezelése. A régebbi századokban a probléma Vegetiustól
kezdve, Macchiavellin át Zrínyiig a hadtudósok egész sorát foglalkoztatta, és anélkül, hogy a
legcsekélyebb pozitív ismeretük lett volna a félelmi reakciók fiziológiájáról és lélektanáról, kitűnő
eljárásokat ajánlottak a félelmi reakciók leküzdésére és a pánik kezelésére. Mindegy, hogy Isten, vagy a
sors rendelését látták a félelemben, fontos az, hogy tudták: természetes jelenség, amely a legbátrabb
embereket is elfoghatja. Épp ezért türelmet tanácsoltak a félelem kezelésében, szemben a pánikkal,
melynek megfékezésére a legbrutálisabb eszközöket is indokoltnak, sőt szükségesnek ítélték. Azt is
felismerték, hogy a rend, a fegyelem, a szervezettség, a szinte gépies mozgás és fegyverfogások
elvonják a katona figyelmét a csata félelmet keltő stimulusaitól. Ezért is tartották fontosnak a szabályos
csatarendet.
Semmit sem tudtak a csoportdinamikáról, arról a folyamatról, amelynek eredményeként létre jön a
kiscsoportok kohéziója. Viszont tapasztalták, hogy bármilyen provenienciájú, jellemű és intellektusú
fiatalok is kerültek tartósan egymás mellé, igen hamar kiépült közöttük valamilyen erős, érzelmileg és
morálisan színezett összetartás. Ez a kohézió hozza létre a harcban annyira szükséges együttműködést,
a csoportmunkát, és ez ösztönzi a bajba jutott csoporttag önfeláldozásig elmenő megsegítését. Minden
hadseregben arra törekedtek, hogy ezt a csoportösszetartást fenntartsák és ápolják. Ebből a törekvésből
eredt a csoportok állandó megtartása nemcsak a harcban, de a pihenés célját szolgáló „camerában" is.
Innen a német „Kameradschaft". A magyar „bajtárs" kifejezés viszont a kölcsönös segítésre utal.
Anélkül, hogy ismerték volna a reaktív, a rutin-, és a kreatív viselkedés és problémamegoldó döntés
lélektani, szervezetelméleti és praxeológiai összetevőit, kiforrott módszerekkel képezték ki a tiszteket és
a katonákat. Az ókori hadtudományi irodalom ad hírt ezekről először, bizonyára már réges-rég meglévő
gyakorlatot rögzítve. Teljes következetességgel Clausewitz rendszerezte őket - a tudományok akkori
állapota mellett érthetően inkább csak intuitív módon. Nem így nevezte, de mindazt, amit a fegyverek
kezelésével és a mozgásokkal kapcsolatban a szabályzatok rögzítettek, a reaktív viselkedéshez sorolta.
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A rutint metódusnak nevezte és alkalmazási területét a csatarendben, a menet és a nyugvás
biztosításában jelölte ki. A kreatív döntést a „katonai géniusz" döntéseként írta le.
A tiszteknek a kreatív döntésben való gyakorlását, a döntési processzusnak csak a XIX. században
felfedezett fázisait - ti. helyzetmegítélés, elhatározás, tervezés, végrehajtás - teljes módszerességgel
illesztették be a csapatvezetési gyakorlatokba és hadijátékokba. Ez utóbbit utánozták le az üzleti és
menedzserképzésben a „vállalkozói játékokban" (business game, Unternehmenspiel).
Ha tehát választ akarunk kapni a doni katonák „szinte megmagyarázhatatlan" magatartására, akkor
azt ezekben a dolgokban találjuk meg. A Szabó Péteréhez hasonló csodálkozás fogta el az amerikai
szociológusokat is, amikor a harcoló csapatoknál fölvett több tízezer interjú során tapasztalniuk kellett,
hogy a háború minden iszonyata és próbatétele mellett is milyen derekasan álltak helyt a katonák.
Végül a magyarázatot azokban a szabályokban, eljárásokban és morális parancsokban találták meg,
melyek nem pusztán a hadsereg működését biztosítják, de egyben védik, óvják és segítik is a katonát.
Mindez teljes mértékben áll a m. kir. honvédségre is.
Szabó Péter könyve, láttuk, több általános, a doni hadsereg katasztrófáján túlmenő katonai probléma
átgondolására késztet. Van azonban még egy vonatkozás, amely a katonai mellett már társadalmi és
politikai problémákat is érint. Világszerte viták folynak a társadalomnak és a hadseregnek az utóbbi
évtizedekben megváltozott viszonyáról, és a hadseregek ebből eredő válságáról. A válság lényege
röviden abban foglalható össze, hogy a társadalom megváltozott, míg a háború megmaradt annak az
iszonyatos, brutális és pusztító jelenségnek, ami mindig is volt, sőt lehet, hogy a technikai fejlődés még
pusztítóbbá teszi. A társadalmi változás magával hozta a szabadságjogok fokozott tiszteletét és azt a
törekvést, hogy a katonáknak is megadják ezeket a jogokat. Ezzel a nemes indíttatású törekvéssel
nehezen egyeztethető össze a hadsereg fegyelme és autoritárius szelleme. Vannak azonban nemesnek
már korántsem nevezhető törekvések is, melyek a fogyasztói társadalom kényelemszeretetéből,
önzéséből, a közösségi érdekekkel szembeni közömbösségéből erednek. Mindaz az érték tehát, ami
eddig a hadseregek működése szempontjából alapvető volt, most kérdésessé vált.
Mindezeket a törekvéseket különböző tudományos és áltudományos irányzatok támogatják, melyek
szem elől tévesztve a hadsereg előbb vázolt óvó, védő és segítő funkcióit, vagy éppen elítélve és
nevetségessé téve őket, olyan eljárásokat és módszereket javasolnak melyek megvalósítása komolyan
veszélyeztetné a hadsereg működését.
Hogy ez nem rémlátomás, azt az amerikai hadsereg vietnami katasztrófája mutatja. A
„tudományosságnak", a „hatékonyságnak", a „menedzserizmusnak" meggondolatlan bevezetése a
hadseregbe McNamara hadügyminisztersége idején, a tisztikarban az üzleti, vállalkozói etika
eluralkodásához és a katonai etika háttérbe szorulásához vezetett. A vietnami háborút jellemző politikai,
gazdasági és morális bajokat tetézte a tisztikar szelleme, mely aláásta a hadsereg fegyelmét és morálját,
szétmállasztotta kohézióját, súlyos működési zavarokat idézve elő.
De a német Bundeswehr sem járt jól a modernnek tűnő elvek és gyakorlat bevezetésével és a német
katonai tradíciók teljes elvetésével. Mióta a Bundeswehr fennáll, szüntelenül folyik az éles vita a
„reformisták" és a „tradicionalisták" között. A reformisták szerint a hadsereget integrálni kell a
társadalomba, következésképp a hadsereget a békére, nem pedig a háborúra kell előkészíteni. A
„komoly eset" a béke - hangoztatták a reformisták, a hadsereg üzem feladata pedig a „béketermelés"
(Produktion von Sicherheit).
Ez a felfogás bátorította azután a hadsereg több tízezer hivatásos, ténylegesen szolgáló és tartalékos
katonáját, hogy - élve az alkotmányban rögzített jogával -, megtagadja a szolgálatot, amikor az Öböl
háború idején Törökországba vezényelték. Az eset óriási feltűnést keltett és a hazai és nemzetközi
sajtóban súlyos bírálatok érték a hadsereget, olyan bírálatok, melyek egy magas beosztást betöltő német
tábornok szerint már a „megvetés" határát súrolták.
Nagyon veszélyes jelenségek ezek! Nyilvánvaló ugyanis, hogy a háború marad a „komoly eset", azaz
az ország, a társadalom fegyveres védelme. Nem létezhet olyan politikai vezetés, mely az ezzel járó
felelősséget elháríthatná magától. Előfordulhat tehát, hogy ugyanaz a politikai vezetés, mely utat
engedett az óvó, védő és segítő funkciók leépítéséhez, esetleg még elő is mozdította azt, és ezzel
működésképtelenné tette a hadsereget, háború esetén arra kényszerülhet, hogy a fegyelem
legbrutálisabb helyreállítását követelje a hadseregtől, azaz olyan szankciók igénybevételét, melyek
ugyan mindig szerepeltek a hadseregek eszköztárában, csak éppen az említett funkciók áldásos hatása
folytán igénybevételük a legritkább esetben vált szükségessé. Ilyen volt a francia hadsereg egyes
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csapatainál végrehajtott tizedelés 1917-ben és a caporettói áttörést és pánikot követő tömeges kivégzés
az olasz hadseregnél, melynek szörnyűségeit Hemingway idézi fel egyik regényében.
írásom talán hosszabb lett a kívánatosnál, lehetetlen volt azonban ellenállnom azoknak az
ösztönzéseknek, melyeket Szabó Péter könyvének tudományos értékei és mély moralitása indítottak el
bennem, Érdemes, sőt kell egy ilyen művel részletesen foglalkozni és a benne foglaltakat itt-ott tovább
gondolni, hiszen, mondhatni, mintát adott egy „kényes", ideológiai és politikai elfogultságtól terhes
téma feldolgozására. És hány ilyen téma van még!
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FORRASKÖZLEMÉNYEK

MERÉNYI-METZGER GÁBOR

SIMONYI ÓBESTER BÁRÓI DIPLOMÁJA
A Hadtörténelmi Közleményekben már több ízben olvashattunk báró Simonyi
József huszárezredesről. Ezek a tanulmányok a legendás hírű Simonyi óbester
katonai pályafutásával, illetve élete rejtélyes, utolsó éveivel foglalkoztak.1
Jelen forrásközlemény mintegy kiegészítésként szolgálhat Simonyi ismert
életrajzához. A bárói diplomát fontos adaléknak tartom, hiszen annak ado
mányozása az óbester életének egyik legfontosabb mozzanata volt. Ekkor lett a
nagykállói mészárosmester fiából báró, vagyontalan kisnemesből az ország
főrendje.
Simonyi -eredetileg Simon- József útja a bárói cím elnyerése felé a Katonai Mária
Terézia Renden keresztül vezetett. A rendet Mária Terézia királynő alapította az
1757. június 18-án, a poroszok felett aratott kolini csata emlékezetére. Az új rend
1758. december 12-én kelt alapszabálya a következőképen rendelkezik a
lovagkereszt elnyerésével kapcsolatban: „6. §. ...lovagokká mindazok föl
vétessenek kik magukat erre valamely kiváló: vitéz tettel, mások fölött érdemessé
tették..." 2
Simonyi (Simon) József teljes mértékben megfelelt ennek a kritériumnak és - még
mint az 1., Merfeld ulánusezred alhadnagya - 1800-ban kérelmezte a rend
elnyerését. Akkor nem, de két évvel később - amikor I. Ferenc király elrendelte,
hogy pótlólag azokat is vegyék fel a rend tagjai közé, akik 1800-ban kimaradtak Simonyi is elnyerte a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjét. 1802. május 5-én
nevezték ki az új lovagokat, köztük őt is, mint már a 6., Blankenstein huszárezred
főhadnagyát. A lovagkereszt ünnepélyes átadására május 13-án került sor.3
A Katonai Mária Terézia Rend alapszabálya lehetővé teszi, hogy a rend tagjai
nemességet nyerjenek. Erről így rendelkezik az idevonatkozó 36-ik §: „Minden
felavatásnál a rendbe felvett lovagok és nagykeresztesek ezáltal egyidejűleg, az
osztrák vagy a magyar államkötelékekbe való illetőségükhöz képest, az osztrák
vagy magyar nemesi rendbe emeltetnek, ha az illetők még ezen nemességgel nem
bírnak". Simonyi már nemes ember volt, hiszen a barbácsi Simonok már 1637.
december 24-én címeres nemeslevelet nyertek IIL Ferdinánd magyar királytól.5 így

1 Nagy Géza: Vitézvári Báró Simonyi József. 1911. évf. 387-396. o., 519-536. o.; 1912. évf, 349-366. o., 505-544 o.
(a továbbiakban: Nagy G), Szendrei János. Vitézvári Báró Simonyi József. 1913. évf., 45&-4Ó5. o.; Csonkaréti Károly A
Simonyi József huszárezredes elleni ítélet. 1976. évf. 706-709. o.
2 Rendjelek és kitüntetések történelmünkben. Budapest, é. n. (1943) (a továbbiakban: Rendjelek) 122. o.
3 Nagv G. i. m. 1912. évf, 355-356. o.
4 Rendjelek, i m. 125. o.
5 Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum címereslevelei, I k., Budapest, 1904. (a továbbiakban: Áldásy) 165. o.
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ő - a rend alapszabályának 37. §-ában rögzítettek szerint az osztrák bárói cím
elnyerését kérelmezte az uralkodótól.
„A lovagok és nagykeresztesek, ha az osztrák állam kötelékébe tartoznak, az
osztrák báróság adományozásáért, azok pedig, kik a magyar államkötelékbe
tartoznak, a magyar báróság adományozásáért folyamodhatnak, mely rangemelések
díjmentesen megadatnak".
I. Ferenc, a kérésnek eleget téve, 1804. április 21-én Simonyi József főhadnagynak
az osztrák bárói címet és a vitézvári előnevet adományozta.7
Az előnév nem helynevet jelölt, mint általában, hanem a báróságot szerző személy
vitézségére, katonai hősiességére utalt. Vitézvár helység egyébként Magyarországon
soha nem létezett.
A Simon nevet is ekkor cserélte fel a jobban csengő Simonyira. Erről ő maga így
nyilatkozik egy 1822. május 13-án, Szabolcs vármegyéhez írt kérvényében: ,,... Úgy
nem különben, hogy én alább írt is azon nevet viseltem, egész 1806-dik (!)
esztendeig a midőn Báróságra menvén, iránta a Diplomámat, a Tekintetes Nemes
Vármegyének producálván, Archívumban bé venni meg is kértem a melly időben a
Simon nevemhez yi hozzá tétetvén, azóta Magamat Simonyinak írom
Mivel Simonyi osztrák báróságot kapott, azt szerette volna Magyarországra is
kiterjesztettetni, illetve a magyar bárói címet is elnyerni. Ezért felségfolyamodványt
nyújtott be az uralkodóhoz, melyben a magyar báróságot kérvényezte meg. 1808.
június 18-án erre a folyamodványra rá is vezették az adományozás tényét, de
Simonyi ekkor mégsem lett magyar báró. 9 Ennek okát pontosan nem tudjuk. Tény
az, hogy 1814. szeptember l-jén újabb felségfolyamodványt nyújtott be az akkor
már ezredesi rangban szolgáló Simonyi József. Ebben hivatkozott az 1808-ban 6172.
sz. alatt kelt legfelsőbb elhatározásra, mely neki a magyar bárói diploma kiadatását
rendelte el.10
1815. február 3-án végre megszületett a végső döntés és még azon a napon
kiállították a magyar bárói oklevelet, melyet a Királyi Könyvek (Lib. Reg.) LXIII.
számának 712. oldalára be is vezettek.11
A Simonyi család bárói címerével kapcsolatban a következőket kell megjegyezni:
a család - mely fiágon már az óbester fiával, báró Simonyi Lajos volt keres
kedelemügyi miniszterrel 1894. december 12-én kihalt - nem az 1804-es bárói
diplomában leírt, hanem az 1815-ös oklevélben szereplő címert használta. Ennek
leírása a következő: „Vágott pajzs. Fent vörös mezőben páncélos vitéz, fején vörös
tollas nyílt sisakkal, jobbjában arany markolatú kivont kardot, baljában vérző török
fejet hajánál fogva tart. Lent arany mezőben ágaskodó vörös oroszlán. Sisakdísz:
fekete sas. Takaró: arany-vörös." Ez a címer látható a 80. oldalon is!

6 Rendjelek, i. m. 125. o.
7 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) R-306. 5. cs. 1. tétel, (Báró Simonyi József családi és személyi ira
tai), illetve Áldásy i. m. 433-434. o.
8 OL R-306. 5. cs. 1. tétel.
9 OL R-306. 5. cs. 1. tétel., illene Áldásy: i. m. 359-360. o.
10 OL R 306. 5 es. 1. tétel., illene Áldásy: i. m.: 362. o.
11 IlléssyJávos-Pettkó Béla: A Királyi Könyvek. Budapest, 1895. 194 o
12 /, Siebmacher 's grosses und allgemeines Wappenbuch. IV. Band 15. Abtheilung Géza imi Cserglieä Der Adel
von Ungarn. Nürnberg, 1893. 582-583. o.
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A Sinionyi család 1815-ös címere
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Az oroszlán a nemesi heraldika talán leggyakrabban használt címerképe, általában
a hősiesség és bátorság szimbóluma. A levágott török fejet tartó vitéz pedig a
magyar címerészetben gyakorta előforduló motívum, a címerszerző győzelmének
jelképe. Nem véletlen, hogy éppen e két ábra szerepel Simonyi óbester címerében.
A következőkben közreadott forrás Simonyi József 1804. április 21-én Bécsben
kiállított bárói diplomája. Az eredeti latin nyelvű okiratot lefordították és azt 1807.
június l-jén Szabolcs vármegye levéltárában helyezték el. Sajnos az említett iratot
nem sikerült fellelnem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban. Ott
mindössze az 1804-es osztrák diploma német nyelvű és az 1815-ös magyar diploma
latin nyelvű változata található meg. 1 Nagy Pál, a nagyváradi Királyi Akadémia
történelemtanára 1819-ben megjelentette Simonyi óbester életrajzát. Ebben található
az említett, 1807-es magyar fordítás, amint itt következik.

Mi Második Ferencz,16 Isten kegyeimébűi Választott Romai Császár, minden időben Országunk
öregbitője, Németh, Magyar, Cseh, Dalmatia, Horváth, és Tóth Ország, Galliczia, Lodoméria, és
Jerusalemnek Királya; Austriai Fő Herczeg, Burgundiái, Lotharingiai, Steier Országi, Kárinthiai és
Karnioliai Herczeg, Toskaniai Nagy Herczeg, Erdély Országi Nagy Fejedelem, Morvának Mark Grófja,
Brabantziának, Limburgnak, Geldriának, Vürtembergnek, Alsó és Felső Slésiának, Majlandnak,
Mantuának, Pármának, Piacentiának, Quastallának, Auszthvicznek, és Zatóriának, Calábriának, Barinak,
Montferatnak, és Teschinek Herczege. 1
Nyilván meg esmérjük ezen Levelünk által, és mindenkinek tudtára adgyuk, hogy Mi, a Mi Királyi,
Herczegi, és Fejedelemi Méltóságunkbúi, mellyre a' Mindenható Maga Isteni akaratyábúl helyheztetett,
és rendelt bennünket; úgy velünk született Jóságunk, és szelidségünk szerént mindenkor hajlandók
lévén, minden Mi hűséges és jó viseletű Jobbágyainknak Becsűletett, Hasznot, és Jó akaratot szerezni,
és azokat különös kegyelemmel, Előmenetellel, Megkülömböztetéssel, és szabadsággal
megajándékozni: azért a' mi szivünk annyival hajlandóbb azokkal a' mi Királyi, és Fő Herczegi
kegyelmünket közleni, és azokat több becsülettel, és szabadságokkal meg ajándékozni, a' kiknek
elejék, és magok fő eredetek mellett, magokat jelessen és dicsiretesen viselik, és Érettünk, 's Királyi, és
Fő Herczegi Házunk mellett állandó, és alázatos tiszteletek mellett fedhetettlen szolgálattyok által
mindenkor vetélkedve hűségessen viselték magokat.
Ha tehát Mi Nemesi Jó erkölcsét, Jóságos cselekedeteit, okosságát, Hűségét, és más szép
Tulajdonságait, mellyekkel Mi nékünk, a' Mi Kedves és Hűséges Hivűnk Vitézvári S i m o n y i J o s e p h
Blankenstein Huszár Regementbéli 18 Fő Hadnagy felruháztattva lenni mondatik, sőtt dicsirtetik;
Kegyelmesen megtekintyük: különössen pedig minekutánna megfontoltuk volna, hogy ő az utolsó
Franczia Háborúban 19 minden alkalmatosságokban és esetekben a' maga Hadi Mesterségét, alkalmatos
voltát, és Vitézségét kinyilatkoztatta, különösebben pedig Májusban 1796-dikban Sah am garde'0
Tenger mellett az egész tartalék Pattantyúsokat 21 harmincz ágyúkkal együtt, és minden Királyi Tábori ott
lévő eszközöket meg mentette; azután Novemberben 1799-dik esztendőben Fortkehl várossá22 mellett,
13 Nagy Pál: Vitézvári Báró Simonyi József, herceg Hessen-Homburg lovas regement híres ezredes kapitányának
példás élete leírása. Pest, 1819. (a továbbiakban: Nagy P.) 98. o.
14 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár: XV-4. 9 és 10. sz, (Szabolcs vármegye levéltára Mohács utáni oklevelei
nek gyűjteménye)
15 Nagv P- i. m. 99-106. o.
16 II. Ferenc (1768-1835) német-római császár, illetve 1804-től Ausztria császára, I Ferenc néven magyar király.
17 II. Ferenc császár és király uralkodói címei.
18 Az Ernst Graf von Blankenstein es. kir. tábornok (1733-1816) nevét viselő 6. huszárezred.
19 1799-től 1801-ig. A háborút a franciák és az osztrákok között a lunéville-i béke zárta le (1801. február 9.).
20 Salo, olasz város a Garda tó partján (1796. augusztus 2., a diploma tévesen teszi az eseményt 1796 májusára).
21 Tüzérek.
22 Kehi, vár és város Badenben, a jelenlegi német-francia határon (1799. november 2.)
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az ott esett csatának szerencsés kimeneteliben leg többet nékie lehet tulajdonitani; Ismét Májusban
1800-ba BreiszgáiP mellett, a' Mi ármádiánknak 24 maga vissza húzását leg többet könnyítette; sok
ellenséges népet elfogott, sok ellenséges lovakat és szekereket nyert prédául, és magát különösen
kimutatta. Ismét csak hamar azután Júniusban ugyan abban az esztendőben Ulmenhaim25 mellett, igen
különös vitézséggel sok népünket, száz ötven municziós szekereinket, 26 nagy számú Királyi, úgy a'
Tiszteknek Bagázsiájit,2 és sok lovakat meg mentett, és nagy számú ellenséget elfogott. Továbbá
Neuburg 28 mellett, szinte hasonló prédát nyert, és ismét sok fogott Tisztyeinket, és köz katonáinkat az
ellenség kezébül ismét kiszabadított: újra csak hamar azután Kehlhaim29 mellett, száz ötven emberbűi
álló ellenséges gyalogságot elfogott a' mellyekért ő már a' Katonai Mária Theresia Vitéz Rendgyével is
megajándékoztatni érdemesnek találtatott. Végtére méltán várhatni, hogy ő a' maga megkülömböztetett
Vitéz mindenkor hűséges, alkalmatos és derék maga viseleteiben, a' mi Felséges szolgálatunknak Javára
koporsójáig megmarad, a' mint hogy az ő dicsiretes Tulajdonságai miatt azt valóban megteheti, tenni
tudgya, cselekszi, és tartozik.
Mi tehát az elő hordott okokbúl, indításokból, akarjuk a' mi legfőbb Jó kedvünknek, és mind az
előhordottaknak kegyelmes tekintetibűl, jól meggondol« akaratunkbúi, mások jó tanácsábúl bizonyos
Tudományunk után, úgy Királyi és Herczegi tellyes hatalmunkbúi nevezett Vitézvári S i m o n y i
J ó s e f e t minden tölle számlázandó maradékit és maradékinak maradékit mind két Nemen levőket,
mind addig, mig valaki a' tölle származandok közül fenttlesz, 's életben lejend, mind őtet, mind azokat
Bárói, és Bárónéi Karban, Becsületben, és Sorsban, minden örökös Királyi országunkban,
Herczegségeinkben, és Tartományainkba kegyelmesen felemelni, 's egyszer 's mind a' több Romai
Birodalombéli, úgy örökös Királyságainkban, Herczegségeinkben, és Tartományainkban lévő Bárói
személlyekhez hozzácsatolni, azoknak Társaságaikban kapcsolni, és hozzájok mindenekben hasonlóvá
tenni.
Emellyük tehát, tesszük, és Méltóztattyuk őtet Vitézvári Simonyi Jósefet, minden Törvényes tőlle
származandó Maradékit, és Maradékinak Maradékit mind két ágon lévőket a' Bárói, Bárónéi, Báró KisAsszonyi karban, Rendben, Méltóságban, 's Úri sorsban.
Hasonlittyuk, kapcsollyuk, és Társaságokban tesszük a' mi örökös Királyságaink, Tartományaink;
Herczegségeink, 's Országainkban lévő Nagyságos Bárói, és Bárónéi, úgy Báró Kis- Asszonyi Rendhez,
Társasághoz, és Úri karhoz.
Megengedgyük, adgyuk, és akarjuk, hogy ők nem csak a' veres Pecsétléssel, hanem minden helyen,
és mindenek iránt, 's mások is iránta azon becsülettel hogy N a g y s á g o s élhessenek, 's eránta éllyenek.
Mondgyuk, tesszük, rendellyük, és akarjuk, hogy már ezentúl többször emiitett Vitézvári Báró
Simonyi Jósef, minden Törvényes Férfi és Asszony Maradékival, mint Urak, Bárók, és Bárónék, úgy Báró
Kis- Asszonyok, minnyájan nem csak magok, hanem mások által is, mind mostani, mind ezután
szerzendő, és szerezhető Nemesi lakosokban, és Jószágaikban magokat nevezhessék, írhassák, és
tiszteltessenek; sőtt Mi, és Maradékink, következendő Királyok, és Austriai Fő Herczegek, Úgy a' mi
Királyi Dicastériumaink,30 és Cancellariáink, kikhez ez iránt különös tudósítást bocsátottunk, úgy
minden más felsőbb és alsóbb Rangban helyheztettek, Mi, és ő k is beszédjeikben, írásokban,
Leveleikben, 's éhez hasonlókban, mellyek Tőllünk, 's maradékainktól hozzájuk intéztettek, vagy akár
hol Nevek előlkerűl, mindenkor ezen Titulus31 és Becsület adódjon N a g y s á g o s és úgy tiszteltessen,
Íródjon, és tartasson, valamint szintén minden más a' Szentséges Romai Birodalomban, örökös
Királyságainkban, Herczegségeinkben, és Országainkban lévő Bárók és Bárónék, a' kik Bárói Atyáktól
származtak, és születtek volna.

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Breisgau, város Badenben, Freiburg mellett (1800 május).
Hadsereg.
Ulmenheim, helység Württembergben, Ulm mellett (1800. június 23.).
Lőszeres szekerek.
Poggyász.
Neuburg an der Donau, város Bajorországban, a Duna jobb partján (1800. június 27).
Kehlheim, város Bajorországban, a Duna bal partján (1800. december 1.).
Kormányszékek.
Cím.
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Akarjuk egyszer 'smind kegyelmesen, hogy ők mind azon kegyelmekben, szabadságokban,
megkülönböztetésekben, és Uraságokban, úgy régi szokásokban, haszonvételekben, felsőbb és alsóbb
káptalanbéli nevelés Fundatióiban,32 Papi és Világi Hivatalokban, Bárói Jószágok bírásában, és
birhatásában részesek légyenek, és mind Társaságokban, mind közönséges Ország Gyűlésében, mind
egyebütt, minden Törvényes Táblákon illendő székek légyen, és eresztessenek, és mindenféle
Hivataloknak elfogadására, Jóvá, és alkalmatossakká tesszük, és mind azokra hatalmazzuk, hogy
valamint a' Romai Birodalombéli örökös Királyságunkba, Herczegségűnkben, Országainkban, a'
Nagyságos Urak, és Bárói személyek magoknak a' Törvény és szokás szerént tulajdonítanak, a' minemű
elsőséggel élni szoktak; Mind azon Becsülettel a' Nagyságos kegyelmesen adatott Titulus mellett ezek is
éllyenek, és élhessenek.
Ezen mi kegyeiműnknek és emelésünknek nagyobb tanúbizonyságául pedig adtuk Vitézvári Báró
Simonyi Jósefnek a' Bárói czimert, és ezzel ezentúl élni megengedtük; tudni illik:- egy hosszas alól
gömbölyűén öszve futó veres, és arany színnel két felé választott Czimert, a' mellynek felsőbb Mezein a'
megkülömböztető lineán 33 felül áll egy Pánczélos ember felfedezett ábrázattal, a' jobb kezében tart egy
vágásra kiterjesztett kardott; a' bal kezében pedig egy elvágott vércsepegő Szaracenus Főt hajánál fogva.
Ezen Czimer egy Bárói Koronával be van fedezve, két felől Arany és veres egyveleges takaró fityeg
rajta: azon felül egy kiterjeszkedett Fekete Sas, melly egy Arany nyakravalós, melly Pánczélon áll, a'
Czimert alább két Pánczélos ember tarttya felfedezett veres bokrétájú sisakkal; a' bal karjaikon Pais van,
mellyek mindenek, Bárói Czimer tudni illik ezen Királyi, és Fő Herczegi Diplomának közepén festékkel
le lévén rajzolva ott jobban szem eleiben terjesztettnek.
Adjuk és engedjük emiitett Vitézvári Báró Simonyi Jósefnek, és mind két ágon lévő Törvényes
Maradékinak, hogy a' leirt Bárói Czimert, és Veres pecsétlést ezentúl minden időben, minden
dolgaiban, és foglalatosságíban, minden Történetekben, ostromokban, Ütközetekben, Viaskodásokban,
Bajvivásokban, Vitézi játékokban, Háborúkban, Sátorokon, Paisokon, Czimereken, külső jeleneteken,
Pecsételéseken, Temetéseken, Képeken, egyebbütt is minden helyen, minden czélban, Tisztes
állapottyok, és szükségek, tettzések, szabad akarattyok szerint ezzel éllyenek, és élhessenek.
Kieresztetik tehát ezen meghatározott kívánságunk minden Választó Fejedelmekhez, Herczegekhez,
Világi és Papi Fejedelmekhez, Gróffokhoz, Szabad Bárókhoz, Nemesekhez, és Szolgákhoz, ellenben mi
alánk helyheztetett Felsőségeknek, Lakosoknak, és Jobbágyoknak akár mi Rendben, s' Karban légyenek
helyheztettve a' mi örökös Királyságainkban, Herczegségeinkben, és Országainkban ezen Levelünknek
ereje mellett kegyelmesen parantsollyuk, hogy többször nevezett Vitézvári Báró Simonyi Jósefet, az ő
Törvényes minden két ágon álló 's jövendő Maradékit, minden időben, minden más Romai
Birodalombéli örökös Tartományainkban található Bárókat Nagyságos Úrnak, Uraknak, Bárónéknak, és
Báró Kis Asszonyoknak tartsanak, ösmérjenek, úgy Írjanak, és Titulázzanak, 's magok magokat is
minden különös, vagy közönséges Ország Gyűlésén is. Vitézi Játékokban, Táborozásokban, úgy Papi
vagy Világi Hivatalokban nevezhessék, a' mint fellyebb is előadott, külömben is minden helyen, és
esetekben senki őket ezen szabadságban, Betsűletben, Méltóságban és Elsőségben ne akadályoztassa,
és azt tőllök senki meg ne tagadgya, hanem mind ezen felül írtakban, valamint mi 's következendő
Királyok, és Austriai Fő Herczegek oltalmazzuk, és Paisúl vagyunk, úgy mások is abban megtartsák,
hanem ha a' mi Büntetésünket, 's kedvetlenségünket, azon felül 100. Marka Aranyakat Büntetésül akar
magára húzni; mellyet mind annyiszor kiki megfizet, valahányszor az ellenjár, mellynek fele a' mi kincs
Tárunkban adódik, fele pedig a' megsértetett résznek.
Ez a' Mi elltökéllett akaratunk, mellyrűl ezen Levél a' Mi Császári Királyi, és Fő Herczegi nagyobb
függő Pecsétünkkel megerősítve kiadódott, a' Mi fő lakó Városunban Bétsben, Aprilisnek
huszonegyedik napján, a' Mi Felséges és Üdvözítő Krisztus Urunk kegyelemmel tellyes születése után,
Ezer nyolcz száz negyedik,34 Romai Birodalmunknak Tizenkettődik, örökös Tartománnyaink
igazgatásának Tizenharmadik esztendeiben. F e r e n c z . m. p. 3 5 Gróf Ugarth Aloisius m. p. 36 Királyi

32
33
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35
36

Alapítvány.
Vonal.
Bécs, 1804. április 21.
II. Ferenc német-római császár.
Alois Graf von Ugarte (1749-1817), osztrák államférfi, 1804-ben az osztrák Udvari Kancellária kancellárja.
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Cseh Országi Igazgató, Austriai Fő Herczegi Első Cancellarius. Báró Mark Jósef m. p. Gróf Vojna
Ferencz. m. p. 3 ' Ő Császári Királyi Parancsolattyára Báró Hahn Ferencz m. p.
Helyt adván tehát Mi az Esedező előttünk tett kérésnek, 's az ő vitéztetteit, és Jeles cselekedeteit
magában foglaló kegyelmes Királyi Adomány Levélnek Nemzeti nyelvünkre fordított, 's Leveles
Tárunkba találtattható mását, ezen Bizonság tevő Levelünkbe beíratván kiadtuk errűl e' jelen való
Bizonság Levelünknek szokott Pecsétünkkel megerősítve. Költ Nagy Kálióban, Sz. Iván Havának első
napján, Ezer nyolc száz hetedik Esztendőben 38 tartatott köz gyüllésünkbűl. Megolvasta, és kiadta, a' fent
Tisztelt Tekintetes Nemes Zabolch Vármegyének Hites Első Vice Nótárius Desy György.39

37 Franz Graf von Woyna (1750-1813), osztrák államférfi, 1804-ben a galíciai Udvari Kancellária alkancellárja.
38 Nagykálló (Szabolcs vm.), 1807. június 1.
39 Újvári Désy György, Szabolcs vármegye aljegyzője, később főszolgabírája.
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HUSZÁR JÁNOS

EGY PÁPAI TÜZÉR NAPLÓJÁBÓL
Az itt közölt szöveg folytatása annak a naplórészletnek, mely az elmúlt évben,
1994-ben jelent meg Hadtörténelmi Közlemények 3. számának 147-164. oldalain.
Az alábbiakban a nyolcvan évvel ezelőtt történtekről, az 1915-ös év első félévének
eseményeiről ad számot a naplóíró katona, aki napról napra jegyzi le a történteket.
Ebben a részben szemléletes képet kapunk a gorlicei áttörésről, mely nem kis
mértékben a nagyszabású tüzérségi koncentrációnak, s a felvonultatott német
csapaterősítéseknek volt köszönhető.
A napló szemléletes példákon keresztül megmutatja a legénység és tisztikar
között feszülő ellentéteket. Azt is bizonyítja, hogy a frontbarátkozás már 1915
húsvétján megkezdődött, s nem korlátozódott a legénységre, a tisztek is részt vettek
benne.
Ez a második rész az eredeti napló első kötetében, egy notesz nagyságú
könyvecskében indul, majd néhány lapból álló jegyzetben folytatódik, és egy
iskolai füzetben zárul, melyet 2. számmal jelöl a krónikás.
1915-BEN TÖRTÉNT

Január 1-én.
...szabad táborban köszöntjük az új évet, bízva azon reményben, hogy jobbat hoz számunkra. Az új
év reggele szép hideg idővel köszöntött be, szalmából csinált kunyhónk előtt hatalmas tűz ég, melynél
melegszünk. Napi foglalkozásom unalomból favágás. Az egész vonalon részünkről tüzérségi harc van
ma, mely tart egész nap. Ma megint hozzájutottunk itókához, s este harmonika hangja mellett vigadtunk
késő éjig.
2-án. Semmi különös esemény nem fordult elő, csend van, csak messzebbről hallatszik harci zaj. Itt
az éj is csendben telt el.
3-án. Ugyancsak csend honol a vonalon. Végre 12 napi szabadban élés után ... bejöttünk a faluba,
hol házaknál szállásoltuk be magunkat. Üres hely van bőven, miután a lakosok nagyobb része
eltávozott.
4-én. Újból megenyhült az idő, és az eső esik. Az éjjel élénkebb harc fejlődött ki, melyben battériánk
is részt vett.
5-én. Reggelre havazik, mely elolvad, s újból nyakigérő sárban van részünk. Most kisebb méretű
harcok vannak. Az éjjel nyugodtan telt el. Most már, hogy kissé megállapodtunk, jobban élelmeznek
bennünket, rendesen kapunk szalonnát, kenyeret, sajtot, gyakrabban jutunk rumhoz és borhoz... Jó,
hogy a faluba bejöttünk, csaptunk egy oly hatalmas murit, majd a ház összedőlt... Itt csapatunk most
egyesült a német csapatokkal, kikkel kezdünk jó barátságban lenni. Igen barátságos, víg gyerekek ezek.
6-án. Délelőtt nincs harc, délután azonban tüzérségünk működni kezdett, mely az est beálltával
megszűnt. Az ellenség is hadd ülje meg karácsonya estéjét. Ma is folyton havaseső esik, gyenge idő
van...
7-én. Hajnalban erős gyalogsági harc fejlődik, könnyebb tüzérségünk előbbre húzódik, és
karácsonyuk reggelén erősen üdvözli az ellenséget. Napközben a harc megszűnt... az éj nyugodt. Az
ellenség fényszórói egész éjjel munkában vannak.
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8-án. A nap kisebb tüzérségi harccal kezdődik, az ellenséges tüzérség hallgat. Úgy látszik, az ellenség
ezen állását szándékozik megtartani hosszabb időre... mi sem bánjuk nagyon ezenféle időben. Jól
élünk, enni-inni bőven van, a meleg szobában kibírjuk. Szóval másként van, mint Tarnográdon és a
visszavonulás alatt.
9-én. Szép, napos gyenge idő lett, egész tavaszias. Tüzérségünk gyengébben dolgozik, este 8-10 óra
közt lőttünk. Jobbra hevesebb ágyúzás hallható, hol nehéz ágyúk működnek, mind több-több tűz
keletkezik ... A fényszórók és raketták egész nappali fényt árasztanak a környéken.
10-én. Hajnalban eső kezd esni, melyet reggel havazás vált fel. A jobbszárnyról most is heves ágyúzás
hallható. Délelőtt battériánk is leadja szokásos lövéseit, utána nyugalom állott be. A hó egész nap esik.
Éjjel járőrharcok vannak.
11-én. Délelőtt havazik, délután azonban kitisztul. Battériánk ma is pár lövést ad le. Délután az egész
vonalon kisebb harc kezdődik. Este azonban a jobbszárnyon újból erősebb tüzérségi harc kezdődik.
12-én. Reggel szép idő mutatkozik, a mai nappal megkezdődött a legénységi testgyakorlat, és a
lovakkal sok lovaglás. Délelőtt folyamán az egész vonalon tüzérségi harc keletkezik. Az ellenséges
tüzérség is lőni kezd. Az állásainkat szeretné felfedezni, mi még ezideig nem sikerült neki. A
jobbszárnyon este ismét hevesebb tüzérségi harc van, mely később megszűnik...
13-án. Ismét szép idő, délelőtt Tarnow irányából hevesebb ágyúzás hallható. Délután az orosz
nehéztüzérség megint lőni kezd. Este igen heves tüzérségi harc keletkezik. Nagyon sötét est van, a
fényszórók és raketták folyton üzemben vannak, az ágyútűz és a lövedékek villanása nagyszerű
látványt nyújt. Ehhez a tűzijátékhoz a fegyverek pattogása és az ágyúk dörgése szolgáltatja a zenét. De
már úgy hozzászokik az ember, hogy nélküle nem is érzi jól magát. A napokat úgyszólván
semmittevéssel töltjük, eszünk, iszunk - mert van bőven -, s alszunk. Tea és rumos kávé, hozzá bor, így
csak megélünk. Gyakorta csinálunk alapos murikat is. A mai nap folyamán két helyen is csináltunk
álbattériát, hogy az ellenséget félrevezessük.
14-én. Az ellenséges nehéztüzérség megint veszélyezteti falunkat, lövései könnyű tüzérségünkhöz is
közel járnak. Meg kell hagyni, az ellenségnek igen ügyes tüzérsége van. Az est csendes, de mi páran
annál hangosabban vigadunk. Hozzá ma megkaptam pár csomagot hazulról... A németek még a
faluban levő lakosságot is kilakoltatták a csapatok biztonsága kedvéért. Saját fogataikon szállították őket
hátra a tűzvonal közeléből...
15-én. Az eső esik, reggel csend van, a délelőtt folyamán azonban az egész vonalon harc fejlődik ki,
az ellenséges tüzérség erősen keresi állásainkat. A harc az éj folyamán sem szűnt meg.
16-án. Reggelre a harc megszűnt, később azonban, távolabbról heves ágyútűz volt hallható. Az est
folyamán Radlowban tűz ütött ki. Az ágyútűz tartott egész nap, este az orosz fényszórók erősen
működtek. Az éj folyamán erősebb gyalogsági harc keletkezik, de nem tart soká. Úgy értesültünk, hogy
felállították a német 42 centiméteres mozsarakat a vonalon, ennek majd örülnek az oroszok.
Ma a szállásunkról, hol szűkebb társaságunk tanyázott, ki lettünk lakoltatva, így más szállást kellett
keresnünk... egy másik házba költöztünk, hol még vagy négy menekült asszony volt 12 gyermekkel.
No, itt volt aztán piszok, az ember majd rosszul lett látására... egy kisebb szobához jutottunk, melyet
kitisztítva beköltöztünk, Én, Finta, Jeney, Margittay, Liles képeztük a csoportot.
17-én. Reggel igen kellemetlen, szeles eső van. Később kitisztul. A balszárnyon ágyúzás hallható.
Máskülönben csak az egyformaság. Battériánk már napok óta nem lő. Bent fekszem piszkos kis
szobánkban, az állapotokat vitatva telik az idő. Délután egyszercsak jön a posta, hozzák a csomagokat.
Az én két csomagom is megérkezett. így mindjárt elkezdtünk lakmározni, s megtartottuk a vasárnap
délutánt. Este és éjjel erősebb gyalogsági harc van.
18-án. Reggelre kissé fagyott, szép idő lett. A repülőgépek jönnek, végzik felderítő munkájukat. Az
orosz tüzérség kezd hozzánk lőni. Este többfelé tüzek vannak, az ellenség csinálja. Éjjel kisebb harc.
Radlowból és az egész környékből kezdik már a civil népet kilakoltatni. Rájöttek, hogy a
telefondrótokat rongálják meg. Ilyen pár gazemberért lakol azután az egész, mert mindnek menni
kell... Az élelmiszerből teljesen ki vannak fosztva, úgyszólván ruhából is. Itt az ellenség még augusztus
4-én, 5-én a gyermekek ruháit is összeszedte. És most még nyomorúságos lakásukat is itt kell hagyniuk.
Igazán elszorul a legkeményebb szív is, mikor egy ilyen karavánt lát. Asszonyok, öt-hat apró
gyermekkel, magukkal tehetetlen, beteg aggok, ilyenekből áll ezen csapat.
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19-én. Gyengébb harcok a környéken, este tüzérharc keletkezett az egész vonalon, mely majd egész
éjjel tartott.
20-án. Délután battériánk az ellenséges gyalogsági állásokat lövi. Hideg idő. A tüzérségi harc mindkét
részről éjjel is tart. Éjjel az ellenséges fényszórók signáljeleket adnak le.
21-én. Kora reggel hevesebb gyalogsági és tüzérségi harc keletkezett. Később a gyalogsági harc
megszűnt, de a tüzérségi hevesebb lett és tartott késő estig. Délután folyamán battériánk a tegnapi célt
lövi. Éjjel gépfegyverharc keletkezett, de nem soká tartott.
22-én. Hajnalban erős gyalogsági és tüzérségi harc fejlődött ki, mely tartott három óra hosszáig. Az
ellenség vissza akarja szerezni a tegnap általunk elfoglalt állásait, melyből Tarnownál kiverték. Ezért
erősebb támadást kezdett, de a német csapatok és honvédeink megtörték ezt.
23-án. A délelőtt minden különösebb esemény nélkül telt el, délután azonban nehéztüzérségünk
erősebben kezdett működni. Különösen a „Berta". Még a délelőtt folyamán battériánk parancsot kapott
az abmarsra. A német csapatok egyre jönnek, a tüzérség is, azok foglalják el állásainkat is, nagyobb erő
jön ide ... Szép hideg idő van. Délután öt órakor végre elindult battériánk. Szczepanován át és éjjel 11
órakor érkeztünk Brzeskóba, hol sok fáradtság után beszállásoltuk magunkat. Én a barátaimmal egy
érdemes kovácsmester házában leltem szállást, ki egy kicsit magyarul is beszélt. Szívesen fogadott
bennünket. (Szép lányai vannak.) Itt ... 3 órakor nyugovóra tértünk, s jól aludtunk.
24-én. Egész nap havazik, délelőtt bent jártunk a városban. Itt az oroszok garázdálkodása után most
kezdik a kereskedelmet helyreállítani. Nincs az a forgalmas országos vásár, mely ily képet nyújtana,
mint ezen város. Persze a vevőközönséget csak a rengeteg katona alkotja, mi itt van. Az üzletek, a
házak, az utcák tömve vannak katonasággal. Délben 12 órakor battériánk tovább marsolt, még
ágyúinknak állásba kellett menniök. így este Rufka falunál egy erdőszélen staffelünk lágerbe jött,
ágyúink pedig a faluban foglaltak állást. A hó tovább esett, így töltöttük az éjét az Isten szabad ege alatt
tábortüzek mellett.
25-én. Kora reggel a hideg felkeltett bennünket. Én névnapomra ébredtem. Barátaim közül Nestel,
Molnár és Margittay voltak oly figyelemmel, hogy rumos üveggel a kezükben felköszöntöttek. Ezen
nehéz időben igazán meghatott szíves figyelmük. Még ezen nap staffelünk a közelfekvő Grabno faluba
ment, hol beszállásoltuk magunkat az itt maradott civil népnél, kik elég barátságosan fogadtak
bennünket. Én megszokott társaimmal, Finta, Jenci, Margittay, egy jobbmódú családnál kaptam szállást.
Este alaposan megültük névnapomat jóképű menyecskék és lányok társaságában hajnalig züllöttünk tea
mellett.
26-án. Erősen havazik, a vonalon csend van, csak néha hallatszik egy-egy ágyúlövés. Ma még az
éjszakai züllés hatása alatt állunk, folytatjuk ma is a murit. Rum van bőven, így a teát úgyszólván a rum
kedvéért isszuk. Oly jól érezzük magunkat hölgyeink között, mintha mindig így lett volna. - Viszont ők
is.
27-én. Az egész vonalon csend honol, a hó folyton esik, pedig már elég tekintélyes mennyiség van
belőle. Este kisebb gyalogsági harc kezdődött. Ma is elég erősen harcoltunk a szoknyák körül.
28-án. Ismét nincs harci zaj, de mi a lakásunkban annál jobban zajongunk. Már harmadik napja éjjel
nappal megy az ivás, melyből a ház népe is kiveszi a részét. Mondhatom, hogy a háború kezdete óta ily
nagyszerűen még nem éreztük magunkat. A hölgyeink egészen megbolondulnak, már mind a
négyünknek van menyasszonya.
29-én. Ugyancsak nincs különösebb változás a harctéren, mi csak folytatjuk az evést és ivást,
ebédünket és vacsoránkat, melyet külön készítünk, együtt fogyasztjuk el családiasán a civilekkel. Este
dal és tánc hajnalig.
30-án. Reggel havazik, semmi sem mutatja, hogy háborúban volnánk, a vonalon egy lövés sem
hallatszik. Ma délre tésztát csináltattunk, miben még a háború óta nem volt részünk. Délben azonban
igen kellemetlen meglepetés ért bennünket, ugyanis battériánk parancsot kapott továbbmenetelésre.
Ezen meglepetés igen rosszul esett, de jobban csak a civileknek. Battériánk este 8 órakor indult útjára,
így a sok sírás minket is elérzékenyített, és a csókok özöne után elváltunk tőlük. Este havazni kezdett,
és igen hideg idő lett. Egész éjjel marsolt battériánk, és hajnalban 4 órakor erősen átfázva érkeztünk
Zaklycin városkába. Ezen utat éjjel kellett megtennünk, miután az ellenséges állások közvetlen
közelében haladtunk a legnagyobb csendben. Fehér hóköpenyeink és hósapkáink nagyszerű látványt

-87-

nyújtottak ... De elég vesződséges volt ezen utunk. A síkos úton ágyúink és kocsijaink az árokba
faraltak. Sokat vesződtünk ilyenkor.
31-én. Reggel 6 órára Zaklycinben nagynehezen beszállásoltuk lovainkat, ami a katonasággal
túlzsúfolt helyen nehezen ment. Ezután mi is kerestünk helyet, hol kissé megpihenhetünk, azután
elkezdtünk teázni. A hó csak úgy szakadt. Itt bort is találtunk, igaz 1,8 korona volt literje. Alaposan
beszedtünk belőle. Délután 2 órakor battériánk ismét tovább menetelt. Ezen utat is éjjel kellett
megtenni... Az ellenségtől alig 300 lépésre vezetett utunk. így késő hajnalban érkeztünk Zborowicze
faluba, hol reggelig tartott beszállásolásunk. Ezen éjjel igazán kegyetlen hideg volt...

1915. február hó.
1-én. A hidegtől és úttól kimerülve kissé pihenőre tértünk. Itt hegyes á vidék, hol az ellenségnek erős
állásai vannak. Battériánk rögtön állásba ment, az ellenséges állások közelébe. Gyalogságunk a
magaslatokon ásta be magát, honnét bakáink szebb időben, mint az ürgék bújnak elő. A vidéket
nagyobb hó borítja, ezért jobbára csak tüzérségi harcok folynak.
2-án. Reggel a közeli erdőbe fát vágni mentünk, hogy állásainkat erősebben kiépíthessük. Ezen nap
battériánk nagyobb erővel tüzelt, és egy orosz üteget teljesen összelőtt.
3-án. Reggel kegyetlen hideg idő van. Battériánk ma is erősen tüzelt. Itt újból egyesültünk
hadtestünkkel. Bátornak érezzük magunkat, miután honvédeink vannak előttünk. Mögöttünk a Biala
vize folyik, melynek partjain a vasút vezet, és vonatunk idáig közlekedik. Este és éjjel folyton
menetelnek csapataink a front erősítésére.
4-én. Reggel battériánk és a többi tüzérségünk is heves harcot kezdett, mely tartott egész délelőtt.
Közben a gyalogsági fegyverek is működtek. Ma szép idő van. Tüzérségi tüzünk egy szakaszon az
ellenséges gyalogságot kikergette állásából, de ezt később visszafoglalták. A front közelében a
vasútállomáson hazulról szállított öreg tartalékosokat képeznek ki. Ma este kaptam hazulról értesítést a
Kálmán felől, mely igen elszomorított. Az éj csendben telt el, csak a világító pisztolyok és fényszórók
fénye világította be a terepet.
5-én. Reggel havazik, harc nem hallható, később azonban battériánk kisebb mértékben tüzelést
folytat.
6-án. Tiszta, hideg idő van, távolabbról ágyúzás hallható. Csapataink kiürítik a falvakat, csapatostul
kísérik a polgári lakosokat Bobová felé...
7-én. Ugyancsak csendesebb nap van, a szokásos lövéseket ma is leadta ütegünk.
8-án. Az időjárás megváltozott, gyengébb idő lett, a hó olvad, ma sincs különös esemény, éjjel
ugyancsak csend van. Csapataink felvonulása folyik.
9-én. Battériánk az ellenséget nyugtalanítja. Távolabbról is heves ágyúzás hallható.
10-én. Egész nap tüzérségi harc folyik. Battériánknak igen jó állása van a hegyláncolat lábánál,
minden ellenséges lövéstől védve.
11-én. Már hajnalban a jobbszárnyon hevesebb harc kezdődött. Éjjelre, számítva az ellenség
támadására, csapataink készenlétbe helyezkedtek, de a támadás nem következett be.
12-én. Hajnalban, hogy az oroszokat lépre csaljuk, gyalogságunk egy erős járőrt küldött ki, mely az
ellenséges állások közelébe férkőzve erősen kezdett tüzelni. Ezt tüzérségünk is támogatta. De az
ellenség nem jött csapdába, csak gyengén viszonozta a tüzet. Hogy az ellenség nem reagált ezen
támadásunkra, annak a terep nehézsége az oka, mely hegy-völgyből áll, s ezt az olvadó hó magas
rétegben borítja. Ezen éjjel nagy fogást csinált három emberből (honvéd) álló járőrünk, kik
szolgálatukat végezve közeljutottak egy házhoz, mely az ellenséges állásoknál található. Honvédeink
benézve az ablakon ott látják az ellenséges járőr hét emberét a civilekkel vigadni. Persze
honvédeinknek ez kellett csak! Az ablakot bevágva fegyvert szegeztek az ellenségre, kik megadták
magukat. Állásainkat mind jobban erősítik, a drótakadályok előtti terep el van aknásítva. Itt huszáraink
is rajvonalban vannak.
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13-án. Hajnalban ismét erősebb harc kezdődik, melyben tüzérségünk is részt vesz. A tüzérségi tűz a
nap folyamán erősödött, gránátjaink nagy veszteséget okoztak az ellenségnek, kik közül több átjön
megadni magát. Az ellenséges tüzérség könnyű ágyúi kisebb mértékben lőnek ugyan, de eredmény
nélkül. A falu lakossága, kiknél be vagyunk szállásolva, elég barátságosan viselkedik.
14-én. Szép tavaszi idő lett. Kisebb tüzérségi harc folyik. Éjjel csend van.
15-én. Gyengébb tüzérségi harc van. Ma hidat kellett csinálnunk, miután az előbbit ezen kis patakról
az áradás elvitte.
16-án. Csendesebb nap van ismét, olykor hallatszik csak ágyúlövés. Az idő szép, tavaszias. Délután
folyamán ütegünk erősebb tüzelést folytat egy ellenséges üteg ellen, mely megfigyelő állásunkat fogta
tűz alá. Battériánk tüzében ez el is hallgatott. Tüzérségünk általában sakkban tudja tartani az ellenséges
ütegeket. Ezen éjjel járőreink ismét bravúros tettet hajtottak végre. Egy házat megközelítettek, hol sok
orosz feküdt, s a tetőt reájuk gyújtották. Éjjel megint ellenséges támadást vártunk, de nem következett
be.
17-én. Reggel az egész vonalon ágyúzás kezdődött. Nehéz ágyúink megszólaltak, köztük a „Berta" is.
Az est beálltával csend lett.
18-án. Hajnalban, úgy 3 órakor Rutka és Grabno körül az ellenség megkísérelte állásaink áttörését,
de sikertelenül. Nehéz tüzérségünk borzasztó munkát végzett az ellenség közt. Ezen szakasz tőlünk 3 5 40 kilométerre fekszik, de itt is rengett a talaj az ágyútűztől. A harc egész éjjel folyik. Ma csapataink
háromezer oroszt elfogtak. A repülőgépek a szép időt felhasználva folyton szelik a levegőt. A harc
éjjelre sem szűnik meg, sőt erős gyalogsági harc keletkezik ...
19-én. Hajnalban még mindig erősen dúl a harc, tart reggelig. A délelőtt folyamán tüzérségi harc
kezdődik, mely mind jobban fokozódik. Délután folyamán gyalogságunk is megkezdi a harcot. Késő
este újból erős gyalogsági harcok keletkeznek, csapataink az ellenséget több helyen kivetik állásából.
20-án. Gyenge ágyúzás, néhol gyalogsági tüzelés is hallható. Este ugyancsak gyengébb gyalogsági
harc volt, mely kevés ideig tartott.
Ezen falu, Zborowicza nagyon szétszórtan fekszik. Egyik részét már az ellenség jobbára elpusztította,
a grófi kastélyt is a majorral együtt. Csapataink is több házat romboltak szét, mely a harcászat hátrányára
lehetett. Ugyancsak a még megmaradt épületek is el vannak készítve egy esetleges orosz áttörésre ... A
házak be vannak kátránnyal és egyéb gyúlékony anyaggal vonva, hogy minél előbb tüzet foghassanak.
A lakosság, mely itt van, nyomorban él, miután az ellenség mindenből kifosztotta őket. Élelmük csak
burgonyából áll. A biztonsági intézkedés igen erős, a falu népének úgyszólván még a lakását sem
szabad elhagynia ...
21-én. Jobbára csend honol, melyet egy-egy ágyúlövés zavar meg. Vasárnap van. Mióta harctéren
vagyok, másodszor kerültem templomba, melyben a falu papja szolgáltat misét. Persze csak csendes
mise, miután a kántor is harcban van. De katonáink között találkozik olyan, ki ért az orgona
kezeléséhez, így mise közben megszólal az orgona magyar énekekkel. így a mise fele magyar, fele
polyák volt. Máskülönben itt is elég jól élünk, sok dolgunk nincs, unatkozunk. A néppel már elég jól
összeszoktunk, mely némi szórakozást is nyújt. Este kaptunk egy örvendetes telefonjelentést, hogy a
németek a Mazuri tavaknál az ellenség felett teljes győzelmet arattak. 65 ezer orosz fogoly jutott a
kezükre és rengeteg hadiszer.
22-én. Borult idő van, a délelőtt csendes, délben lő battériánk. Este kisebb járőrharcok vannak. Az éj
folyamán 850 oroszt ejtettek foglyul csapataink.
23-án. Délelőtt az ellenséges tüzérség lőni kezd, de tüzérségünk hamarosan elhallgattatja. Ma ismét
jó jelentést kaptunk a Mazuri-csatáról, hogy az orosz foglyok száma 120 ezer ember, többszáz ágyú és
hadiszer. Az éj a szokásos járőrharcokkal telik el.
24-én. Reggel havazik, jókora hó esik, de egyúttal olvad is, s mind nagyobb sár lesz. Délben
battériánk lőni kezd, melyet folytat délután is. Az est beálltával nyugalom következett.
25-én. Borult, hűvösebb idő van, battériánk néhány lövése után csend van. Messzebbről is hallatszik
néha lövés. Hogy ne unatkozzon a legénység, hadnagy Hollander úr visitációkkal szórakoztatja. Ezen
mafla alak, amilyen lehetetlen volt kezdetben, most éppoly akadékoskodó. Dehát ez is a háborúhoz
tartozik. Délután és este ismét ágyúzás és fegyverek ropogása volt hallható, az éjjel azonban csendes.
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26-án. Reggel ismét hó esik, csend van, olykor a gépfegyver kattogása hallható. Éjjelenként igen sok
orosz fogoly jelentkezik megadásra, bemondásuk szerint tisztjeik rosszul bánnak velük. Este távolabbról
gyalogsági harc hallható.
27-én. Reggel hűvösebb idő. Délelőtt élénkebb tüzérségi harc fejlődik. Az ellenséges nehéztüzérség
erősen veszélyezteti gyalogsági állásainkat, és bakáink, mint a csirkék, futkosnak. De a mi tüzérségünk
is alaposan reádolgozott az ellenséges állásokra. Éjjelre a harcok megszűntek. Már harmadszor oltottak
bennünket, és oly alaposan, hogy a fájdalomtól alig tudunk mozogni.
28-án. Reggelre alapos fagy lett. A tegnapi ellenséges tüzérségi támadásnak szerencsére különösebb
következménye nem volt. Messzebbről a vonalon ágyúzás hallható. Kora reggel már repülőgépek
járnak a szép időt kihasználva. Este ütegünk több lövést adott le, mely a jelentés szerint az ellenségnek
nagyobb veszteségeket okozott.
1915- március hó.
1-én. Szép idő, a tegnapi hideggel ellentétben az idő meggyengült. Már kora reggel az egész vonalon
tüzérségi harc hallható. Később battériánk is Jőni kezdett, mire az ellenséges nehéztüzérség válaszolt.
Erősen keresi állásunkat, de belőni nem tudja. Annál jobban mi, mert pár lövés után el tudjuk
hallgattatni. Délutáni lövéseink is nagy pontossággal csapnak egy házba, hol az ellenség konyhája volt,
és épp ebédkiosztás. No itt azután volt menekülés ... Közben gyengébb gyalogsági harc volt hallható.
2-án. Megint csak a szokásos gyengébb harc hallható, éjjel csend van.
3-án. Az idő megváltozott, téliesre fordult, hóvihar keletkezett. Ma battériánknál szerencsétlenség
történt, mi halállal végződött. Ugyanis egy formeister vigyázatlanságból agyonlőtt egy kánoniért. Ez volt
battériánknál az első halott. Temetésén délután battériánk egész legénysége megjelent. Katolikus
szertartás szerint kísértük örök nyugalomra. A mai helyzet változatlan. Éjjel is csend van.
4-én. Kellemetlen, rossz idő van, délelőtt folyamán battériánk lövést tesz. Az ellenség pár nap óta
hallgat. A nap folyamán gépfegyvertűz hallható. Az éj és nap folyamán csapataink egyre vonulnak a
Kárpátok irányába. Az éjjeli csendet olykor ágyúlövés zavarja meg.
5-én. A jó tavaszi időjárást a tél váltotta fel, a hó esik. A helyzet nem változik, itt csend van,
messzebbről azonban hallható ágyúzás. Az oroszok most egész új trükkhöz folyamodnak, kémeiket női
ruhába bújtatva kémlelik állásainkat. Az éjjel is négy ily alakot kerítettek kézre járőreink. Különben az
ellenség most erejét ismét a Kárpátok irányába viszi.
6-án. Havazik egész nap, itt csend van, csak tőlünk balra hallható ágyúzás ... Az éj folyamán mi
terveztünk támadást az ellenség ellen, de ebben az időjárás meggátolt bennünket. így az éj csendben
telt el.
7-én. Reggel tőlünk jobbra és balra hevesebb tüzérségi harc hallható. Battériánk már napok óta nem
lő. Délután folyamán az orosz tüzérség pár lövést ad le. Részünkről a napokban Gorlice szakaszon
általános támadás lett tervbe véve, mit csak a rossz idő gátolt meg. Ma szebb idő van, este 6 órakor
divisiónk heves tüzelést kezdett az ellenséges állásokra, melyet hatásosan lőtt. Éjjel 12 órakor Gorlicénél
gyalogságunk erős támadást kezdett, mely mint valami vihar ragadta tovább az egész arcvonalat.
8-án. Hajnalban dúl a harc oly mértékben, amilyen mostanában nem volt. A fegyverek ropogása
dobpergésszerűvé változott, melybe a kontrát a gépfegyverek kattogása és az ágyúk dörgése adják, és
ezt a kézi bombák robbanása egészíti ki. így folyik a harc egész éjjel. Reggel 6 órakor összes
tüzérségünk a legerősebb tüzet nyitja meg az ellenséges állásokra, melyet ő is viszonoz. A felkelő nap
fénysugaraival beborítja ezen hóval fedett hegyes harcteret, melynek körzetében robbannak szét az
orosz srapnellek, mintha a napot is le akarnák verni, mely tanúja ezen ádáz harcnak.
A gyalogsági harc a reggel folyamán kissé szűnik, de a tüzérségé erősödik. Közben hoznak pár orosz
foglyot, kik azon kérdésre, hogy miért adták meg magukat, azt felelték, előbbre való az életük, és
sugárzó arcukról látszik, hogy őszintén beszélnek. Csapatainknak sikerült az ellenséget több helyütt az
állásából kiverni, miután tüzérségünk rettentő pusztítást vitt véghez soraiban. Meg kell hagyni, az
ellenség is szívósan védte magát, de tüzünk legyőzte. Veszteségünk nekünk is tetemes, igen sok
sebesültet hoznak, kiknek látása kissé elérzékenyít bennünket. Azonban az ellenségnek súlyos a
vesztesége halottakban.

-90-

Battériánk a délután folyamáig több mint 200 lövést adott le. Délután 5 órakor battériánk ismét heves
ágyúzást kezdett. Repülőgépünk az ellenséges állások fölött szeli a levegőt, és az ő tüzérségük erősen
lövi. Éjjel kissé szünetel a harc.
9-én. Reggel 5 órakor gyalogságunk a hozzánk 800 méterre fekvő állásaiból ismét megkezdte a
tüzelést az ellenségre. Később tüzérségünk is akcióba lépett. Ez tartott délután 1 óráig. Azonban tőlünk
jobbra tüzérségünk erősen működött. Az ellenség, úgy látszik megelégedett a tegnapi vereséggel, ma
hallgat. Este 6 órakor battériánk élénkebb tüzelést folytat, mely tart egy óra hosszáig. A jobbszárnyon
hevesebb harc folyik. Este 10 órakor egész tüzérségünk újból erős tüzet bocsátott az ellenségre, melyet
a gyalogság is átvett. Az ellenség ugyancsak erősen tüzel, közben a falvak házai, melyeket a lövegek
érnek, felgyúlnak. Ez már persze a háború szeszélyéhez tartozik. A harc tart éjjel 12 óráig, kisebb
gyalogsági harc azonban reggelig.
10-én. Már kora reggel hallható tőlünk jobbra hevesebb ágyúzás, mely tartott egész délelőtt. 9 órakor
battériánk tüzelni kezdett, délután a harc elcsendesedett. A hó erősen kezdett esni... A délután
folyamán újból heves tüzérségi harc keletkezett a jobbszárnyon. Az éj folyamán az ellenség
szuronytámadást kísérelt meg, de vissza veretett. A 9- honvéd gyalogezred az ellenség felett nagyobb
győzelmet aratott, sok foglyot ejtett és négy nehézágyút zsákmányolt.
11-én. Reggel havazik, már 1/2 méteres hó esett, s a délelőtt folyamán sem szűnt meg a havazás. A
vonal csendes, délben ütegünk pár lövés után ismét nem zavarta a csendet estélig. Ekkor ütegünk ismét
lőni kezdett az oroszoktól megszállt falura. Az unalmas napokat lakásainkban töltjük, melyekben úgy
vagyunk, mintha sajátunkban volnánk. Az időt dalolással, játszással és politizálással töltjük. Azonkívül
alaposan tudunk védekezni a férgek ellen, mi elég van. így töltjük a telet, mi reánk nézve jobb, mint
más csapatokra, kik a szabadban töltik az időt.
... A legénység kap főtt ételt is, mióta itt tartózkodunk. No, de a tiszt urak meg fürödni akarnak,
melyhez meleg víz szükséges... Tehát így a legénységi konyhának kell a melegvizet szállítani. Persze,
ha a konyha melegvizet készít fürdéshez, akkor nem tud a legénységnek főzni! - Hát így is jó, nem kell
mindig enni a katonának - kivált háborúban.
12-én. Hidegebb idő lett. Battériánk napközben többször ad le lövéseket, más irányból ugyancsak
hallhatók lövések, s ezek zavarják a harctéri csendet. A 8-án és 9-én történt harcok után elég nyugalmas
lenne a helyzet, az akkori harcokban nekünk is jelentékeny veszteségeink voltak, a megállapítás szerint
180 halottunk. Persze ezen szerencsétlenek most is temetetlenül hevernek, csak az időjárás könyörült
meg rajtuk annyiból, hogy befedte őket hóval. De az ellenségnek is tetemes veszteségei voltak, mit
jobbára csak jól belőtt tüzérségünk okozott neki, miután a nehéz terep és a kedvezőtlen időjárás folytán
a gyalogság tétlenségre volt kárhoztatva. Látni lehetett, amint tüzérségünk lövegjei végigseperték az
ellenséges állásokat, honnét a fából készült erősítések és emberi testrészek szálltak felfelé, minek látása
borzalmat ébreszt az emberben.
13-án. Reggelre gyengébb idő, a hó újból olvadásnak indult. A délelőtt folyamán havaseső kezd esni.
Ütegünk pár lövése után most is csend van az egész vonalon.
14-én. Az eső esik, a harctéri helyzet nem változik, néha hallható egy-egy ágyúlövés.
15-én. Az egész nap lövés nélkül telik el. Késő este kisebb harc fejlődik ki, a 18-ik tüzérezred első
ütege egész éjjel ad le lövéseket.
16-án. Ugyancsak a szokásos csend van. Tegnap este Gorlice irányában a 16-os honvédeink
támadást kezdettek és az ellenséget több helyütt kivetették állásából, s több foglyot is ejtettek. Este a
fentebb említett tüzérség ismét hevesebb tüzelést kezdett az ellenséges állásokra. A tüzek itt is
napirenden vannak, épp úgy, mint Rawaruska és Tarnow körül. Úgy látszik, az ellenségnek ezen
tűzijátékban nagy kedve telik. Mi pedig behúzódunk lakásunkba, hol esténként jó pörköltet és gulyást
csinálunk, melyhez persze kerül egy kis itóka is. így azután vacsora után késő éjig vigadunk,
dalolgatunk.
17-én. Kora hajnalban az ellenség, felhasználva a rossz időt, támadni kezdett némi sikerrel. Az
Ostruíza falu irányában levő majort elfoglalta, és azt felgyújtotta. Ezen részt a 16. honvéd ezred tartotta
megszállva. Ugyancsak az éj folyamán az ellenségnek sikerült egy fél század gyalogságunkat elfoglalni,
míg a század másik fele hamarosan észrevéve ellentámadással úgy csapatunkat, mint az ellenségből is
egy csapatot visszafoglalt.
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A délután folyamán tábori tüzérségünk lőni kezdette az ellenséges állásokat. Az idő igen kellemetlen,
ma is havazik egész nap, mely azonnal el is olvad. Gyalogságunk borzasztóan szenved fedezékeiben,
melyek a sok hótól és esőtől majd félig vízben állanak. Szánalom nézni gyalogságunkat. Úgy néznek ki,
mintha sárban lennének forgatva. Most láthatni, hogy a különböző járványos betegségek csírái hol
vannak. Egészségügyi szervezetünknek sok gondot és fáradtságot okoz, hogy ezeket leküzdje. Az
ellenség ugyancsak ily helyzetben van, hol a mindenféle betegség igen erősen pusztít ... Nagyon
elősegíti ezen betegségek leküzdését csapataink között a mostani rendes, kifogástalan élelmezés is, mi
az ellenségnél nem valami kitűnő. Az éj folyamán még egy más ponton az ellenség egy megszállott
árokrészt elhagyott, mit be is temetett. Ezen éj csendben telt el.
18-án. Reggelre a napok óta tartó sár kissé megfagyott, de újból havazni kezdett. Mára részünkről
támadás volt tervbe véve, mely a vonal nagyobb részén reggel 9 óra 15 perckor meg is kezdődött.
Ezen harcot tüzérségi támadás vezette be, mely mindig erősebb lett, és az ellenséget megingatta
fedezékeiben. 9 óra 30 perckor gyalogságunk is megkezdette a támadást. így tüzérségünk mind
hathatósabb tüze és gyalogságunk (honvédeink) vitéz támadása az ellenséget állásai feladására és
megfutamodásra kényszerít ette. így gyalogságunknak sikerült az ellenség által erősen megszállva tartott
Ostruzza falut elfoglalni. Ezen harc tartott délután 2 óráig, mely idő alatt csak battériánk kétszáz lövésnél
többet adott le. Ekkor azonban bekövetkezett a legnagyobb kellemetlenség részünkről, tüzérségünk
munitiója elfogyott. Az ellenség ezt észrevéve ellentámadást intézett megszálló csapataink ellen, s a
faluból sikerült is neki csapatainkat visszaszorítani, de már az elfoglalt állásokból nem. Később
tüzérségünk megkapta a munitió-pótlást, és újból lőni kezdette az ellenséget, mely tartott késő estig.
Tartva attól, hogy az ellenség az éj folyamán ellentámadást intéz, minden előkészületet megtettünk.
De ez nem következett be. Ezen harc nagyon heves volt, és dacára, hogy mi támadtunk, veszteségünk
elég csekély volt. Még az éj folyamán nagyobb erősítéseket kaptunk.
19-én. Reggel ismét havazik. A délelőtt csendesnek mondható, olykor puskadörrenés hallható.
Délután az ellenséges tüzérség kezdett lőni, mire tüzérségünk is gyengén válaszolt. Éjjel 11 órakor az
ellenség több épületet felgyújtott, melynek világánál erősebb támadást intézett ellenünk, de
sikertelenül. Erre persze a mi tüzérségünk is akcióba lépett, és ezen mulatság tartott hajnali 2 óráig.
20-án. Délelőtt csend van, mintha nem is állnának szemközt az ellenségek. Máskülönben nagyon
szeles, hideg idő van, ugyancsak az éj is csendben telt el.
21-én. Igen szép napos idő, de hideg van. Már kora reggel a repülőgépek kezdettek járni. Egy
gépünk folyton az orosz állások felett keringett, azt kémlelni, erre az ellenséges tüzérség lőni kezdett.
Máskülönben ma csak gyengébb tüzérségi harc van szórványosan. Battériánk ugyancsak pár lövést tesz.
A hó újból elolvadt. És ha az ember felmegy az előttünk húzódó magaslatokra, szomorú látványban
van része. A sok halott, mindkét részről, mely már hónapok óta temetetlenül hever, megrendíti az
embert. Idáig a hóréteg adott nékik takarót, de most az elolvadt, s varjak serege lepi el őket. És egyik fél
sem tudja eltemetni, miután a tűzvonal között fekszenek.
22-én. Ugyancsak szép idő van. Olykor-olykor ágyúzás hallható, mely csak annyit jelent a két
ellenséges fél között, hogy élünk.
Ezen nap végre csapataink parancsnoka parlamentert küldött az ellenséghez, hogy kölcsönösen a
halottakat eltemessék. Két órai fegyverszünetet ajánlott, mit az ellenség is elfogadott. így megkezdették
mindkét részről a temetést. De ezen rövid idő alatt nem tudták az összes halottakat elhantolni, és félbe
is kellett szakítani, miután a két óra elteltével, vagyis egy perccel később a foglalatoskodókat srapnellek
figyelmeztették a bevonulásra. Ilyen tehát a barátság a háborúban.
Ugyancsak ezen éjjel csapataink látszattámadást intéztek az ellenségre, hogy kicsalják állásából, de
nem sikerült.
23án. Napközben nem fordul elő semmi különös esemény, a nap elég csendesnek mondható.
Csapataink folyton, napok óta jönnek megerősítésre, tehát valami változás készül. Este kisebb harc
keletkezik, mely tart 1/2 11 óráig, utána csend.
24-én. A délelőtt csendben telik el. A sok kellemetlen idő után egész jól érezzük magunkat. Ma nem
is hallhatók lövések, az éj is csendes.
25-én. Szép napos idő, úgy 9 órakor délelőtt tüzérségünk gyengébben tüzel.
Ezen nap váratlanul ott kellett hagynunk állásunkat, miután új ágyúink megérkeztek a bobovai
állomásra, hol átvettük őket, a régieket pedig, mik nyolc hónapig hű társaink voltak, átadtuk a
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pihenésnek. Hogy ezen ágyúkkal kissé begyakoroljuk magunkat, a Bobovához pár kilométerre eső
Jankova faluba mentünk, hol el is lettünk szállásolva.
26-án. Kellemetlen idő van, eső és hó is esik. Az ágyúkkal kísérletezünk.
27-én. Új beosztás a battériában. Én megmaradtam a régi helyemen.
28-án. Készen áll az új battéria teljesen újjáalakítva, amennyire csak lehet, be is tanítva. Ma igen hideg
idő van, erősen havazik, beállott a harmadik tél.
29-én. Reggel 8 óra, abmars, havazik erősen. Új ágyúinkkal visszamentünk kedvelt helyünkre,
Zborowicébe. A lakosság örömmel fogadott bennünket. Délután folyamán ágyúink állásba mentek. Éjjel
kisebb harc volt hallható. Egész éjjel havazik.
30-án. Szinte a hó esik, az egész tájat fehér lepel borítja. Délben 12 órakor új ágyúink fel lettek
szentelve, pár lövést adtak le, de komolyabb harcra sor nem került.
31-én. Délben ágyúink újból lőni kezdenek, mely tart késő délutánig. Az idő ma sem javul, egész
télies. Gyalogságunk részére folyton jönnek az erősítések. Éjjelre ellenséges támadást vártunk, de nem
következett be.
1915. április hó.
1-én. Ma is havazik egész nap, nem hiába bolondok napjának tartják április elsejét. Az idő is olyan. Mi
is megtartottuk ezen napot, alaposan kiléptünk a kerékvágásból. Éjjel kisebb harcok vannak.
2-án. Az idő nagyot változott, és lett sár elég. Nagypéntek van, húsvét előtt állunk, de bizony nincs
semmi kecsegtető remény, hogy békében ünnepelhetnénk. Igaz, bele vagyunk már szokva a
változatlanba. Az éj folyamán az ellenség két ízben kísérelt támadást, este 10 órakor és hajnali 4 órakor,
mely erősnek volt mondható. Ebbe már tüzérségünk is beleszólt.
3-án. Reggel a harc a tüzérség részéről folyton tart 8 óráig. A front más részéről is hallható ágyúzás.
Ma szép napos idő van, repülőink folyton járnak, melyekre az ellenséges tüzérség hevesen tüzel.
Délután folyamán az ellenséges nehéztüzérség a templom környékét tűz alá veszi, és erősen
veszélyezteti azt. Mi a falu népe között nagy pánikot idéz elő. Tüzérségünk ugyancsak ellentüzet kezd
az ellenséges tüzérség elhallgattatására. így tart estig, mikor a harc elül, olykor egy-egy lövés hallható.
De el vagyunk készülve, hogy az éj folyamán támadásban lesz részünk, mert az ellenség ezt nagyobb
ünnepünk alkalmával meg szokta kísérelni azon tudatban, hogy az ünnepléssel el vagyunk foglalva. így
értük meg a feltámadás ünnepét, melynél - ellenkezőleg, mint békében, az ellenséges ágyúk adják a
díszlövéseket. Hogy mit hoz a reggel - ki tudja?
4-én. Szép, meleg napra virradtunk. Húsvét napja van. Az éj csendben tellett el, az ellenség
nyugodtan maradt, néki is húsvétja van. Egy lövés sem hallható a délelőtt folyamán, mintha a háború
nem is létezne. Azonban előfordult oly hallatlan eset a két ellenséges fél között, amire példa még nem
volt, és nem is mertünk volna ilyesmit elhinni. Ugyanis a mi katonáink és az ellenségé is a két front
között mint ... legjobb barátok találkoztak össze és diskuráltak. Egymást cigarettával és rummal
vendégelték, és a furcsa barátságot borral és pezsgővel erősítették meg.
Kornhéber hadosztályparancsnokunk jó kedvvel nézte ezen mulatságot, azonban nem állhatta meg,
hogy pár ágyúlövést ne tetessen, mi persze rögtön félbeszakította a társalgást.
De utóbb újból folytatták, hol elhagyták. Előfordult, hogy egy orosz őrnagy szürke lován a két
frontvonal között egy honvédhadnagyunk által lefényképeztette magát, és a képéért, mint mondotta,
három nap múlva eljön stb. így töltöttük a húsvét első napját estig, mikor ezen mulatság megszűnt. Este
8 órakor kisebb előőrsi harc hallható. Az éj csendben telt el.
5-én. Ma is szép idő van, majdnem csend honol, olykor hallatszik távolabbról egy-egy ágyúlövés.
Elgondolkodtam azon, hogy a római pápa annyi fáradozás után nem bírta a feleket fegyverszünetre
bírni ... Mikor ezt írom, délután 1/2 4 óra, és már részünkről a tüzérség lőni kezd, este 1/4 9 órakor
battériánk is lőni kezdi az ellenség előretolt állását, egyidejűleg gyengébb gyalogsági tűz is keletkezik,
mely egy óra hosszáig tart. Az éj többi része nyugodtan telik el. Ezzel véget értek a húsvéti napok is.
6-án. Délelőtt 1/2 11 óráig csend van a vonalon. Ekkor battériánk gyengébben lő, távolabbról is
hallhatók lövések. Az idő nagyobb részét játszással és húsvéti locsolással töltjük, mihez igen jó
szolgálatot tesz az itt folyó kis patak, melyben a polyák lányokat egyszerűen megforgatjuk.
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a naplóban

Délután folyamán azonban sürgős parancs jött, mely battériánk egyik zugját máshova rendeli. Persze
ez nagyon lehangolt bennünket, mert az ismerősöknek el kell válniuk.
7-én. Reggel 4 órakor battériánk fele (2 ágyú) marschbereit, hova én is be vagyok osztva. Utunk
Bowán át Jankowa-Gribow felé vezet, mely utóbbi előtt Stroza vasúti állomásánál eltérve Dolna falu felé
megyünk, hol el is szállásoltuk magunkat. Ágyúink pedig az egy kilométerre fekvő Salova faluba lettek
állásba hozva. Előttünk az ellenség által megszállott Gorlice hegy fekszik. így Zborowiczától, illetve a
másik zugtól 20 kilométerre vagyunk.
8-án. Kora reggel ágyúink állását csináljuk. Délelőtt 11 órakor egyik ágyúnk tüzelni kezd Gorlice
város templomára, melynek tornyában az ellenség gépfegyverei vannak elhelyezve. Ez részben sikerül
is, egy lövés a tetőzetet találta. A kárpáti vonal felől ugyancsak erős ágyúzás hallható. Az ellenség itt is
erős csapatokkal rendelkezik. Az időjárás itt már hűvös, miután a Kárpátokhoz közel vagyunk.
Máskülönben jó helyünk van, a civil nép barátságos, tiszta lakásaik is vannak, minek örül is az ember.
9-én. Az idő borult és hűvösre fordult. Ma is a kárpáti frontról igen erős ágyúzás hallható. Ágyúink ma
igen erősen tüzelnek több orosz ütegre. Csapataink folyton erősítéseket kapnak. Élelmezésünk itt
nagyon kitűnő, ilyent még a háború folyamán nem is tapasztaltunk. Éjjel csend van.
10-én. Reggel csend van, szép napos idő mutatkozik. Délelőtt 9 órakor ágyúink tüzelésbe kezdenek,
mire az ellenséges nehéztüzérség rögtön válaszol, mégpedig oly pontosan, hogy lövedékei egészen
ágyúinkat környékezi. Szerencsére komolyabb baj nem történt, hanem állást kellett változtatni, mi
hegyen és szántóföldön keresztül hajnalig tartott. Itt battériánknak kényes helyzete lesz, miután az
ellenség belátja állásunkat. No meg Woda hadnagy a parancsnok! Ezen állást nem tarthatjuk soká, épp
úgy, mint az előbbit.
11-én. Reggel 4 órakor hozzá kellett fogni az ágyúk megerősítéséhez, hogy tűzképesek legyenek. A
délelőtt folyamán pár lövést le is adtunk. Éjjelre ellenséges támadást vártunk, de nem következett be.
Olykor gyalogsági össztűz volt hallható.
12-én. Reggelre erős havazás következett be. Ma nem hallhatók lövések. Ma az előbbi állásunkba,
hova az ellenség belát, 2 markier ágyút állítottam fel az ellenség megtévesztésére. A hó estig esik. Itt már
mindenütt katonáink végzik a mezei munkát.
13-án. Reggel az ágyúharc mindkét részről megkezdődik, mely tart késő délutánig. Az ellenség
erősen lőtte előbbi állásunkban a figuraágyúkat.
Este az eső esik, mit bizony már meguntunk. Éjjelre az itt folyó patak annyira megáradt, hogy nem
bírtam a lakásomra menni.
14-én. Nincs harc, az idő nem kedvez neki, miután egész nap és éjjel esik az eső.
15-én. A változatosság kedvéért havaseső esik, mely délig tart. Délután kitisztul. Napközben gyenge
ágyúzás, este 7 órakor azonban az ellenség is hevesebben kezd lőni, mit mi is viszonzunk. Éjjelre csend
lett, csak újból esik.
16-án. Reggel szebb idő mutatkozik, az esés elállt, miből elég is volt. Tüzérségünk lő, jobbára csak
tüzérségi harcok vannak. Ütegünk másik részétől, mely Zborowiczén van, értesültünk, hogy ott érdekes
eset történt. A nagy esőzés folytán, mely a havat is magával vitte, oly víz lett, hogy az ellenséget árkaiból
kiöntötte. Vagy 800-an kijöttek a fedezék elé, mire gépfegyvereink megkezdették a munkát. Vagy 400
maradt elterülve. A többi egy előretolt állásunkba menekült, hol nem akarták magukat megadni.
Reggeltől estig tartották magukat. Az est beálltával pionérjaink a vizet ezen állásba vezették, mire mint
ürgék kiöntve megadták magukat.
Este itt kisebb gyalogsági támadás volt, melybe a gépfegyverek és tüzérségünk is beleszólt.
Ugyancsak az ellenség is lőtt bennünket nehéztüzérséggel. Az éj többi része nyugodtan tellett el.
/ 7-én. A szokásos ágyútűz már kora reggel kisebb mértékben megkezdődik, ütegünk ugyancsak lő.
Az idáig bejövő vonat csapaterősítést hoz, egy zászlóalj 10-es honvédet, mit az éppen fent levő
ellenséges repülő jól megfigyelhet.
A mai nap, mint ordonánc, a 20-as tüzérezredhez osztattam be. Délután elég csendes a vonal, az éj is
csendesen telik el.
18-án. Hűvös idő, délelőtt az eső esik. Itt a front elég csendes, messzebbről hallatszik ágyúzás. Az éj
is nyugodtan telik, csak hűvös van.
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19~én. Reggel szép idő mutatkozik. Már kora reggel megkezdődik a tüzérségi tevékenység. Minden
erőfeszítésünk most oda irányul, hogy egy ellenséges nehézüteget, mi reánk nézve igen kellemetlen (jól
van informálva állásainkról), megsemmisítsük. Ennek végrehajtására mi, a 4/20-as honvéd és az 1/3-as
vártüzérek egy ütege erős ágyútüzet nyitott meg délelőtt 1/2 10 órakor ezen ellenséges ütegre.
A válasz hamar megjött az ellenség részéről. Minden ütegünket tűz alá fogta. Ezen párbaj 1/2 12 óráig
tartott, mikor a harc csillapodott, csak a könnyűtüzérségünk dolgozott kisebb mértékben. Ma az egész
vonalon erősebb tüzérségi harc volt, ezen majort is, ma hol vagyok, erősen környékezte az ellenséges
gránát, olyannyira, hogy ki kellett üríteni.
Este 1/2 8 óra. Kisebb méretű gyalogsági harc kezdődik, miben a tüzérség is közreműködik. Éjjel 2
órakor a harc hevessége teljessé fokozódik. Erősbödik tüzérségi tevékenységünk is. Ezen éjjel
paranccsal két ízben is az üteghez kellett lovagolnom.
20-án. hz egész éjjel dúló harc reggel 6 órakor kezd alábbhagyni. De tüzérségünk kisebb mértékben
tovább dolgozik. Később az ágyútűz mindkét részről felújul, és tart egész nap. A szép időt felhasználva
ellenséges repülő jön fölénk, és Gribowban bombákat dob, hol több lovat megöl. De ezen gépet is
elérte a végzet, ágyú- és gépfegyvertalálat folytán megsemmisült.
Ütegünk állása mind veszélyesebbé kezd válni. Délután egy ellenséges nehézüteg (a szokott) oly
alaposan belövi ütegünket, mire még ez ideig példa nem volt. Két lövedék egyik ágyunk elé csap le,
minek ereje a 28 métermázsa súlyú ágyút felfordította, és a lövedékkocsit is megrongálta. Szerencsére
emberéletben kárt nem szenvedtünk.
Ostruzza majort, honnét tegnap kiköltözni kellett, ma erősen lövik. Este járőrharcok vannak, az éj
elég nyugodt.
21-én. A mai nappal bevonultam csapatomhoz. Ütegünknek újból állást kellett változtatni (már
harmadszor), mert Salowa községnél állásunk tarthatatlan. Szép, meleg idő van, egész nap ágyúharc
hallható, mi csak este szűnik meg. Az éj folyamán nem történik különös változás. Csapataink lovai
kiadatnak munkára a civileknek. (Gazdasági munka.)
22-én. A mai nap csendesebben telik el. Délelőtt 9 órakor ütegünk a luzsnai templomot lövi, minek
tornyát az ellenség megfigyelésre használja, és egyúttal géppuskafészek is. Az eredményt három
lövéssel elérjük, a torony megszűnik.
Csapaterősítések folyton jönnek, főleg németek a struzai állomásra. Ez jelent valamit minden
bizonnyal.
23-án. Már kora reggel megkezdődik a tüzérharc, nem is szünetel egész nap.
Átkozott hely ez!
Harmadik állásunkat is belőtte az ellenséges tüzérség, gránátjai egészen az ütegben csapódnak le.
Ugyancsak más üteget is elkergetett az állásból. Ami pedig a legszebb, ütegünk munitiókészlete
kifogyott, hallgatnunk kell.
Éjjel 11 órakor az ellenség erősen kezd támadni, ez tart másfél óra hosszat.
24-én. Az előttünk fekvő frontrészlet ma csendes, csak messzebbről hallható harci zaj. Többfelé
égnek a falvak és helyiségek, mit a becsapódó lövedékek okoznak. Már nincs szükség házra, a tél
elmúlt, így gondolja az ellenség és mi is. Megkezdődik a nagyobb fokú pusztítás mindenfelől. A német
csapatok egyre özönlenek. Este kisebb harcok.
25-én. Reggel ágyútűz kezdődik, mi nem tart soká. Munitiónk még most sincs, minek hiányában
hallgatnunk kell. Szép idő van, messzebbről hallatszik ágyúzás. Élelmezésünk, mióta itt vagyunk,
mondhatni, kitűnő, sőt pazarnak mondható. Enni-inni van bőven, csak kenyérben van kis hiány, de ezt
szó nélkül nélkülözhetjük.
Ma vasárnap van, az időt játszással töltjük a falu asszonyaival és lányaival, kik már egészen
megbarátkoztak velünk.
26 án. A szép időt már kora délelőtt felhasználva egy ellenséges (francia) gép jön, mit ágyú- és
gépfegyvertűz fogad részünkről. Egy német repülő észrevéve üldözni kezdi.
Még a délelőtt folyamán erős tüzérharc keletkezik mindkét részről. Az ellenséges tüzérség Salowát,
hol fogataink és trénjeink vannak beszállásolva, erős tűz alá fogja. Egy színbe, hol több mint száz ló van,
két gránát csap be. Több lovat tönkretesz. Erre aztán volt futás és fejetlenség. Az ágyúzás estefelé
csökkent.
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A német sógorok felvonulása megkezdődött az állásokba. Egész éjjel gyalogság és tüzérség vonul fel,
éspedig úgy, mintha mulatságra mennének, dallal, fütty- és muzsikaszóval. Egyáltalán igen víg fiúk. A
barátkozás erősen folyik köztük és a mi csapataink között. Az autók is száguldoznak magas rangú
német tisztekkel. Itt nagyobb dolgok fognak történni rövidesen!
27-én. Csendesebb nap, az ellenséges ütegek hallgatnak, annál nagyobb a repülőtevékenység.
Délután és este folyton a német tüzérség vonul fel, úgy látszik, itt a fő szerepet tüzérségünk fogja
átvenni, és olyvalami fog történni, mire még háborúban példa nem volt. Egy német tábornok szavait
idézem: ,,Az ellenség erősen kiépített állásainak 24 óra alatt a kezünkben kell lennie gyalogsági támadás
nélkül." Pedig ez csakugyan nehéz dió! Éjjel erősebb járőrharcok vannak.
28-án. Az idő hűvösebbre fordul, erős repülőtevékenység van mindkét részről. Orosz, francia,
német, magyar gépek szelik a levegőt, mit mindkét részről az elhárító ütegek erősen ostromolnak.
Ugyancsak már délelőtt erős tüzérségi harc keletkezik.
Csapataink elhelyezése folyik erősen, hogy a németek is helyet kapjanak, szóval összetömörülnek.
A tegnapi nappal már negyedszer oltottak be bennünket tífusz ellen oly alaposan, hogy majd a frász
kerülget, olyan beteg vagyok. A 10. honvédezred, mely már hónapok óta itt harcol, a salowai templom
mellett egy szép emléket állított fel a következő felírással:
„Mit elfeledtek a századok, ne mossák el az évek! Itt harcoltak a hazáért a 10-es honvédek."
Az éj nyugodtan telik, messzebbről hallható ágyúzás.
29-én. Szép, napos idő, a repülők már 5 órakor megkezdik a munkát. Ütegünk a délelőtt folyamán
erősen lő. Ma jön állásba a németek 21 centiméteres ágyúja is. Szép példány! Rengeteg tüzérség jön!
Éjjel erősebb harc van.
30-án. A csapatok felvonulása egyre tart éjjel-nappal. Reggel már 1/2 8 órakor megkezdődik a
tüzérségi harc, főleg belövő lövések, mi tart késő délutánig. A lövedékpótlások folyton jönnek. Ma két
ágyúnk sokat lőtt ugyancsak. 400 lövedéket kell elhelyeznünk a két ágyúhoz. Ezen rengeteg
csapatfelvonulás Rawaruska és a San parti visszavonulásra emlékeztet. Ma állították be két darab 30
centiméteres ágyúnkat is mögöttünk.
Szomorú nagyon, de hírül kaptuk, hogy első szállásunk két ágyúját, [melyek] Zborowiczéről
Giczkovicára letttek] helyezve, ellenséges találat érte, emberben és lóban veszteséget szenveditek].
A németek bombavetőiket is beállították már, hogy a tüzükkel a bűzbombákat is megszagoltassák.
Éjjel ugyancsak van csetepaté!
A legnagyobb készülődések közt fejeződött be április hó.

1915. május hó.
1-én. Igen szép nappal kezdődik a május.
Reggel 6 órakor összes tüzérségünk előkészítő tüzelést kezd. Csak most látható, mily rengeteg
tüzérség le lett részünkről összpontosítva. Az ellenséges tüzérség ugyancsak válaszol. Körülöttünk
mindenütt német tüzérség, most már együtt harcolunk. Mióta fél ütegünk ezen állásba jött, folyton a
legnagyobb veszély kerülgetett bennünket az ellenséges tüzérség részéről. Parancsnokunk, a hírhedt
Woda F. hadnagy, noha erre parancsot kapott, mégsem változtatott állást. És ez a mai nappal
megbosszulta magát. Déli 12 órakor egy ellenséges nehézgránát épp a fedezékbe csapott, hova
embereink menekültek. Ekkor mint Geschützführer lettem beosztva az ágyúhoz, mi elég kellemetlenül
hatott reám.
Még ezen délután a polnai kápolna mellett 3 halottunkat a legnagyobb végtisztességgel eltemettük.
Összes tüzérségünk kisebb mértékben egész éjjel dolgozik.
2-án. Gyönyörű szép, emlékezetes nap a mai, ma kell az offenzívaknak kezdődni, de hogy végződik
majd? Reggel 6 órakor az egész éji gyengébb tüzelés után tüzérségünk a Tarnow-Gorlice-i 40
kilométeres vonalon, hol 2000 ágyúnk áll, erősebb tüzelésbe fog. így tart ez 8 óráig reggel.
De mi ez?
Az ellenséges tüzérség, melytől már úgy rettegtünk, a mai napra, mintha nem léteznék, hallgat. Az
ellenség legerősebb fészke Gorlice és a Püski hegy, utóbbin egész várszerű erődítmény van, hova a
tüzet legjobban koncentráljuk. (Ütegünk is, miért dicséretet is kapunk a tábornoktól.)
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8 órakor az összes tüzérségünk parancsot kap - lőni, amint csak lehet! Ekkor kezdődik az általános
támadás. Ha a pokolnak minden fúriája koncertet kezdett volna, ezen harci zaj mellett, mi itt van,
semmivé törpül. Ilyenre példa még háborúban nem volt. A mindenféle kaliberű ágyúk robajához
mögöttünk az oroszok rémei, a 30 1/2-esek bőgőztek. Az ellenség részéről nem hallani egy ágyúlövést
sem. Ez örömünkre szolgál, nyugodtan dolgozunk.
Délelőtt 1/2 10 órakor már értesítést kapunk, az ellenség szalad. Ekkor már könnyűtüzérségünk
készen várta a parancsot az utánanyomulásra. Lövéseink ekkor már a menekülő ellenségnek szóltak
csak.
Délelőtt 10 órakor a német gyalogság már Staszkowkát elfoglalta, ugyancsak Gorlice és a Püski hegy
is kezünkbe jutott. Már a foglyok özönlenek vissza, kiknek a száma a 12 000-t meghaladja. Tüzérsége is
mind a kezünkre jutott, mely sokat bosszantott bennünket, de megbosszultuk legalább tegnap elesett
bajtársainkat. Délután már az orosz sereg irtózatosan megvert maradványai menekültek mindent
hátrahagyva. A két ágyú több mint 400 lövést adott le ma. Alaposan kellett dolgozni.
És hála, a nagy nap sikerült fényesen. Eszembe jut a német vezér szava, nem 24, de pár óra alatt
elérte célját. Csapataink most már erővel nyomulnak az ellenség után, ezen a napon 15 kilométer
haladást tettek előre. Késő délután a tüzelést már be is szüntettük, miután lövéseink már nem érhették
az ellenséget. És ezen erős nap után pihentünk kissé, mert elég volt egész nap a 40 kilogramm súlyú
lövedékeket emelgetni embereinknek.
3-án. Csapataink az ellenséget üldözve további menekülésre kényszerítik, megállni nem hagyják. A
foglyok egyre szaporodnak. A falvak égnek, mit leginkább a menekülő ellenség pusztít el. Míg még a
mai nap is pihenőben maradtunk, hogy újult erővel foghassunk az üldözéshez.
4-én, Reggel 6 órakor végre mi is megkaptuk az előrenyomulási parancsot. Fél ütegünk Luzsány falun
keresztül nyomul előre. Itt is az ellenségnek rendkívül erős állásai voltak. De most látjuk, mit végeztek
ágyúink. Borzalmas látvány, mindenfelé orosz hullák hevernek. Tovább menetelünk. Zaguzsana falun
át mindenütt volt orosz állásokon keresztül vezet utunk, de mindenütt csak a pusztulás képe. Az
ellenség minden felszerelési tárgyát az állásokban hagyta.
Ép házat találni nem lehet sehol, leégve vagy lerombolva minden. A civil nép mindenétől megfosztva,
még csak ez a rémséges. Az orosz foglyok mind nagyobb csapatai özönlenek vissza, köztük a sok
sebesült. Ma is erősen megy az üldözés részünkről. Biecz városka előtt állásba megyünk, de már késő,
mert lövéseink nem érnék el az ellenséget. így a városon keresztül menetelve új állást keresünk, de már
itt is két lövés leadása után a tüzet beszüntettük, az ellenség továbbállott.
Itt a városban az ellenségnek nagy raktárai voltak, nagyon sok élelmiszer, zab, széna került a
kezünkre. Az ellenség itt már egész otthoniasan érezte magát, a civil népet is ellátta bőségesen
élelmiszerrel. Igen sok lisztet hagyott hátra. Míg csapatai sárhoz hasonló kenyeret ettek, addig a
civileket kaláccsal tartotta, miből most nekünk is bőven jut. Itt már mindenütt orosz berendezkedés volt,
orosz papok működtek, hogy a népet áttérítsék. A városhoz közel fekvő petróleumforrást és finomítót
az ellenség fölgyújtotta, hatalmas láng- és füstoszlopok emelkednek a levegőbe. Itt is tart az ellenség
üldözése, és erősebb harc hallatszik.
5-én. Délelőtt Bieczet elhagytuk, s egy öt kilométerre levő majornál lágerbe mentünk. Erős harc
folyik ma is, ágyúink erősen dolgoznak, a gyalogság is folyton harcban áll, az ellenség hátrál folyton a
legnagyobb veszteségek között. Hiábavaló azon szándéka, hogy csapatainkat némileg visszatartsa, s
hogy a közel fekvő Jaslo városban levő raktárait megmentse, és az itt levő folyón csapatai
visszavonulását fedezze. Ezenkívül itt már a terep is sík, és csak nagyobb katasztrófára számíthat. A
heves harc éjjel sem szünetel.
Az ellenség Daysicki majornál két tűz közé került, és véres vereséget szenvedett. Csapataink és a
németek trombita- és dobszó mellett dobták ki az állásból és űzték tovább. Úgy látszik, az orosz seregre
ezek a vereségek döntőek lesznek.
6-án. Hajnalban 1/2 4 órakor tovább menetelünk Jaslo irányába. Ezen várost csapataink még a
délelőtt folyamán elfoglalják, és az ellenséget tovább űzik. Miután az ellenség a városnál levő Wisloka
folyó hídjait és a vasúti hidat is felrobbantotta, átkelésünk nehezebben megy. Különösen a nehéz
tüzérségé, mert az elég tekintélyes folyót úgy kell átgázolni. Az ellenség itt is sok élelmiszert hagyott
vissza.
Ütegünk Jaslo előtt 4 kilométerre állásba ment és tüzel. Délután erősebb gyalogsági harc fejlődik, az
ellenséges tüzérség maradványa a város fölé kezd srapnelezni.
De hiába!
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Itt sem tarthatja magát. Az éjjel folyton marsolunk, irány: Tarnow. A harc éjjel is tart.
7-én. Állásba megyünk rövid időre, de az ellenség innét is hamar tovább áll, mi pedig utána! Ez csak
az igazi háború!
8-án. Reggel battériánk és divisiónk egyesült, és tovább menetelünk Szebien-Abecuki-Sjednice
városkán keresztül. Az elmúlt éjjel az ellenség jól visszavonult, de csapataink folyton a nyomában
vannak. Noha minden híd megsemmisült ... de ez nemigen gátol bennünket az utánnyomulásban. Az
épen maradt faluk népei díszkapuval és zászlódísszel fogadják csapatainkat. (Több mint bizonyos, az
ellenséget is így fogadták.)
Bajabzegi faluban ütegünk állásba ment, itt délután heves harc keletkezik, tekintélyes számban levő
tüzérségünk erős tevékenységet fejt ki, úgyszintén a gyalogságnak és a gépfegyvereknek is alapos
munkája akad. Ezen harc késő délutánig tart, de teljesen éjjel sem szünetel. Mint hírül jött, itt egy cseh
csapat megint remekelt, az ellenséget előbbre eresztette. Szerencsére komolyabb következmény nem
lett.
9-én. Reggel borult, esős idő, s tüzérségünk, melynek már 6 órakor akcióba kellett volna lépni, csak
később kezdhette meg a működést. Később az idő kitisztultával összes tüzérségünk heves tüzeléssel az
ellenséget kimozdítja állásából, csapataink követik. Sok élelmiszer marad itt is a civilek birtokában,
különösen fehér kenyér, mit árusítanak.
Előrenyomulásunk alatt már több ízben nagyon feltűnő szép és nagy sírokat hagy vissza az ellenség.
Csapataink reájöttek, hogy ezek alatt az ellenség által el nem szállítható fegyverek és munitió rejlik.
Természetesen ezek mind felbontásra kerülnek.
Nagy örömet keltett csapataink között azon hír, hogy a duklai szorostól Tarnowig 180 000, Varsó
körül pedig 190 000 sebesületlen fogoly, azonkívül sok ágyú, rengeteg fegyver és gépfegyver jutott
kezünkre. A mai nappal itt is számos fogoly jutott kézre. Az éjét itt az állásban töltöttük.
10-én. Reggel 1/2 6 órakor ismét továbbmenetelünk, az idő esős, kegyetlen, szeles, hideg. Utunk
Krosno város mellett vezet el, és tovább Gorcsin át.
Ezen városka a pusztulás Szodomája teljesen, a tűzvonalba esett, itt a legerősebb állásai voltak az
ellenségnek. Minél előbbre hatolunk, a látvány annál szomorúbb és ijesztőbb. Az orosz elesettek hullái
hevernek mindenütt. Erre még jobban megújulnak a fegyvererdők, mit a magát megadó ellenség a
földbe tűzdelt. De a civil nép is sajnálatra méltó helyzetbe került.
Tovább menetelünk Kombarnia felé, itt hegyes és erdős vidékre jutunk. Itt az ellenség még
megmaradott ágyúit is visszahagyta. Nem tud megállni sehol. Ma vagy 25 kilométert meneteltünk
Domabodzig, itt egy majorban megszálltunk.
11-én. Hűvös, de szép napos idő. Reggel 5 óra. Tovább menetelünk, és Domabodztól öt kilométerre
ütegünk állásba megy. Itt előttünk elég csend van, csak messzebbről hallható ágyúzás. A
fogolyszállítmányok folyton jönnek. Innét tovább menetelve Borsozsován át hat kilométerre egy
erdőben foglalt ütegünk késő délután állást, honnét az öt kilométerre levő ellenségre tüzet nyitottunk
meg. Az éjét is ezen állásban töltöttük.
12-én. Reggel 5 órakor ütegünk megkezdette a tüzet. 8 órakor parancsot kaptunk az
előrenyomulásra, és Jawornikon keresztül tovább meneteltünk. Az ellenség gyors tempóban menekül,
elég követni. A mai nap egy óra megszakítással 30 kilométer utat tettünk meg Abanasharz faluig, hol
csapataink utolérték az ellenséget.
Könnyű tüzérségünk és divisiónk második ütege azonnal tüzelni kezdett, az ellenséges tüzérség is
azonnal válaszolt, A harc másfél óráig tarthat, mire besötétedik, újból kezdi a hátrálást az ellenség.
Napközben a hőség nagy, port eleget nyelünk, csak az oroszt ne lássuk Galíciában. Ezen utakat már
mind megjártuk a mi visszavonulásunk alatt. Az ellenség berendezkedése itt már teljes volt, számított
mindezek megtartására. Az éjét itt Manastazzon töltöttük.
13-án. Borult idő, reggel 7 órakor továbbindulunk innét Kanczuga város alá, hol a további parancsig
ütegünk állásba megy. A hegyes vidék itt már megszűnt, csak dombokból áll. Délután 1/2 4 órakor
Kanczugán keresztül tovább menetelünk letérve a rendes útról. Dűlőutakon és szántóföldeken
keresztül Ceticicza faluba értünk, hol táborba mentünk. Ma is erősen vonul vissza az ellenség, egy
lövést sem lehet hallani, de a nyomait (a tüzeket) mindenütt látni. Az éjét szinte itt töltöttük.
14-én. Reggel 8 órakor abmars, Rozniatow falun keresztül Zsazsitev majorhoz értünk, hol további
parancsot várunk. Szép kastély és templom van itt. Fél óra után tovább mentünk Kisillowkán keresztül,
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hol a civil nép nagy örömmel fogadja csapatainkat. Itt megint tűzvonalba megyünk, a gyalogság is sietve
vonul fel. Mi két kilométerrel előbbre vonulunk állásba, hova maga a generál vezet bennünket ... Itt
erős ágyútüzet nyitunk meg, mi tart késő estig. Az ellenség is viszonozza.
Itt már a front egyre szűkül, az erők mind jobban tömörülnek össze, ez az ellenséget lassú mozgásra
kényszeríti, úgyszintén a Sanon való átkelés is. Éjjelre a faluban mentünk táborba.
15-én. Szeles eső, utána kiderül. Battériánk előre megy állásba, ekkor már a többi ütegek munkához
fogtak, és ezen erősebb tüzérségi harc tart késő délután is, mihez gyalogsági harc is csatlakozik.
Ma az ellenséges ágyúk hallgatnak. A harc este még jobban fokozódik, az ellenség két nehézágyúval
tüzel, de eredmény nélkül. Este 10 órakor a tüzérségi tűz szünetel, csak a gyalogsági fegyverek
dolgoznak egész éjjel.
Przemýsl felől ugyancsak erős harc hallatszik, úgy látszik, csapataink azt is erősen szorongatják. Az
ellenség szeretne megállni, de alig fog neki sikerülni. Állítólag ma hat ágyúnk, mit igen előrevittek
állásba, az ellenség kezére jutott.
16-án. Jaroslaw várost az ellenség nagyon megerősítette, többszörös állások, háromsoros
drótakadály, mégsem adta meg az ellenségnek azon lehetőséget, hogy két napnál tovább tarthassa
magát, és hogy igen súlyos vereséget ne kapjon. Még reggel gyengébb fegyverropogás, utána
megkezdődik csapataink előrenyomulása.
Mi Jaroslaw előtt pihenőbe mentünk, hogy munitióval magunkat ellássuk, mert az utóbbi harcok
felemésztették.
Ezen harcot jobbára a németek döntötték el, akik furfangos támadással az ellenség mögé küzdöttek
magukat (ezt nagyszerűen értik!) és a harc, illetve Jaroslaw birtoklása eldőlt. Az ellenség, ki tudott,
fegyvereit, felszerelését elszórva menekült sok halott hátrahagyásával.
A város külrésze, hol az ellenség erősen fészkelte magát, gránátjaink által részben leégett, részben
romokban hever. Az ellenséget tovább üldözzük, az ő utóvédjük és a mi előcsapataink érintkezésben
vannak. Ez éjjel sem szünetel.
Amerre csak megy az ember, mindenütt az ellenség által elszórt kézi bombákkal találkozik úgy a
szabadban, mint a házakban. Ez nagyon veszélyes, mert csak egy érintés, és már robbanik. Ép ma egy
emberünk ilyen által súlyosan megsebesült.
17-én. A várostól keleti irányban ütegünk tűzvonalba megy. Ma megint erősebb tüzérségi harc van,
mi tart egész nap. A német repülők erős tevékenységet fejtenek ki, és jelzik az ellenség állását.
A frontunknak ma magas vendége van, Vilmos német császár köztünk jár, minden után érdeklődik, a
várost is megtekinti. A harc éjjel sem szünetel. Élelmezésünk az előrenyomulás folytán kissé fogyatékos.
18-án. Reggel csend van, 6 órakor szórványosan hallható ágyúzás. Repülőink már korán megkezdik a
felderítés munkáját, mit az ellenség nem szívesen lát, mert erősen lövöldöz rájuk.
Délelőtt 11 órakor tovább menetelünk, és egy rögtönzött hídon átkeltünk a San folyó jobb partjára.
Innét keleti irányba még két kilométert menetelve Wastabecsi faluban állásba mentünk, de nem lőttünk.
A falu a pusztulás képét mutatja. Közvetlen a folyó partján fekszik, és itt is erősen elsáncolta magát az
ellenség. Sok veszteséggel feladta, halottaiból egész temető alakult. Természetesen itt nekünk is
jelentékeny veszteségünk volt. Sok fegyver és lőszer maradt kezünkön.
Tehát az ellenség innét is meghátrált, és csapataink kétfelől a vízen üldözik a már sík, homokos
terepen. Délután mi is tovább meneteltünk a két kilométerre fekvő Zimbra faluba, hol újból állást
foglaltunk. Az ellenség erősen lövi ezen falut, hol tüzérségünk áll, és erős harc kezdődik, mi tart éjjel is.
19-én. Az ellenség itt megvetni készül a lábát. Hajnali három órakor erős támadásba fog, mi
részünkről visszaveretett. De ezután sem szünetel, sőt erősödik a küzdelem, mert oly őrült fegyver- és
gépfegyverkoncert kezdődik, mi az összes eddigit felülmúlja. A fegyverek ropogása egész
dobpergésszerűvé fokozódik. Ez tart egy óra hosszáig.
Ezután megkezdődik a tüzérségi harc. Nagyszámú nehéztüzérségünk pokoli tüzet nyit az ellenségre,
de ő is erősen válaszol, sőt veszélyeztet bennünket. Ugyancsak a gyalogsága tüzének is erősen ki
vagyunk téve, mi kellemetlen. Úgy látszik, itt is makacsul védekezik, hogy tarthassa magát, az
erősítéseket egyre jobban vonja be. Itt megint sok árulás történik a civil nép részéről, sok letartóztatásra
kerül sor.
20-án. Már kora reggel megkezdődik a tüzérségi tevékenység, mi tart egész nap szakadatlanul. Az
ellenség a kapott erősítés után erősen tartja magát már harmadik napja. Délben csapataink támadásba
mennek, de csak nehezen jutnak előre. Délután a közvetlen előttünk álló malmot, mi megfigyelőül is
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szolgált, alaposan kezdette beszórni gránáttal és srapnellel, ütegünk ezáltal nagyon kritikus helyzetbe
jutott. Noha az ellenség kevés tüzérséggel rendelkezik, ütegeinket alaposan belőtte. Párszáz foglyot
szállítanak be csapataink.
Itt is kitűnt a civil nép gazembersége, az árulás. Az itt levő faluban a bíró lakásáról telefon
összeköttetés volt az oroszokkal. Ezen szolgálatot a bíró fia teljesítette. Érdemeiért megkapta tőlünk a
jutalmat, főbe lövetett. Éjjel kisebb gyalogsági harcok.
21-én. Borult idő, gyengébb fegyverropogás hallható, később mindkét fél tüzérsége akcióba lép. Még
a délelőtt folyamán divisiónk visszavonul a Sanon át, és letáborozunk azon célból, hogy
munitiókészletünket kiegészítsük. Úgy látszik, nagyobb akció szükséges, hogy az ellenséget hátrálásra
kényszerítsük. Az éjét is itt töltöttük. Ezen éjjel az ellenség erős támadásba fogott, ötször kezdett
rohamot, de véres fejjel mindannyiszor visszaveretett. Vesztesége súlyos. Csapaterősítéseink jönnek.
22-én. Ma is borult az idő, az eső kezd esni. Délelőtt folyamán ütegünk a további parancsig
Titalowicza faluba menetel, mit az ellenség belátva, erős tűz alá fogott bennünket. És csak az volt a
szerencsénk, hogy nem srapnellel tüzelt, mert akkor megtizedelt volna bennünket. így is volt alapos
futás. Egész nap gyengébb ágyúzás hallható. Éjjel 12 órakor erős támadással az ellenség megkísérli
frontunk áttörését, de most sem sikerül neki.
23-án. Szép idővel elértük pünkösd vasárnapját, melyet ütegünk pihenéssel tölt el. A mai nap
csendesnek mondható, gyengébb ágyúzás hallható egész nap. Este már műszaki csapataink vonulnak
fel a holnapi támadás előkészítéséhez, a drótakadályok nyírásához stb., mert már tovább nem tűrjük itt
az ellenséget, nem packáz velünk. Kisebb harc éjjel is van.
24-én. Igen szép idő mutatkozik a részünkről tervbe vett támadáshoz. Reggel 5 órakor tüzérségünk
megkezdi az előkészítést, a „Berta" is erősen küldözi a csomagokat. A harc mind hevesebbé válik, az
ellenség tetemes veszteséget szenvedve délelőtt 10 órakor már meginog, megkezdi a visszavonulást.
Vitéz csapataink a németekkel a nyomában. Itt is sok fogoly, fegyver és ágyú marad a kezünkön.
Ütegünk Wies falun keresztül szinte előrenyomul, s ettől 3 kilométerre újból állásba megy, de ekkor
már az ellenség lőtávolon kívül van. Wiest tüzérségünk teljesen rommá lőtte.
Innét tovább menetelve Ostorz faluba, hol az ellenségnek erős fészke volt, de tüzérségünk és a
németek itteni bravúros hátbatámadása ismét eldöntötte a harcot. Ezen faluban tekintélyes tüzérsége
volt, és a németek cselét észre nem véve, még akkor is dolgoztak, mikor már hátulról lőtték őket.
Menekülésre nem is gondolhattak. 23 ágyú jutott épp állapotban a kezünkre. A falu a pusztulás képét
mutatja, az orosz állások tele vannak halottakkal. Ütegünk itt állásba jön.
25-én. Már kora reggel heves harc kezdődik, jó idő van, mi sokat segít a harcok előremenetelénél.
Még 10 órakor nehézágyúval veszélyezteti az ellenség ütegünket, és még délelőtt ez is a kezünkbe jut...
Estefelé már újból jönnek a foglyok, kik sok gépfegyvert húznak magukkal. A tegnapi harcok folyamán
itt 12 000 jutott kezünkre. Halottakban ma is sok a vesztesége. Divisiónk ugyancsak előre vonul, és az
éjét táborban töltjük.
26-án. Reggel 1/2 4 órakor ütegünk tovább menetel, a San folyón újból átkelünk, s vagy hat
kilométer menet után Lazsic majornál ütegünk állásba megy. De innét pár lövés leadása után újból előre
megyünk déli irányba, Dunkowicze falun keresztül vezet utunk. Ezen falu is a nagyobb harcok képét
mutatja, sok orosz halott fekszik temetetlenül, bármerre néz az ember. A mai nappal erősen vonul
vissza az ellenség.
Délután egy erdőben ütegünk állást foglal, de lövésre nem kerül sor. Jaski faluban lágerbe megyünk.
Tudtunkra jött, hogy csapataink Przemysl várát körülfogták, tehát ott is szorul a muszka. Ugyancsak
tudtunkra adatott, hogy az olasszal is megkezdődött a harcunk, tehát egy ellenséggel több, pedig már
ez is elég volt. Délután erősebb üldöző harcok voltak, ellenben az est elég csendes.
27-én. Hajnalban 3 órakor ébresztő van ütegünknek, és 4 órakor tovább kellett volna menetelnünk.
De újabb parancs folytán, még délután is itt vesztegelünk. Már kora reggel északi irányból heves
ágyúzás hallható, mi egész délelőtt tart. Délután 6 órakor ütegünk előre vonul, és Dolwarck-Olwinecz
falvaknál állást foglal. Éjjel gyalogsági harcok hallhatók, úgy látszik, az ellenség megint megállt.
28-án. A mai nap is ezen állásban vagyunk. Egész nap heves harc tombol, csapataink megkísérelt
előrenyomulása nem sikerült. Éjjel az ellenség támad, de balsikerrel. Amerre néz az ember, a falvak
mindenütt lángokban állanak.
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29-én. Borult, esős idő, mi ugyan a nagy szárazságban nem árt. Tüzérségünk kora reggel megkezdi a
szokott munkát. Most már a falvakból a civil népet kilakoltatják csapataink, mert mindig több árulásnak
jönnek nyomára. Tegnap is kettő került felakasztásra és egy agyonlövésre, ki épp munitiós vonatunk
előtt rakott tüzet, és ezen jelre az ellenséges tüzérség rögtön lőtt.
30-án. Újból megkezdődik a szokásos harc, az orosz tüzérség ugyancsak dolgozik, de nem sok
sikerrel. Innét jól látható, amint tüzérségünk Przemýsl egyik keleti erődjét hatásosan lövi. Az elmúlt éjjel
megint remekelt a 20. polyák ezred, kik előttünk voltak állásban. Az orosz támadott három ponton, ők
meghátráltak, így a németek négy ágyúja ellenséges kézre került. Szerencsére a német tartalék
hamarosan akcióba lépett, és a négy ágyút visszafoglalták. Délután ezen állást elhagytuk, és jobbra
húzódva foglaltunk újból állást, hol nagyobb számú tüzérségünk lett összpontosítva.
31-én. Reggel 5 órakor tüzérségünk megkezdi a belövést. Az ellenség hallgat. Itt elég közel állunk az
ellenséghez, alig 3 kilométerre. A délben tervbe vett támadásunk elmarad. Éjjel sem szünetel a harc.

1915 június hó.
1-én. A hó első napja igen szép idővel köszönt be, erős meleg nap, de máskülönben is meleg napunk
van. Már hajnali 2 órakor megkezdődött a harc mindkét részről erős tüzérségi támogatással, mi
mindjobban erősödött. Ütegünk állását egy ellenséges üteg erősen veszélyezteti, még délelőtt folyamán
két sebesültünk is lett. Ezen harc tartott este 7 óráig oly erővel, mi megközelíti a nevezetes május 2-át.
Délután folyamán az ellenséges nehéztüzérség oly tüzelés alá fogja ütegünket, hogy már a
legrosszabbra voltunk elkészülve. Azon szándékunk tehát, hogy a mai harcban az ellenséget kidobjuk
állásából, füstbe ment. Az oroszok itt igen összeszedték erőiket.
Éjjelre ágyúinkat előkészítettük a felrobbantáshoz is, ha az ellenség betörne. Éjjel 1 órakor újból
páratlan harcot kísérelt meg az ellenség, de komolyabb eset nem történt. Ma előfordult, a 2. ütegünknél,
hogy az ekrazit gránáttól a cső szétrobbant. Szerencsére nem történt komolyabb baj ezáltal. A mai
nappal az ellenség kivételképpen 18 centiméteres gránátokkal tisztelt meg bennünket.
2-án. Már reggel 4 órakor Przemýsl irányából erős harc hallható, itt a délelőtt elég csendes. Az
ellenség makacsul védekezik, hogy jobbszárnyát valahogy menthetné. Ezért éjjel-nappal kísérletezik
ellentámadással, de eredménytelenül. Délután 6-7 óra közt az eső erősen kezd esni. Ezt a 39.
hadosztály felhasználja, támadásba megy át meglepően, és sikerül néki némi sikert elérni az ellenséggel
szemben. Az éj folyamán kisebb harcok.
3-án. Szép, napos idő, már kora reggel úgy az ellenséges, mint a mi repülőink járnak. Gyengébb
ágyútűz hallható.
Reggel 8 órakor jött azon örvendetes hír, hogy csapataink Przemyslt hajnali 2-3 óra közt elfoglalták.
Délelőtt 11 órakor élénkebb ágyútűz mindkét részről. Az éjszaka csendesebben telt el.
4-én. Nagyon szép nyári nap mutatkozik, mit a repülők felhasználnak, és azok zúgásától hangos a
vidék. A vonalon egész nap csak kisebb ágyúzásra szorítkozik a tevékenység. Este 1/2 10 órakor a 39.
hadosztály előtt hevesebb fegyvertűz, de minden változás nélkül. Az éj csendesnek mondható.
5-én. Borult idő. Mint tegnap, ma is csak gyengébb ágyúzás hallható. Miután az én ágyúmnak baja
történt, javításba kellett vinni Jaroslawba. így délben útra keltem, és a 30 kilométeres utat megtéve este
1/2 8 órakor a városba érkeztem. Igaz, hogy ezen idő alatt bőrig is áztunk.
A városban már rendes forgalom van, a vonat közlekedik. Katonáinkkal és foglyokkal zsúfolt a város,
minden munkát orosz foglyok végeznek. Épp ma érkezett be Przemýsl alól a németek két darab 42
centiméteres ágyúja, hatalmas szörnyetegek.
6-án. A mai napot a város megtekintésével töltöm. Szép város, a vasúti állomás romokban hever. A
kereskedelem is kezd újból megnyitni, csak drága minden. Az ágyút itt javítani nem tudják,
továbbküldik Pilsenbe.
7-én. Délelőtt az ágyút az állomásra vitetem, hol vonatra rakják, én pedig embereimmel bevonulok az
üteghez.
8-án. Itt elég csendes nap van, csak messzebbről hallható ágyúzás, az éj is nyugodt. Igen melegek
vannak.
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9-én. Szintén minden különös nélkül telik a mai nap, olykor egy-egy ágyúlövés hallható. Mindkét
részről repülők tevékenykednek. A csapatok egyre vonulnak fel megerősítésre. Éjjel a 39. hadosztály
rajtaütést kísérel meg, így harc fejlődik.
10-én. Tőlünk balra hallható ágyúzás, itt ma is csendes a nap. Az időt legtöbbnyire alvással töltjük.
Estefelé német repülők végzik felderítésüket, főleg a jól elrejtett tüzérséget keresik, mit jelekkel
mutatnak. Éjjel sem változik a helyzet.
11-én. A forróság mind nagyobb. Itt ma sem változik a helyzet, csend van. Nekünk pedig már
unalmas a hosszabb itteniét. Jobb szeretnénk már az oroszt teljesen kiűzni Galíciából. Állítólag holnap
kezdődik újabb támadásunk. Az éjjel ő kezdett támadni, de semmi eredménnyel. Ma megint cholera
ellen oltottak bennünket, mi igen kellemetlen fájdalmat okoz.
12-én. Kora reggel a balszárnyon heves ágyúharc kezdődött, mi tart egész délelőtt ... Támadásunk,
mi tervbe volt véve mára, elmaradt. Újabban holnap reggel kezdődik. Az ágyúzás este is tart. Éjjel 12
órakor az ellenség kezd támadni 2 óráig. Négy rohamot csinál, de mind a négyszer véres veszteséggel
veretik vissza.
13-án. Vasárnap. Borult idő. Reggel 4 órakor nagy számú tüzérségünk a németekével együtt,
melyben minden caliber képviselve volt, megkezdette a tüzelést, mi semmiben sem maradt alul a május
2-ainál. Ezen tűz tartott 1/2 9 óráig. Közben a gyalogság is megkezdte a működést. Ennek már az
ellenség sem bírt ellentállni, megkezdette a visszavonulást. Sok fogoly és gépfegyver jutott kezünkre, a
foglyok közt sok a sebesült és a tiszt. A heves ágyúzástól az idő kitisztult.
Délután 3 órakor ütegünk előre vonult Hliszovicz falu alól, hol állásban voltunk. Előre menve vagy
három kilométert Zatczi falu előtt újból állásba mentünk.
Az egész vidék ég, mintha semminek sem szabadna épen maradni. Az éjét az elhagyott harctér
színhelyén töltöttük, hol borzalmas, undorító látványban volt részünk. Az elesettek hullái, melyek már
hétszám heverhetnek temetetlenül, teljesen feloszolva, millió s millió rovartól nyüzsögve oly dögletes
bűzt terjesztenek, mit nem bírunk kiállani. És a temetéshez kell előbb fogni. Az ellenség egész
Krakowicéig vonult ma vissza. Az éj csendesen múlott el.
14-én. Ütegünk Gojniczén van állásban. A délelőtt kisebb harcokkal telik el. Délután azonban heves
harc folyik Krakowicéért, hol az ellenség erősen tartja magát. De hiába, innét is tovább kell vonulnia. 3
órakor csapataink bevonultak.
A mai nappal nekem is kijutott a veszélyből, a legnagyobb golyózápor közepette kellett
belovagolnom a bevezető úton, mint a zápor, röpködtek a golyók, és véletlen szerencse, hogy épen
menekülhettem. Az ellenség este újból megkezdette a visszavonulást. Csapataink üldözik. Az éj harc
nélkül telt el.
15-én. Ütegünk ma előrenyomul, és elhagyva Krakowicét, állásba megy. A harc ma nagymértékben
lángolt fel, mi tart egész nap. Az ellenség ma is nagy vereséget szenvedett, és fel kellett adnia állásait.
Különösen nagy veszteséget szenvedett Sednica falunál, hol frontba mi, oldalról pedig a németek
támadták őket, és mind foglyul estek. Este a harc megszűnik, csapataink üldözik az ellenséget.
Divisiónk a faluba vonult, hol az éjét is töltöttük.
16-án. Reggel 7 órakor ütegünk szinte előre menetelt, mert az ellenség az éj folyamán erősen tovább
állott. Utunk Kahanowszka-Nahasuch és Libanow falvakon vezet keresztül Niemirow felé.
1914-ben itt kaptuk a legnagyobb vereséget, most visszaadjuk az ellenségnek. Vagy 15 kilométert
menetelve Ferblen faluban várunk a további parancsra. Azt lehet mondani, erre a földek nagyon szépen
be vannak vetve búzával, rozzsal, árpával, zabbal. Természetes, ez már mind az orosz berendezkedést
mutatja. A falvakban a felírások már cirilbetűsek, a falunevek megváltoztatva. Legalább 25 kilométert
vonult vissza az ellenség, ma is csak az üldözés folyik. Az éjét a fenti faluban töltjük.
17-én. Ma ütegünk egész nap menetel, de az ellenség is ugyancsak megindult. Több mint húsz
kilométer utat tettünk meg ma. Noha erre már csak homoktengerben járunk, mi lovainknak nagyon
fáradságos. Este Wierzbiany falunál állásba ment ütegünk, itt már az ellenség megint időt akar nyerni,
hogy visszavonulását fedezhesse, és Lemberg is a veszélyben forog. Bár ágyúval kezd lőni, de
hamarosan beszünteti, miután tüzérségünk éreztette hatását. Az éjét itt töltjük.
18-án. Fenti falunál állást változtatott ütegünk. Sikerült az ellenségnek megállani, noha sokba kerül
neki, és hisszük, nem sokáig tarthatja magát. Tüzérségünk az egész vonalon megkezdi a munkát, mi
csak az est beálltával szűnik meg.
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Éjjel 12 órakor ő kezd erős támadásba, ez tart 3 óráig, de támadása kudarcot vall. Ugyan már néki
mindegy bármit csinál, veresége teljes. A falvak lakossága erre már mind az ellenséggel megy, vagy mi
feltehető, magával hurcolja, állítólag állásai munkálatainál használja őket. De a zsidó lakosság többnyire
mind visszaszökik, kik cseppet sem óhajtják az orosz uralmat, ellenben nekünk nagy szolgálatot
tesznek fontos bemondásokkal.
19-én. Szép nap mutatkozik. Már reggel 4 órakor tüzérségünk megkezdi a tüzet az egész vonalon. Az
ellenség itt is erős, már előre elkészített állásban várja a támadást. Különösen kedvez neki a dombos
erdős vidék.
De hiába!
Tüzérségünk hatásos tüze már délelőtt 9 órakor megingatja, és ha lassan is, megkezdi a
visszavonulást. És újból azt tapasztalhatjuk, ha ily erős állásban csak ily rövid ideig bír maradni, akkor
már vége az ellenállásának.
Itt is nagyon sok fogoly, ágyú, fegyver és gépfegyver a zsákmány.
Délután csapataink a rossz utakon megkezdik az előrenyomulást. Mindenütt a vidéken tavalyi
szerencsétlen visszavonulásunk (vereségünk) nyomait látjuk. Különösen a sok sír, melyek mind
hatalmas fakeresztekkel vannak ellátva. Nem tudjuk, ezt az ellenség-e vagy a civil nép állította.
Csapataink zene-, trombitaszó és dörgő hurrá-kiáltások közt vetik ki az ellenséget még makacsul
tartott állásából, kik mind foglyok maradnak.
A mai nappal oly közel kerültünk a gyalogsághoz, hogy veszteség nélkül ki sem kerülhettük. Ugyanis
kapitányunk könnyebben, Franke hadnagy súlyosan megsebesült gyalogsági golyótól, és .lovainkat is
több találat érte. Este 8 órakor kezdett a harc elcsendesedni. Az éjét Chytrajka faluban töltöttük ...
20-án. Reggel erős záporeső. 8 órakor ütegünk előrevonul, és állásba megy Nohosenka falunál. Itt az
egész falu környéke, még a templom is erősen kiépített állása az ellenségnek. Tüzérségünk azonnal
megkezdette az ellenséges állások lövését, egyúttal a gyalogsági harc is tart.
Délután az ellenség rohamoz, de visszaveretik, noha polyák ezredeink meginognak az ellenség által
harcba vetett kozákok rohamai előtt. De tüzérségünk jól irányzott srapnellesője meggátolja sikereiket.
Mint látszik, az ellenséges tartalék erők fogynak, mikor már a kozákjait küldi gyalogrohamra. Az itt
húzódó erdőség is erős fészket nyújt az ellenségnek, és csak jobbára tüzérségünknek kell innét is
kiűzni. Bebizonyul ezen harcokban, hogy tüzérségünk mily nagy szolgálatot tesz, és ezért aránylag oly
csekély a veszteségünk. Az ellenséges rohamnál többszáz fogoly marad kezünkön. A falvak, mik a
vonalba esnek, mind égnek.
Az ellenséges tüzérség egész estig lő, éjjelre vártuk az oroszok újabb támadását, de nem következett
be. A gyalogsági harcok tartottak egész éjjel.
21-én. Borult, esős idő, a harc tart tovább. Az ellenség erős állását, mi egész technikailag van
berendezve, szívósan védelmezi. A borult idő gátolja tüzérségünk munkáját a rossz kilátás miatt.
A délután folyamán mindkét fél tüzérsége fokozottabb munkába fog, úgyszintén a gyalogsági harc is
megkezdődik, mi az ellenséget kiveti állásából estefelé, és visszavonulásra kényszeríti. Az ellenséges
nehéztüzérség ma megint úgy belőtte üteg- és lőszerállásunkat, hogy többször helyet kellett változtatni.
22-én. Az eső esik, mi egész délelőtt tart. Csapataink erősen nyomulnak az ellenség után, mely
gyorsan vonul vissza. Ma is örvendetes hírt kaptunk. Lemberg ma hajnali 3 órakor elesett, s csapataink
bevonultak. Ennek bevételénél örökös dicsőségre tett szert a kassai 34. gyalogezred, mely a
legnehezebb feladatokat oldotta meg. Ütegünk ugyancsak előre megy vagy száz kilométert, és Zolkiew
városka előtt (innét Lemberg 25 kilométer) munitióhiány miatt letáborozik. Itt már újból sík terület van.
23-án. Lemberg felől ágyúzás hallható, csapataink jobbára előre nyomultak, mi ma is itt pihenünk.
Este a balszárny felől erősebb ágyúzás hallható. Én 18-a óta gyengélkedem holmi kelevényekkel.
Kellemetlen.
24-én. Reggel tőlünk balra tüzérségi és gyalogsági harc hallható, állítólag az ellenség frontunkat 8
kilométerre visszanyomta ... Délután 1 órakor divisiónk oldalt egy kilométerre állásba vonult.
Napközben erősebb zivatar van.
25-én. Reggel ütegünk északi irányba újabb állást foglalt, de még délelőtt folyamán többször előbbre
vonult állásváltoztatás céljából.
Újabban Zamosi faluban foglaltunk állást, hol még reggel az ellenség tanyázott. Ezen harcokban az
ellenséges vonal újból át lett törve, és most a balszárnyát a legnagyobb veszély fenyegeti.
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Fő célunk most az, hogy ezek ki ne menekülhessenek kezeink közül. A harc folyik egész nap, az
ellenséget, mely megint erős állásban volt az erdőben, gyalogsági rohamunk kidobta állásából, noha ő
támadott.
Ütegünk újból előre megy Lubela faluig, hol egészen a gyalogsági vonalban foglal állást, és hatásos
tüzet ad az ellenségre. Az éj elég csendes.
26-án. Ma nem hallható harci zaj, az ellenség meghátrált, itt sem védte meg az erős erdei állása, hol
remekül el volt sáncolva. Merre visszavonult, a hidakat felégette, az utakat megrongálta. Ezután mi is
Brztán falun keresztül előrenyomulunk, és egy erdőben Szalasze falunál letáborozunk.
27-én. Reggel 5 órakor abmars Rawaruska irányába ... Chonorow községnél állást foglaltunk, és
megkezdettük a tüzelést azonnal.
A gyalogság is akcióba lépett. Még a délelőtt folyamán az ellenség megkezdette a hátrálást, csapataink
a nyomában, Mi is előre megyünk, és Prukkendal falu előtt újból megkezdjük az ellenség lövését. Itt
sem tarthatja magát.
Mi már itt az ellenséges határnál állunk, itt letáborozunk, és az éjét itt töltjük, de már éjjelenként igen
hűvösek járnak.
28-án. Reggel 6 órakor tovább menetelünk Prukkendal falun keresztül, mi teljesen romokban hever.
A templom is több találat folytán erősen meg van rongálva. A falu németajkú lakossága harangozni
kezdett csapataink bevonulásakor.
Innét tovább marsolva Dumaszow faluig, hol ütegünk újból állásba megy. Lövésre már itt sem kerül
sor, hanem tovább menetelünk Woronow falun keresztül, hol ebédelünk. Csapataink zene hangjai
mellett menetelnek előre. Délután ütegünk tovább megy Ostobusz faluba, hol tábort ütünk. Az ellenség
itt már orosz-lengyelország földjén hátrál. Itt már sok csapatunk, főleg tüzérség marad vissza. Lemberg
irányából este hevesebb ágyúzás hallható.
Az éj csendes, csak azon a földön, hol az ellenség jár, a tüzek jelzik hollétét. A vasútvonalat, mi itt
húzódik ... megrongálta, az állomásokat lerombolja, mi elvihető, viszi magával.
29-én. Ma is itt pihenünk délelőtt, még nincs semmi parancsunk. Erős meleg van. Délután 1 órakor
tovább menetelünk, és 1/2 5 órakor Korcow-Kepiatni és Uthowek falvainknál elértük a határt, és
ellenséges földre léptünk. Tehát újból elértük ezt Péter-Pál napján.
Természetesen a falvak itt is üresek a lakosságtól, és le vannak rombolva, égetve. Ellenben a vetések
oly rendkívüli szépek, hogy ritkaság ilyent látni.
Tovább menetelve, a határtól nyolc kilométerre fekvő Zimno községben lágerbe mentünk, és az éjét
is itt töltöttük. Messziről éjjel az oroszok őrült munkái, a tüzek világítják be a vidéket.
30-án. Délelőtt a fenti községben maradunk, de délben tovább vonulunk. Az ellenség erősen
visszavonult, noha az itt elterülő mocsaras vidék a védekezésre nagyon alkalmas. Az erődítési
munkálatok is azt mutatták, hogy itt az ellenség készült a harcot felvenni, de csapataink tovább űzték.
Utunk Csertowicze falun keresztül Tiszowicze mezővárosig vezet, hol pihenünk, és az éjét is itt töltjük.
Ezzel június hó is lezáródott dicső harci tevékenységünkkel.
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JAKUS JÁNOS

FORRÁSANYAGOK A MAGYAR IV. ÖNÁLLÓ HADTEST
ÉS A BELŐLE LÉTREHOZOTT 3. HADSEREG
1 9 4 4 ŐSZI HADMŰVELETEIHEZ
A Hadtörténelmi Közlemények 1994/1. és 1995/1. számában megjelent két
tanulmány, amelyek a magyar IV. hadtest, illetve a később belőle felállított 3.
hadsereg 1944 szeptember-októberi hadműveleteivel foglalkoznak és a m. kir.
Honvédség II. világháborús frontszereplésének egy ez idáig részleteiben fel
dolgozatlan eseménysorozatát tárják fel.
A kutató munkát jelentősen megnehezítette, hogy a IV. önálló hadtest és a 3.
hadsereg iratanyaga a háború során - Győr környékén egy légitámadás
következtében - nagyrészt megsemmisült. A Hadtörténelmi Levéltárban előtalált
dokumentumok elsősorban a Fővezérség Hadműveleti Osztályának, illetve a
Honvéd Vezérkar Főnökének a hadműveletek irányítására vonatkozó intézkedéseit
tartalmazzák.
Ezek a dokumentumok mindeddig még nem kerültek nyilvánosságra: a
publikációk általában nem a saját oldalról vizsgálták az eseményeket. A magyar
katonai felsővezetés döntéshozatali mechanizmusának a bemutatása sok esetben
kikerült a kutatók látóköréből, mivel elsősorban a politika és a katonapolitika
döntéselőkészítési szerepének az elemzése, vagyis az államvezetési döntések
kerültek a kutatások homlokterébe.
A most bemutatásra kerülő hadműveleti dokumentumok eredetileg a már jelzett
két tanulmányt egészítik ki. Bemutatásukkal az a célom, hogy ráirányítsam a
hadtörténelem iránt érdeklődők figyelmét a magyar katonai felső vezetés
helyzetelemző munkájára, valamint azokra a kétségbeesett kísérletekre, amelyekkel
- a német hadvezetéssel szemben, a vélt magyar érdekek hangsúlyozásával irányítani, vezetni, majd később legalább befolyásolni szerették volna a
Magyarországon folyó hadműveleteket.
Az anyagokból kitűnik, hogy milyen hadvezetési nézetek uralkodtak Ma
gyarországon a háború utolsó hónapjaiban.

l.

Előadás a tábornoki kar számára 1944. VII. 15-én

I) A magyar haderőt hadműveleti feladatok és területi alkalmazás szempontjából pillanatnyi
helyzetében a következők szerint tagolhatjuk:
1) Brest-Litowsk környékén van alkalmazva az 1. lov. ho. és a II. tart. hdt. VII. 13-án esti helyzetüket
az 1. számú vázlat mutatja.
Az 1. lov. ho. a mozgósítás után VI. 10-től 18-ig került kiszállításra és a hdm. területen - Luniniec
környékén - felvonulását VI. 21-én fejezte be. Feladata volt kezdetben tartalékként szerepelni a 2.
német hds. kötelékében a XXIII. né. hdt. arcvonala mögött. Az előtte arcvonalban álló 7. né. ho.
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védelmének alátámasztására gv. tü.oszt-a és kp. zlj-a ennek rendeltetett alá. A középső német hds.
csop-ot ért nagy orosz áttörés után a lov. ho.-nak a 7. ho. számára ki nem játszott zöme erőltetett
menetekben Sluczk irányába lett rendelve azzal a feladattal, hogy közreműködjék az orosz előretörés
feltartóztatásában, illetve lassításában. A lov. ho. zöme Kleck város környékén került először súlyos
harcokba, majd Brest-Litowsk felé vezető útvonal mentén vívott súlyos halogató harcokat, míg VII. 10én az arcvonalból kivonták és pihenőre jelenlegi helyzetébe rendelték. Miután a harcok folyamán
egyrészt részeivel, másrészt összességében is többször kellett kivágja magát orosz pc. és gk. alogok
gyűrűjéből, veszteségei úgy emberben, mint anyagban igen jelentősek voltak. Egy e. csop-ja a zömtől
D-re került harcba és vívott halogató harcokat, harcai azonban nem voltak olyan súlyosak, mint a zömé.
AII. tart. hdt-et május folyamán a volt VIII. hdt. öt k. ho-ából 3 e-es tart. ho-ból álló hdt-é szerveztük
át. Ezek közül a 12. tart. ho. a vázlaton feltüntetett védőállásban arcvonalban van bevetve. Másik két hoa (5. és 23. tart. ho-ok) a legutóbbi időkig arcvonal mögötti biztosító szolgálatot végzett. Az orosz
térnyerés folytán csoportosítása a vázlat szerint alakult. A hdt. csak igen korlátolt harcértéket képvisel,
miután az állományok a gyság-nál a hadiállomány 50%-át is alig érik el, fegyverzetükben jóformán
teljesen nélkülözik a n. fegyvereket és k. fegyverzetük is jórészt zsákmány-anyag, melynek folyamatos
lőszer ellátása súlyos csatanapok esetére nincsen biztosítva. Tüzérségileg ho-onként mindössze 3 ü-el
rendelkeznek.
2) Az ÉK Kárpátok előterében védelemre berendezkedve az 1. magyar hds., továbbá az 1.
né.pc.hds., illetve az LIX. né.hdt. kötelékében védő 20. ho-unk és a 6. német légiflotta kötelékében
küzdő 102. rep.dd. áll, a 2. sz. vázlat szerinti csoportosításban.
Az 1. magyar hds. a határ átlépését erős mélységi tagozás mellett III. 29-én kezdte meg és a vele
szemben álló orosz erőket lendületes támadással vetette vissza mindaddig, míg az orosz ellenállás vele
szemben annyira megerősödött, hogy támadását beszüntetve védelemre rendezkedett be. Az elért és a
vázlaton feltüntetett védőállást május 3-a óta tartja megszállva és eddig minden helyi jellegű elg. tád-t
sikeresen utasított vissza. A védőállásban töltött időt a védőrendszer mélységi kiépítésére használja fel,
melynek a magyar határ közvetlen védelme szempontjából legjelentősebb vonalát a vázlaton is
feltüntetett völgyzáró állások képezik, mintegy az országhatárainkon húzódó és évek óta kiépítés alatt
álló védőállások előretolt állásai képpen. Eme völgyzárakhoz megfelelő pct. és egyéb fegyverzetet
német részről már kiutaltak, a fegyverekhez szükséges kiszolgáló személyzet biztosítása magyar
vonalon folyamatban van. A hds. eddigi veszteségei mintegy 3250 halottra, 18 800 sebesültre és 4050
eltűntre becsülhető.
A 102. rep.dd. 1 KF., 1 TF., 4 B., 2 V. és 2 száll, szd-ból áll. 1 gyors B. szd. kiszállítás alatt.
3) A hdm. alkalmazására tekintetbe jövő és még a hátországban tartózkodó három gy.ho-ból (6., 10.
és 13) a 9- hv.dd-ból és az egyelőre még nem mozgósított Szé. határőrségből áll. Ezek augusztus hó
elején elérni tervezett csoportosítását a 3- sz. melléklet tünteti fel.
Feladatukat képezi:
a) Biztosítani az ÉK. Kárpátok közlekedési hálózatát és közbiztonságát partizán és eje. tevékenység
ellen. Erő: egy mozgósított e.csop. a 6. ho-tól.
b) Hasonló céllal való biztosítása a K. Kárpátok területének. Erő: a mozgósított 9. hv.dd. Tartaléka az
egyelőre még nem mozgósított Szé. határőrség.
c) A D. határszakasz biztosítása esetleges partizán tád. ellen. Erő: 10. gy. ho. és 2/3 13- gyho.
mozgósítva, továbbá a fo. dd. része és a ló. hv.zlj. Tart: egy mozgósított e. csop. a 6. ho-tól, mely
egyben a Liope-i olajvidék biztosítását is ellátja esetleges eje. tád., vagy szabotázs akciók ellen.
d) A központi vezetés közvetlen rendelkezésére álló tart. Bp. környékén, az ország területén bárhol
fellépő eje. tád., vagy politikai megmozdulás elfojtására. Erő: egy-egy mozgósított e. csop. a 6. és 13- hotól. Ide sorolhatók még a különböző karhatalmi egységek is.
e) A hátország lgv-ét szolgáló erők csoportosítását a 4. sz. melléklet tünteti fel.
Végül itt akarom még megjegyezni, hogy az ország határainak élő erővel való biztosításán túlmenően
nagy számú mű. és mu.ala. bevezetésével folyik elsősorban az ÉK. Kárpátok védőállásainak tovább
építése, másodsorban pedig a K. Kárpátok védőállásainak tökéletesítése. A súlypontképzés érdekében
a D. határszakaszainkon lévő védőállások tovább építése egyelőre szünetel.
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4) Augusztus hó folyamán tervezzük a jelenleg csak a hdm. területre elvonult seregtestek területén
szerény keretek között lévő póttestek olyan mérvben való kiépítését, hogy azok lényegileg a
békehadrend személyi és anyagi színvonalát elérve, egyrészt képesítve legyenek az évi újonc jutalék
két 6 hónapos turnusban való kiképzésére, továbbá a hdm. területen alkalmazott seregtestek várható
legnagyobb veszteségeinek pótlásaként már kiképzett évfolyamok átképzésére.
Az ily módon megteremtendő kiképző- és pót- hdm. jelentené egyben a haderő utolsó tartalékát arra
az esetre, ha bármely irányból túlerejű elg. támadása magára az ország területére jutna.
n ) A jelenleg is élő hadrendünk veszteségeinek pótlására, illetve hadrendünk további fejlesztésére a
következő lehetőségeink vannak:
1) Anyagi vonatkozásokban:
A pótlás és fejlesztés szúk keresztmetszetét sajátos viszonyaink mellett az anyagi adottságok szabják
meg és így az e téren mutatkozó lehetőségek nyújtják az alapot.
A hds-ekben alkalmazott magyar seregtestek fegyverzeti veszteségeinek pótlását teljes egészében a
német haderő vállalta. Ily módon e téren csak az egyéni felszerelés és részben az egyéni fegyverzet
pótlása, valamint a német vonalról nem pótolható különböző sajátosan magyar anyag cikkek pótlása
terheli csak saját termelésünket. A hadrend tovább fejlesztésre két vonatkozásban nyílik lehetőségünk.
Egyrészt azáltal, hogy a hdm. területén a fegyverzeti kiesések folyamatos pótlását a német haderő
vállalta magára, hazai termelésünket a haderő fejlesztésére fordíthatjuk. Másrészt a német haderő az
arcvonalban küzdő seregtesteinket fokozatosan német anyaggal fogja átfegyverezni, hogy ily módon a
fegyverzeti kiesések pótlására gyakorlatias alapot teremtsen, másrészt pedig, hogy az egységes lőszer
ellátás rendszerét megvalósíthassa. E réven tehát az átfegyverezés folytán kieső magyar anyag
ugyancsak hadrendfejlesztésre áll rendelkezésünkre. Ily módon a két irányból is várható fegyverzet
szaporodással elsősorban a hátországban lévő hdm. egységeinket tervezzük teljessé tenni, másodszor a
megalakítandó pót és kiképző hds-et tervezzük a békehadrend színvonalán felfegyverezni és végül
ezzel az anyaggal tervezzük folyamatosan ütőkésszé tenni az egyelőre nem mozgósítandónak
nyilvánított három tart. ho-unkat (9., 15. és 26.), valamint az 1. pc.ho-t.
Az 1. hds-nél a német fegyverekkel való átfegyverzés már meg is kezdődött a jelenleg tart.
viszonyban lévő 7. ho-nál. A további sorrendet illetőleg az 1. hds. kerül először teljes egészében
átfegyverzésre és csak utána fog sor kerülni a II. tart. hdt-re. Az 1. hds-en belül viszont a szükséges
személyzet kiszállításával először a személyzetben és fegyverzetben nem teljes 18. és 19. tart. ho-t
tervezzük átvegyvereztetni, hogy ily módon minél több teljes értékű seregtest biztosítsa az ÉK
határainkat.
A további hadrendi fejlődés szűk keresztmetszetét az anyagi lehetőségen belül az egyéni felszerelés
és fegyverzet képezi, miután eme cikkekből jelenlég is jelentős hiányaink vannak, gyártási
teljesítőképességünk aránylag kicsi, a Bp-t ért legutóbbi bombatád. alkalmával pu.gyártási kapacitásunk
teljesen megsemmisült, holott éppen a pu.gyártás terén látszólag a németek nem állnak jól és végül az
egyéni felszerelés terén ennek különbözősége folytán német vonalról segítséget kapni körülményes is
volna. Ezért már is különböző intézkedések léptek életbe és még fognak életbe lépni, elsősorban
ruházati helyzetünk megjavítására, másrészt pedig a pót- és kiképző- hds-nél is számolni kell
átmenetileg azzal, hogy az egyéb fegyverzeti cikkekben való teljes feltöltés után is a pu. kellálladékban
még hiányok fognak jelentkezni.
2) Az anyagi lehetőségek által nyújtott pótlási és fejlődési lehetőségeknek kihasználására személyi
téren előreláthatólag nem lesznek akadályai, miután pillanatnyi helyzetünkben még messze állunk attól,
hogy emberanyagunk olyan széles alapokon és olyan intenzíven legyen a haderő részére igénybe véve,
mint az a maximális erőkifejtéssel háborút viselő államokban látható. A kiképző és póthds. úgy lesz
méretezve, mint már elöljáróban említettem, hogy úgy a behívásra kerülő újonc évfolyamok teljes
kiképzését, valamint az arcvonalba kerülőknek előzetes néhány heti átképzését biztosítani tudja. Szűk
keresztmetszetet személyi téren legfeljebb csak a tényleges tisztikar és thtts-i kar meglévő korlátolt
állománya és várható viszonylagosan nagyobb vesztesége jelenthet. Ennek megszüntetésére
kihasználható lehetőségeink:
a) A tényleges tisztikar és thtts. kar viszonyszámának negatív irányban való eltolódása a tart-okhoz
viszonyítva, ami fokozatosan elérhető lesz azáltal, hogy a hds-ek során jól bevált tart.ti-eket és thtts-eket
mind szélesebb alapon fogjuk beállítani a ténylegesek pótlására.
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b) Úgy a hds. alkalmazásban lévő, mint a hátországban működő magasabb pság-ok, illetve központi
szervek tényleges állományának további csökkentése a harcoló csapatok javára.
c) A tényleges ti. képző és alti. képző intézetek és iskolák tanidejének rövidítése.
Természetesen nem látható előre, hogy a fenti fejlődési képet mennyiben fogják lassítani a további
légitámadások nyomán keletkező termelési kiesések, avagy a beígért német támogatásnak részben,
vagy időszakonként, vagy teljes egészében való elmaradása. A központi vezetés minden esetre arra fog
törekedni, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb fegyveres erőt tudjon kiállítani a haza védelmére.
A háborús helyzet gyors ütemben halad a vég kifejlődés felé. Kétségtelen, hogy az egymással
szemben álló felek mindegyike olyan katonai erőt és mű. felkészültségét képvisel, melyekhez
viszonyítva a magyar hds. bármilyen nagyon is sikerül azt felnövelni úgy összerőben, mint mű.
felkészültségben jelentéktelen marad. Azonban még mindig lehetünk legjobbak és legerősebbek a
közép és kis hatalmak között és szavunk és tekintélyünk annál nagyobb lesz akkor, amikor jövendő
sorsunk felett fognak dönteni, minél nagyobb katonai erővel rendelkezünk és ezt a katonai erőt minél
több háborús dicsfény övezi.
A magyar jövő sikeres biztosításához tehát mindenképpen adva vannak a lehetőségeink, bármilyen
fölényben legyenek is velünk szemben a katonai nagyhatalmak és bármilyen eredménnyel végződjék is
a háború. Csak a magyar győzelem elszánt akarása és az utolsó leheletig azért való harcolás kellenek
hozzá, aminek előfeltétele a munka, a hit, a bizalom, a rend és a fegyelem.

EMLÉKIRAT
a hadműveletek további vezetésére
(A K. arcvonal D. szárnyára vonatkozólag)

Az oroszok Balkán-i és Galicia-i nagyszabású támadása, valamint az ezzel kapcsolatos térnyereség
folyományaképpen a K. arcvonal D. szárnyán olyan általános politikai és katonai helyzet alakult ki,
illetve van kialakulóban, mely az ebben a térben folyó hdm-ek további vezetésére nézve feltétlenül
döntő elhatározások elé kell, hogy állítsa az Európa-i védelmi harcot irányító legfelsőbb német
vezetést.
Mint a Nagy-Német Birodalommal az Európa-i térségen belül immár egyedül szövetséges
Magyarország vezérkari főnöke kötelességemnek tartom ezzel kapcsolatos katonai helyzet
mérlegelésemet rögzíteni. Már itt az elején hangsúlyozni kívánom, hogy véleményem kialakításában a
sajátos magyar érdekek mellett elsősorban az általános Európa-i hadászati helyzetet, az ebből adódó
lehetőségeket tartottam szem előtt és ilyen beállításban teszem meg javaslataimat is.
A jelenlegi általános Európa-i hadászati helyzetben mindinkább nagyobb szerepet játszik és előbbutóbb a háború győzelmes befejezésének alapkövetelményeként lép előtérbe a végső döntés tervszerű
személyi és anyagi előkészítéséhez feltétlenül szükséges tér és idő biztosítása.
A nagy Európa-i térségen belül ma DK. Európa az a terület, ahol az elg-nak leginkább módjában áll
közeli nagy területek gyors birtokbavételével az időért folyó csatát megnyernie és ezzel egyúttal a Ny.
döntés előfeltételeit is szétrombolnia. Románia árulása, Bulgária magatartása és a szlovák viszonyok a K.
arcvonal D. szárnyának helyzetét egy csapásra gyökeresen megváltoztatták és az elg. részére olyan
előnyös hadászati helyzetet teremtettek, melynek kihasználása révén megnyílik előtte az út DK. Európa
kulcspontját jelentő Dunamedence elözönlésére és ezzel a K. német, cseh és Szilézia-i iparvidék
kikapcsolására is.
Eme már jelenleg is súlyos helyzet még kedvezőtlenebb tovább fejlődését csak radikális, minden
mellékszempontra való tekintet nélküli, teljes elhatározással és annak könyörtelenül következetes
végrehajtásával lehet megakadályozni. Vitathatatlanul bebizonyosodott a háború folyamán már eddig is,
hogy korlátozott erőkkel mindent megtartani nem lehet, tehát leszámolva az adottságokkal azt a
területet kell feltétlenül védeni, mely a háború folytatásához olyannyira fontos teret és időt biztosítja, és
abban a vonalban kell védeni, melynek korlátozott erőkkel való megvédésére a lehetőségek is
megvannak.
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DK. Európá-ra vonatkoztatva ez hadászatilag azt jelenti, hogy Németország-tói minél távolabb olyan
természetadta védővonalra kell az ebben a térben rendelkezésre álló erőket visszavenni, melynek
megvédésére az erők valóban képesek is és mely vonal még mindig elengendő teret biztosít egy esetleg
mégis kikényszerített további visszavételhez, azaz magában hordja az időbiztonság tényezőjét is.
Ebben a térségben - sőt az egész K. arcvonalon - kétségtelenül a Kárpátok vonulata és ennek Ny.
folytatásaként a Szerbia-i és Montenegró-i magashegység a Szkutari tóig az az egyetlen természetes
földrajzi tényező, mely a huzamosabb védelmet aránylag a legkisebb erőkkel teszi lehetővé, és emellett
kellő teret is biztosít, miután egy kényszerű további visszavétel esetén a megkapaszkodást a DunaDráva vonal újra lehetővé teszi. A földrajzi adottságok folytán ez a vonal csupán az átjárók (hágók és
szorosok) védelmét kívánja meg, melyek kis erővel is biztosan lezárhatók és a Ny-on bekövetkezendő
döntésig szilárdan tarthatók. Meggyőződésem, - bár a D. Balkán-on alkalmazott német erők
nagyságáról teljesen tiszta képem nincsen -, hogy ennek a vonalnak a megvédésére a Balkán-on
jelenleg is bevetett neme ho-ok és a tekintetbejövő magyar csapatok, új erők itteni bevetése nélkül is, a
saját erejükből képesek. Kétségtelen, hogy ez az elhatározás a Balkán D. részének feladását kívánná
meg, de véleményem szerint mit nem ér az, ha a német védőerő Görögország-ot, Albániá-t stb. biztosan
kézben tartja, közben pedig az oroszok a D. Kárpátok hágóin átkelve D. Erdély-ben csoportosulnak és a
hadászatilag védhetetlen jelenlegi magyar-román határon áttörve a Duna-medencét birtokbaveszik.
Ezzel ugyanis elkerülhetetlenül együttjár a Balkán teljes elvesztése - bármily nagy erők is állanának
görög és szerb területeken - de tarthatatlanná válik a K. Kárpátok vonalának védelme is.
A mai helyzetben előbbi hadászati elgondolás megvalósításának harcászati előfeltétele elsősorban a
D. Kárpátok átjáróinak birtokbavétele, valamint D. Erdély megszállása és pacifikálása.
Ehhez a magyar vezetés - minden egyébre való tekintet nélkül - a még rendelkezésére állott összes
erőit összeszedte és felvonultatja úgy, hogy a D. Kárpátok birtokbavételére irányuló tád. IX. 3-án
lényegében megkezdődhet. A sikerhez azonban feltétlenül szükséges az, - miután magyar részéről csak
gyengébb fegyverzeti és csekély tü-el rendelkező pótala-ok és tancsapatok állnak rendelkezésre, hogy német részről megfelelő alátámasztást kapjunk főleg pc. és légierők terén, hogy a magyar ala-ok
ütőképességét ezzel fokozni és gyengébb lökőerőnket növelni tudjuk. Enélkül a kínálkozó harcászati
lehetőségben rejlő előnyt kivívni és azt kihasználni nem tudjuk, sőt kitesszük magunkat egy olyan
visszacsapásnak, mely az egész D. Erdély-i tád-t felesleges áldozattá változtatná, de ezen túlmenőleg a
K. Kárpát védelem feladását is maga után vonná. Márpedig a K. Kárpátok kiépített erődvonalának
elhagyása után csak elő nem készített — ad hoc - védelem megszervezéséről lehet szó, miután más
előkészített állás Magyarország-on nincs.
A fentiekben körvonalazott német segítség mellett a tád-ban magyar részről teljes erőbedobással és
minden akaratunkkal résztveszünk, ha a német legfelsőbb vezetés biztosítékot nyújt arra, hogy
Magyarország-ot azután a végsőkig és teljes bizalommal támogatja, területét egyéb érdekek miatt, vagy
halogatás céljából később sem adja fel, a magyar haderőt pedig nem áldozza fel egy esetleges német
visszavonulás fedezésére. Amennyiben a német vezetés nem lenne abban a helyzetben, hogy a
Kárpátok és Dráva vonalának feltétlen tartását garantálja, akkor kénytelenek lennénk olyan
elgondolással foglalkozni, hogy a kétoldali átkarolás veszélye elől a magyar K. Kárpát arcvonalat
fokozatosan visszavonjuk. A K. Kárpát arcvonal tartásának előfeltétele ugyanis a D. Kárpátok és a
Dukla-i horpadás területének szilárd védelme. Ez pedig csak kellően erős német alátámasztás esetén
lehetséges.
Véleményem szerint Magyarország feladása esetén az Alapok K. nyúlványai - dacára a rövidebb
vonalnak - nem védhetők meg, már csak azért sem, mert lényegesen több erő kellene, mint a Kárpátok
vonulatának tartására.
Újólag hangsúlyozom, hogy nem az volt a kifejezett célom, miszerint a német vezetést sajátos magyar
érdekekből hazám megvédésére mintegy rábeszéljem, hanem elsősorban az egész Európa-i hadászati
helyzetet és lehetőségeket mérlegelve alakítottam ki a DK Európa-i hdm-ek további vezetésére
vonatkozó megítélésemet. Szilárd meggyőződésem, hogy ebben a térségben a Kárpátok vonulatának
védelmétől eltérő minden más elhatározás az utolsó kínálkozó kedvező lehetőséget szalasztja el. Ezért
felelőségem teljes tudatában nyomatékosan javaslom, hogy a D. Kárpátok átjáróinak haladéktalan
birtokbavétele mellett, az összes Balkán-i német erők gyors visszavétellel a D. Kárpátok, Skutari tó ált.
vonalra csoportosuljanak hátra és itt tartós és szilárd védelemre rendezkedjenek be mindaddig, amíg a
döntés, azaz a végső győzelem más hadszíntéren ki nem alakul.

IX. 1.
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3.
797,/Főv. hdm. 44. IX. 22.

Napló

A magyar nagy Alföld elleni orosz tád-tal kapcsolatos
ellenintézkedések

Az oroszok D. Erdély-be felvonult erejük tekintélyes részét súllyal a Maros völgyébe vetették be és az
ott küzdő zömében gyenge fegyverzetű és csekély harcértéket képviselő pótala-okból álló 3. magyar
hds-et visszavetve, szabad utat nyertek a nagy magyar Alföld felé. Az elmúlt napok súlyos harcai után a
3. magyar hds. zöme a mai nappal kritikus helyzetbe került. Az Alföld-i szabad térségben a zömükben
motorizált és pc. orosz erők mozgási szabadságukkal uralják a sík területet és a magyar erőket mindkét
oldalról átkarolják. Ez a harc egy-két napon belül a gyenge harcértéket képviselő pótala-ok
felmorzsolódására fog vezetni. Ezen felül a rep. féld. megállapítása szerint újabb nagyobb orosz erők
nyomulnak a Maros völgyében, valamint az azt D-ről és É-ról kísérő magaslatokon Ny. iránnyal előre.
Nem kétséges, hogy a 3- magyar hds. önmagában nem lesz képes eme túlerővel szemben komolyabb
és hosszabb ellenállást kifejteni, felmorzsolódása esetén pedig a nagy magyar Alföld és a Budapestre
vezető támadási irány védtelen marad.
Miután dacára annak, hogy a német vezetés erre többször írásban és szóban ígéretet tett, mégis
jelenleg semmi konkrét jel sem mutat arra, hogy a 3- hds. alátámasztására és az orosz főtámadási irány
lezárására komolyabb német segítséggel lehessen számolni. Mindezek folytán és alapján a magyar
katonai vezetés az ország területének és lakosságának megvédésére, felelősségének teljes tudatában, bár nem szívesen, hanem a német segítség elmaradása teremtette kényszerhelyzetben - kénytelen saját
hatáskörében a szükséges intézkedéseket megtenni.
Ezzel kapcsolatban elrendelem:
1) Az 1. magyar hds. pság. átveszi a pság-ot a 6. magyar ho. és a 2. hgy. dd. felett. Az 1. hds.
arcvonalát haladéktalanul az ezeréves határra, illetve az e mögött húzódó „Árpád" állásra veszi vissza. A
továbbiak folyamán a hds. igyekezni fog minél több erőt tart-ba kivonni és balszárnya mögé
csoportosítani.
2) A 2. magyar hds. pság. a 2. magyar pc. ho-t és a 27. k. ho-t azonnal menetbe helyezi, illetve vasúti
szállítással Nagyvárad-ra irányítja, ahonnan az addig kialakuló helyzet szerint további alkalmazására
még külön intézkedem.
Felkérem Nagyméltóságodat, fentieket tudomásul venni és azt az illetékes német pság-oknak is
tudomására hozni, nehogy pcs-aimat végrehajtó magyar hds. pság-oknak a német magasabb pság-okkal
ily irányban súrlódásuk legyen.
Megküldöm: Német meghatalmazott tbk-nak, tudomásul K. K. I-nek és H. M. Úrnak (Szsgd. útján).
Budapest, 1944. évi szeptember hó 22-én.

vitéz n e m e s Vöros János vezds

A másolat hiteles:
Budapest, 1944. IX. 22.
olvashatatlan aláírás
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4.
883,/Főv. hdm.-44. IX. 25.

Napló
Nagyvárad védelmének alátámasztása

A 12. tart. ho-nál bekövetkezett eseményekre való tekintettel Nagyvárad védelmének alátámasztására
IX. 24-ről 25-re virradó éjjel a hdm. oszt. útján szóban kiadott parancsok utólagos összefoglalásaképpen.
1) Az 1. eje. pótzlj. a 102./1. szállító rep.szd. és saját rep.gépeivel IX. 25-én hajnali kezdettel Pápá
ról Nagyvárad-ra kerül szállításra.
Ehhez a 102/1. szállító rep.szd. összes bevethető szállító rep.gépei IX. 25-én hajnalban repüljenek át
Pápá-ra és onnan az 1. eje. pótzlj-at a szükséges fordulókkal szállítsák Nagyvárad-ra.
Az 1. eje. pótzlj-at (két tiszt, 152 fő leg., 18 gsz., 3 grv., 2 npu.) Nagyvárad-ra való beérkezése után a
VII. hdt. pságnak alárendelem.
2) Az 53. hv. zlj. vegyes autóbusz és tgk. szállítással Sajószentpéter-ről Nagyvárad-ra kerül
elszállításra.
Ehhez a Hff. 30 autóbuszt IX. 25-én hajnali indulással irányítson Miskolc-ra a 7. honv.ker.pság-hoz.
További eligazítást az autóbusz oszl. ott kap.
A 7. honv.ker. pság. az autóbusz oszl. és a saját hatáskörében biztosítható tgk-k felhasználásával
szállíttassa az 53- hv. zlj-at Sajószentpéter-ről Nagyvárad-ra.
A hv. zlj-at Nagyváradra való beérkezése után a VII. hdt. pság-nak alárendelem.
3) A VII. hdt. pság. gondoskodjék, hogy a beérkező csapatok haladéktalanul megfelelő irányítást
kapjanak.
4) A 12. tart. ho. felbomlását minden eszközzel, egészen a végsőkig menő eréllyel, az összes pk-ok
személyének legmagasabb menő latbavetésével, kíméletlen erőszakkal feltétlenül meg kell akadályozni.
A beérkező erősítésekkel alátámasztva Nagyvárad-ot az utolsó emberig tartani kell,
Kapják: 3- hds. pság., VII. hdt, pság., 7. honv. ker. pság., 1. eje. pótzlj. pság., Föv.agi., mü., rep. Hff.,
Hhf.
Megküldöm: K. K, I-nek, H. M. Úrnak (Szsgd. útján)
Budapest, 1944. évi szeptember hó 25-én.
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vitéz nemes Voros János vezds. s. k.
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A másolat hiteles:
Bp., 1944. IX. 25.
Gáspár alez. s. k.
5.

9Q3./Főv.hdm. - 44. IX. 25.
(A) 3- hds. alátámasztása újabb erőkkel
A 3. hds-nél bekövetkezett hdm. helyzetre való tekintettel az országban még rendelkezésre álló
erőket is a 3. hds-hez irányítom.
Ezzel kapcsolatban az 1. eje. pótzlj. Pápá-ról és az 53. hv. zlj. Sajószentpéter-ről Nagyvárad-ra való
irányítására külön rendelettel (883/Főv. hdm. - 44. IX. 25.) már intézkedtem.
Ezen felül további megerősítésként az alábbiakat rendelem:
1) Az 57. hv.zlj-at a 7. honv.ker. területéről Salgótarjánból Nagyvárad-ra átcsoportosítom.
Szállítására egy autóbusz oszlopot (30 autóbusszal) a Hff. rendeljen ki Salgótarján-ba úgy, hogy az
még IX. 25-én estig oda beérkezzék és a zlj. szállítása IX. 26-án hajnalban kezdetét vegye.
Ezenkívül mint szállítóteret 10 tgk-t a Föv. agi.oszt. ugyancsak IX. 25-én estig Salgótarján-ba irányít.
A hv. zlj. berakására és szállítására a 7. honv. ker. pság. intézkedjék. Indulás IX. 26-án hajnalban, a
menetet egy ütemben kell megtenni. A kiutalt szállítóteret (autóbusz oszlop és tgk-k) Nagyvárad-ra való
beérkezés után azonnal vissza kell irányítani alaphelyezésükbe.
Az 57. hv. zlj. Nagyvárad-ra való beérkezése után a VII. hdt. pság. alárendeltségébe lép.

A 7. honv. ker. pság. számolhat azzal, hogy az elvett hv. zlj-ak helyett rövidesen cső. erőket fogok
rendelkezésére bocsájtani.
2) Az 1. hds. pság. vonja ki az 1. eje. csop-ot, melyet ugyancsak Nagyvárad-ra csoportosítok át.
Ehhez az eje. csop. gk-zó és gv. részei saját tengelyükön induljanak útba gyalogmenetben
Nagyvárad-ra. A saját tengelyen nem mozgatható részeket a Kszv. szállítsa ugyancsak Nagyvárad-ra. A
szállítási adatokat és a berakóállomást az 1. hds. pság. az 1. kszk. útján közölje a Kszv-vel.
Az 1. eje. csop-ot Nagyvárad-ra való beérkezése után a VII. hdt. pság-nak alárendelem. A IX. 25-én
rep.gépek odaszállított 1. eje. pótzlj-at az eje. csop-ba olvassza be.
3) A 201. ö. zlj-at és az 1. ö. tü. oszt-t vasúti szállítással Várpalota, Hajmáskér területéről Csongrád
ra csoportosítom át.
A szállításra a Kszv. intézkedjék. A szállítás sürgős. Ehhez a szállítási adatokat a 3- honv. ker. pság.
haladéktalanul közölje a Kszv-vel.
A 201. ö. zlj-ból, az 1. ö. tü. oszt-ból és a Csongrád-i hidak védelmére beállított lgv. tűzeszközökből
201. ö. zlj. pk. pság-a alatt egy csoportot képezek.
A 201. ö. zlj. pk. eme csop-jának feladata a Csongrád-i Tisza-átjárók biztosítására a Tisza K. partján
szűk hídfőt képezve, abban minden esetleges átszivárgott, vagy áttört elg. erőket fel.. .ni és visszavenni.
A csop-ot a 3. hds. pság-nak rendelem alá.
A Csongrád-i lgv. tűzeszközöknek a 201. ö. zlj. pk-nak történt alárendeléséről a Magyarország-i német
légierők vezénylő tbk-át a lgv. e. pság-a megfelelően tájékoztassa.
4) Az 5. táb. pótho. pság. vonja ki a Dráva-szakasz biztosításából a Bajá-hoz legközelebb lévő táb.
pótzlj-át és ezt haladéktalanul gyalogmenetben irányítsa Bajá-ra. Bajá-ról a zlj-at a Kszv. vasúti szállításai
a leggyorsabban szállítsa Szeged-re. Ehhez az 5. táb. pótho. pság. haladéktalanul közölje a Kszv-vel a
zlj. szállítási adatait, valamint, hogy a zlj. legkorábban mikor rakhat be Bajá-n.
A zlj-at Szeged-re való beérkezése után a Matoltsy csop-nak (1. lgv. tü. dd.) alárendelem.
5) Ugyancsak az 5. táb. pótho. pság. vonja ki a Dráva szakasz biztosításából az 5. táb. pótho.
három ü-ét. Eme ü-ket a Kszv. vasúti szállítással (Bajá-n áthajózással) sürgősen szállítsa ugyancsak
Szeged-re. Ehhez a berakóállomásokat és a szállítási adatokat az 5. táb. pótho.pság. haladéktalanul
közölje a Kszv-vel.
Fenti három ü-et Szeged-re való beérkezése után ugyancsak a Matoltsy csop-nak rendelem alá.
Kapják: 1. és 3- hds. pság-ok, X. és XVI. hdt. pság-ok, 3-, 5. és 7. honv.ker. pság-ok, 5. táb. pótho.
pság., Igv.e. pság., Kszv., Hajmáskér-i és Várpalota-i táb. pság-ok, Főv. hirsz., agi., mű., rep., Hff., Hhf.
Megküldöm: K. K. I-nak és H. M. Úrnak (Szsgd. útján)
Budapest, 1944. évi szeptember hó 25-én.

vitéz nemes Vörös János vezds. s. k.

A másolat hiteles:
Budapest, 1944. IX. 25.
olvashatatlan aláírás

6.

Napló

1496,/Főv.hdm. - 44. X. 12.
Arcvonal visszavételére azonnali intézkedés kiadását kéri

Tudomásul közlöm, hogy Guderian vezds. úrhoz az alábbi táviratot intéztem:
,,A Magyarország területén folyó hdm-ekkel kapcsolatban vagyok bátor az alábbiakat Nagy
méltóságod tudomására hozni:
Óbecse és Szolnok között a Tiszá-ra támadó több ho-nyi elg. erővel szemben lényegében csupán
gyenge és leharcolt magyar erők állanak, melyek az elg. tád-ának feltartóztatására nem képesek.
A Debrecen, Nagyvárad-i csatától döntő, illetve átütő sikerrel járó eredményt várni már nem lehet.

-114-

A Nagyvárad-tói Kolozsvár-on át Máramarossziget, Uzsok-ig terjedő arcvonalban lévő seregtestek a
bekerítés veszélye előtt állnak, mely bekerítésből további kitartás esetén az erők kivonásának
lehetősége igen kétséges.
A legnagyobb nyomatékkal felkérem mindezek alapján Nagyméltóságodat, hogy az alábbi pontokban
felsoroltakat azonnal elrendelni szíveskedjék. Az intézkedések kiadásánál magyar területek és magyar
lakta vidékek feladása ne okozzon megkötő, vagy hátráltató gondot Nagyméltóságodnak.
1) Az 1. hds. lépjen azonnal a Hgr. Süd alárendelségébe és bal sávhatára egyezzék meg a magyar
szlovák határral.
2) A 2. magyar hds., a 8. né. hds. és az 1. magyar hds. azonnal vonuljanak vissza, mégpedig:
első ütemben a Nagyvárad, Zilah, Máramarossziget, Uzsok vonalra,
második ütemben pedig a Tisza, Bodrog vonalra.
3) A visszavétellel kapcsolatban felszabaduló erők szállíttassanak, illetve meneteljenek még a
visszavonulás folyamán előredobva a Duna-Tisza közére, illetve a Dunántúl védelmére.
4) A visszavétellel kapcsolatos mozgás, valamint a D határok biztosítására kérem Nagyméltóságodat,
hogy minden még egyáltalán rendelkezésre álló tartalékát egyrészt Nagyvárad, másrészt Baja, Szeged
térségében vesse be.
Miután a helyzet rendkívül kritikus és elérkezett a huszonnegyedik óra, hangsúlyozottan kérem
Nagyméltóságodat, hogy a fentiekre vonatkozó intézkedést feltétlenül még ma (X. 12-én) kiadni
szíveskedjék."
Miután fentiekre vonatkozó parancs német részről való kiadása még ma várható, az 1. és 2. hds.pk-ok
jelen intézkedésem vételétől kezdve úgy vezessék hds-eiket, mintha már az ezirányú intézkedések az
OKH. részéről kiadásra kerültek volna.
Kapjak: 1. hds., 2. hds. pk-ok, Föv. agi., mű., Hff., Hhf. Föv. rep.
Megküldöm: szíves tudomásul K. K. I-nek és H. M. Úrnak (Szsgd. útján).
Budapest, 1994. évi október hó 12-én.
vitéz nemes Vörös János vezds. s. k.
A másolat hiteles.
Bp. 1944. X. 12.
olvashatatlan aláírás

7.
1532./Főv.hdm. - 4 4 . X. 13.
Guderian vezds. táviratára válasz
Az arcvonal visszavételével kapcsolatosan 1496,/Főv. hdm. 44. X. 12. sz. alatt Guderian vezds-hez
küldött és tudomásul Nagyméltóságodhoz is eljuttatott átiratomra érkezett válasz másolatát, valamint a
10. ho. általam elrendelt kivonása tbn. ugyancsak Guderian vezds. részéről hozzám intézett távirat
másolatát szíves tudomásvétel végett csatoltan megküldöm.
Eme két táviratra a magam részéről az alábbi viszontválaszt adtam:
„Nagyméltóságod által az arcvonal visszavételével kapcsolatosan 1496./FŐV. hdm. - 44. X. 12. sz. alatt
küldött táviratomra adott válaszát, valamint a 10. ho. kivonása tbm. hozzám intézett táviratát köszönettel
vettem.
A 10. ho. általam elrendelt kivonásával és Budapest-re való szállításával kapcsolatban legyen szabad
rámutatnom az alábbiakra:
Amikor a 3. magyar hds. erőit az Arad általános területéről megindult elg. nagytámadás legázolta,
szinte csak a véletlen körülmények mentettek meg bennünket attól, hogy az orosz pc. erők élei nem
törtek egészen a védtelen Budapest-ig előre. Hogy ez nem történt meg, azt egyrészt annak lehef
tulajdonítani, hogy Szolnok-on hevenyészetten összeállított apró egységek, nemzetőrök és leventék az
elg. tád-át megállították, másrészt, hogy az anyaországba éppen visszatért 1. lov. ho-t minden pihenés,
felfrissítés, kiegészítés és anyagi feltöltés nélkül azonnal ellentád-ra vetettem be.
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Elgondolhatja Nagyméltóságod, hogy milyen hatást váltott ki Magyarország vezető köreiben és
Budapest lakosságában az az érzés, hogy az esetleg Budapest-et elérő orosz élekkel szemben az ország
fővárosa teljesen védtelenül állott. Nagyméltóságod is tudja, hogy bevethető tart. erő felett mái
egyáltalán nem rendelkezem és ezért úgy határoztam, hogy az elg. által legkevésbé fenyegetett
arcvonalszakasz - az 1. magyar hds. - tartalékát képező 1. hgy. dd-t kivonom és mint első minimális
erőt Budapest védelmére hátraszállíttatom. Erre vonatkozólag a Magyarország-i német meghatalmazott
tbk. útján ki is kértem a német hadvezetőség véleményét, melyre vonatkozólag Greiffenberg gytbk. úr
útján kapott válaszban német részről akkor nem találkoztam ellenvetéssel. Amikor ennek alapján az 1.
magyar hds. pk-ának a hgy.dd. Budapest-re való szállítására pcs-ot adtam, a hds. pk. javaslatot tett, hogy
inkább a 10. ho. kerüljön hazaszállításra, miután a hegyi csapatokat a hds. harcterületén az ottani
terepviszonyok folytán jobban tudja alkalmazni.
Nem tudom tehát megérteni, mi lehet Nagyméltóságod indoka, hogy amikor a 10. ho. részei már
beraktak, sőt vasúti szállításukat is megkezdték, a szállítás folytatása ellen Nagyméltóságod ismételten
tiltakozását jelentette ki.
Miután sem a Tisza mentén, sem Debrecen térségében korántsem látom a katonai helyzetet annyira
megnyugtatónak, hogy ne kelljen bármikor újra Budapest elleni elg. előretöréssel számolni, - feltétlenül
ki kell tartanom amellett, hogy a Budapest védelmére első ütemben a 10. ho. azonnal visszaállításra
kerüljön. Nem vállalhatom ugyanis sem Legfelsőbb Hadurammal, sem a nemzettel szemben a
történelmi felelősséget, hogy egy esetleges meglepetésszerű orosz fellépés a fővárost az elg. kezére
juttassa, csupán azért, mert a magyar vezérkar főnöke Budapest-nek még a legminimálisabb erővel (egy
seregtesttel) való biztosítását is elmulaszotta.
Nem vitatom ezzel kapcsolatban, azt hogy a 10. ho. kivonása az 1. hds. arcvonalának legyengítését
jelenti, azonban kénytelen vagyok megállapítani, hogy ennek a ho-nak az arcvonalban való pótlására
számos olyan fegyveres alakulat van részben Budapest környékén, részben a Dunántúl-on, amelyek az
1. hds. legyengült arcvonalának alátámasztására bőven elengendők lennének.
Egy esetleges olyan megoldás ellen pedig, hogy inkább a magyar csapatok maradjanak az
arcvonalban és német csapatok vegyék át Budapest védelmét, mint történelmi felelősségű magyar
vezető férfiúnak azért kell tiltakoznom, mert ha Budapest közvetlen védelmére kerülne sor, akkor
mégis csak a magyar haderő becsületbeli kötelessége, hogy hazája fővárosát védelmezze.
Kérem Nagyméltóságodat gondolja meg, hogy vájjon Berlin hasonló fenyegetett helyzete esetén
Nagyméltóságod nem hasonló képen cselekednék-e? Méltóztassék tehát megérteni a felelős magyar
vezérkar főnökének álláspontját és így a 10. ho. vissza-szállítása elé a továbbiakban akadályok
gördítésétől eltekinteni szíveskedjék.
A 10. ho. hátraszállítását is csak első lépésnek tekinthetem és ragaszkodnom kell ahhoz, hogy az 1. és
2. magyar hds-ek minden késlekedés nélkül a Tisza-Bodrog vonalára vétessenek vissza. Ezt követeli
meg ugyanis az, hogy a 2. és 3- magyar hds-ek erői a nagy túlerővel és egyenlőtlen fegyverekkel vívott
harcokban elérkeztek erejük és teljesítőképességük végső határához és radikális arcvonalrövidítés
nélkül egy újabb elg. nagyobb lökés esetén a teljes felmorzsolódásnak vannak kitéve. Egyedül egy
védhető terepszakaszra való visszavétellel együttjáró arcvonal rövidítés ad módot arra, hogy az erők
részeit kivonjuk és felfrissítve újra ütőképessé tegyük. De feltétlenül erőket kell kivonnom Budapest
védelmének további jelentős alátámasztására is, miután a 10. ho. önmagában a nagy kiterjedésű
fővárost legfeljebb gyengébb orosz élek ellen képes oltalmazni, de már komolyabb elg. tád. elhárítását
nem biztosíthatja. De az 1. és 2. magyar hds-ek visszavételének azonnali és feltétlen megkezdését
megköveteli az is, hogy a jelenlegi Debrecen-i helyzet máris ezen hds-ek bekerítésével fenyeget, ezt
pedig semmi körülmények között sem vállalom. Bár mint katona elismerem, hogy ha pusztán térkép
alapján vezetnék, úgy Nagyméltóságod elgondolásával egyetértenék és én sem cselekednék máskép,
de a haza földjének védelménél - ezt Nagyméltóságod is bizonyosan meg fogja érteni - a száraz katonai
szempontokon kívül más megfontolásoknak is érvényesülniük kell. Kétségtelen, hogy a német
legfelsőbb hadvezetés a nagy Európa-i általános hadászati helyzetet jobban áttekinti, azonban nekem
minden körülmények között elsősorban a magyar érdekeket kell szem előtt tartani. Ez pedig
parancsolólag megköveteli, hogy a magyar erőket a további ellenállás megszervezésére és legalább az
ország egy részének megvédése érdekében zömmel a Tisza vonalon, részekkel pedig a Duna-Tisza
között és a főváros védelmére alkalmazzam. Ha ugyanis a jelenlegi helyzetben az 1. és 2. magyar hds-ek
tovább kitartanak, úgy erőimet semmi körülmények között sem tudnám visszavonni, amit viszont
teljesen kizárná nemcsak a Tisza, hanem még a Duna vonalának tartását is.
Mindezeket összefoglalva és hangsúlyozva azt, hogy a koalíciós háború minden súrlódásával és
nehézségével teljesen tisztában vagyok, - a legnagyobb sajnálattal kell kijelentenem, hogy a magyar
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erőknek a Tisza-Bodrog vonalára való erőteljes és haladéktalanul megkezdendő visszavételéről
eltekinteni nem tudok. Lehet, hogy ez az elhatározásom a nagy helyzetet kellemetlenül befolyásolja, de
meg vagyok győződve arról, hogy Nagyméltóságod belátja, miszerint a szövetségi hűség mellett engem
elsősorban hazám érdekei kell, hogy vezessenek, ezek pedig a jelenlegi helyzetben parancsolólag
megkövetelik a magyar erőknek a bezáródás veszélyével fenyegető zsákból való kivonását és egy olyan
terepszakaszra való átcsoportosítását, mely a további védelmet lehetővé teszi."
Megküldöm: K. K. I-nek és H. M. Úrnak (Szsgd. útján).
2 db melléklet.
Budapest, 1994. évi október hó 13-án.
vitéz nemes Vörös János vezds. s. k.

Napló

1564,/Főv.hdm.-44. X. 14.
Budapest és a Duna-Tisza közének védelmére erők hátraszállítása

Mint az 1. és 2. hds.pság-októl berendelt vk. tiszeknek szóbelileg már elrendeltem, - a
legnyomatékosabban utasítom az 1. és 2. hds.pság-okat, hogy az arcvonal visszavételével kapcsolatban
az összes nélkülözhető csapatokat (anyagot) a visszavétel üteméhez mérten fokozatosan vonják ki és
tartalékok képzése nélkül lehetőleg vasúti szállítással, amennyiben azonban arra mód nincs, úgy
gyalogmenetben haladéktalanul indítsák útba Budapest-re. Budapest-re való beérkezésük után az
alakulatokkal a Főv. intézkedik. Ezért a visszairányított egységek pk-ai a további pcs-ok átvétele végett
a Főv. hdm. oszt-on jelentkezzenek.
Miután a jelenlegi hdm. helyzetben a Duna-Tisza közének és az ország fővárosának védelme a hds-ek
szempontjából is, azok visszavételével kapcsolatosan a legelsőrendű fontosságú, a hds. pk-ok
kövessenek el mindent, hogy minden egyéb intézkedésre, vagy megfontolásra való tekintet nélkül minél előbb minél nagyobb számú csapatot tudjanak fenti célra útba indítani.
Biztos vagyok, hogy elgondolásomat és a súlyos helyzet megkövetelte kényszerrendszabályok
szükségességét a hds. pság-ok belátják és mélyen átérzik, és ezért minden törekvésükkel igyekezni
fognak a cél érdekében mindent megtenni.
Kapják: 1. és 2. hds.pság-ok, továbbá tudomásul Föv.mü., Hff., Hhf.
Megküldöm: K. K. I-nek és H. M. Úrnak (Szsgd. útján).
Budapest 1944. évi október hó 14-én.
vitéz nemes Vörös János vezds. s. k.
A másolat hiteles.
Bpest, 1944. X. 14.
Gáspár alez. s. k.
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1591./Főv.hdm.-44.X. 15.

Napló
Fegyverletétel tbn.

A rádióban elhangzott „fegyverletétel" kifejezés nem jelenti azt, hogy mindenki eldobja fegyverét. A
harc beszüntetésére parancs nem ment, csak fegyverszüneti kérelem van.
Kapják: 1., 2., 3. hds. pság-ok, VII., IX. hdt. pság., 27. k.ho., 9. hv. dd. (2. hds.pság útján.)
I. hdt.pság. és VI. hdt.pság. (I. hdt.pság útján).
4. honv. ker.pság., 5. táb.póthe.pság, 5. honv. ker. pság. (4. honv. ker. pság. útján)
1. hu. ho. pság.
2., 3-, 6., 7., 8., 9. honv. ker. pság-ok,
Fee.pság., Le.pság. (Föv. rep. oszt. útján), Lgv. e. pság.,
Kszv.
Matolsy csop.
Vincze ezds. (Szolnok-i csop.)
Föv.hírsz., agi., mii. rep., prop, oszt-ok, Hff, Hhf. Föv. központi iroda.
Budapest, 1944. évi október hó 15-én.
vitéz nemes Vörös János vezds. s. k.
A másolat hiteles!
Bp., 1944. X. 15.
Szörényi Ferenc szds. s. k.

10.
1824,/Főv.hdm. - 44. X. 16.
Tájékoztató a honvédség tisztikara részére
A f. hó 15-én történt eseményekkel kapcsolatban a honvédség és különösen a tisztikar tájékoztatására
az alábbiakat közlöm:
1) A Kormányzó Úr - környezete elfogult és kishitű klikkjének befolyása alatt a nemzettől és a
honvédségtől elzárva - úgy volt tájékozva, hogy egyrészt Németország segítségnyújtásra, Magyarország
pedig a bolsevizmussal szembeni fegyveres ellenállásra már nem képes, másrészt, hogy a
bolsevizmussal kedvező fegyverszünetet köthet.
Ennek hatása alatt a Kormányzó Úr fegyverszüneti tárgyalásokat kezdett, amit a Budapest-i rádió be is
jelentett.
2) Ez a bejelentés az ország egész közvéleményében, de főleg a honvédség tisztikarában egyrészt
megdöbbentő meglepetést és mérhetetlen felháborodást keltett, másrészt rövidesen az is beigazolódott,
hogy Magyarország a bolsevizmussal nem tud olyan fegyverszüneti megállapodást kötni, ami nem
jelentené egyben az ország területének, lakosságának és életének teljes megsemmisülését.
A Kormányzó Úr ezt felismerve önként a német véderő védelme alá helyezte magát és nagy német
szövetségesünk tanácsára olyan kifejezetten és határozottan radikális magyar nemzeti politikai
irányzatnak adta át az államvezetést, amely a legtöbb reményt nyújtja a magyar háborús erőforrások
legteljesebb kihasználására, másrészt - mint a nemzet legszélesebb rétegeinek és szövetségeseink
legteljesebb bizalmának hordozója - a Német Birodalom további támogatásának megnyerésére.
3) A kialakult új helyzet tehát minden tekintetben biztosítékot nyújt arra, hogy a magyar honvédség
tisztikara és az egész magyar haderő szent életcéljának - Hazánk megvédésének - az adott
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körülmények között a lehető legnagyobb erőkifejtéssel tudjon eleget tenni és megfelelni. A magyar
tisztnek és általában a magyar katonának ugyanis nem volt soha, de különösen ma nincs magasztosabb
és szentebb feladata, mint a Haza földjének megvédéséért az utolsó leheletig, az utolsó csepp vérig
harcolni és küzdeni.
4) Fentiek alapján, mindaddig amíg a magyar-német együttműködés részletkérdései rendszeres
szabályozást nem nyernek következőket rendelem:
a) Az 1. magyar hds. felett továbbra is a Hgr. Nord-Ukraine, a 2. és 3. magyar hds-ek felett pedig a
Hgr. Süd parancsnokol minden hdm. vonatkozásban.
b) A hdm. vezetés tekintetében ezek a magasabb német főparancsnokságok felelősek. Hazánk
megvédésének érdekében eme elöljáró német pság-ok intézkedéseit feltétlenül el kell fogadni és
azokat maradéktalanul teljesíteni kell. Minden ezzel ellenkező értelmű régebbi intézkedés, vagy
rendelet azonnali hatállyal érvényt veszti.
c) A magyar nemzet inkább mint valaha is létéért, vagy nemlétéért harcol, tehát minden tisztnek és
katonának az a legszentebb és egyedüli kötelessége, hogy a harcot teljes önfeláldozással a végsőkig
folytassa. Aki nem így cselekszik az nem méltó a magyar tiszt és magyar honvéd nevére és így ezekkel
szemben fennálló rendelkezések szerint kell eljárni.
Végül pedig ami a német és magyar együttműködésben a múlt kölcsönös bizalmatlanságából fakadó
súrlódási felületeket illeti (alárendeltségi viszonyok, ök. törzsek stb.) ezek kihatásait mindenki viselje
türelemmel mindaddig, míg a bizalom helyreállításával párhuzamosan ezek a kérdések is elintézést
nyernek. Mindenki meg lehet győződve, hogy mindezek a kérdések - nagy szövetségesünk irányító
szerepét elismerve - olyan rendezésre kerülnek, ahogy azt a magyar szuverenitás, az egyenrangú
fegyvertárs és a magyar önérzet megkívánják.
Kapják: Csatolt elosztó szerint.
1 db melléklet
Budapest, 1944. évi október ló-án.
A másolat hiteles:
Bp., 1944. X. 16.
Gáspár alez. s. k.

Beregffy Károly vezds. s.k.
m. kir. honvédelmi miniszter és
a m. kir. honvéd vezérkar főnöke
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SZEMLE

MATTHEW STRICKLAND (ED.)

ANGLO-NORMAN WARFARE
Studies in Late Anglo-Saxon and Anglo-Norman Military
Organization and Warfare
(Woodbridge, 1992. 344 o.)
A kötet korában különböző helyeken és idő
pontokban megjelent, a XI-XIII. századi angol
és normann hadviselésről szóló tanulmányok
igen hasznos reprint-gyűjteménye.
Már a bevezetésből is fontos dolgokat tudha
tunk meg, például, hogy a XII. századi Angliá
ban és Normandiában mindig kisebbségben
voltak ugyan a hadakozó főpapok, de igen sok
volt a várépítő és várőrző főpap. Igen érdekes
adat, hogy I. Henrik angol király 1101-ben 1000
lovagot bérelt Róbert flandriai gróftól, s ez
időben az angliai feudális lovagsereg (a
servitium debitum) nem tett ki többet 5000
lovagnál. Ilyen korai tehát a zsoldos lovagság
elterjedése Angliában.
Nicholas Hooper tanulmánya a XI. századi
angol /70//sé,cflr/-okról szól. Ezek házi harcosok,
skandináv nevük Nagy Kanut 3-4000 főnyi
elitcsapatának emlékét őrzi. Nem igen külön
böztek a thegn vagy chevalier néven szereplő,
nem skandináv nevű és eredetű házi harcosok
tól; kisebb részüknek földbirtoka is volt. A
housecarl-nak nevezett házi harcosok 87%-a
skandináv eredetű, a többiek származása anglonormann. A birtokkal rendelkező házi harcosok
felváltva laktak a királyi udvarban és birtokai
kon.
N. Hooper másik tanulmánya a késő angol
szász korszak haditengerészetéről szól - némi
leg eltérő módon W. Hollister 1962-ben megje
lent művének szemléletéből.
Marjorie Chibnall az 1066 előtti normandiai
hadszervezetről ír. Az oklevelekben igen sok
miles, eqties, vavassor szerepel földbirtokkal,
vagy anélkül, a számszerű adatok azonban
hiányoznak. 1066 előtt nincs adat Norman

diában arra, hogy valamelyik apátság katonai
szolgálatot teljesítene; de említenek olyan lo
vagokat, kik apátságnak teljesítenek lovagi
szolgálatot. Ez csak régi apátságok esetében
fordul elő, melyeknek volt elég földjük ahhoz,
hogy szekularizálják és lovagokat ültessenek rá.
Az egyházak katonai szolgálata inkább a püs
pökök feladata volt.
A lovagok ötös-tizes csoportokba szerveződ
tek, s e kis egységekből szervezett nagyobbakat
a magister militum.
I. C. //o/ítanulmánya a lovagi szolgálat angliai
szabályozásáról, főként II. Henrik 1166-os Carta
Baronum-áról szól, Y. O. Preshvich-é pedig az
anglo-normann állam haderejének finanszírozá
sáról.
Majorié Chibnall másik tanulmányából I.
Henrik zsoldosait és famíliáját ismerhetjük meg.
Az angol hadsereg csak István és II. Henrik óta
nevezhető - részben - zsoldoshadseregnek. I.
Henrik még kis létszámú feudális csapatokkal
hadakozott, néhány zsoldosa a família regis-en
belül található. A korabeli angliai szóhasználat
szerint a „serviens" lehetett a lovagoknál könynyebb fegyverzetű lovas, lehetett olyan sze
mély, aki nem katonai szolgálattal tartozik, és
lehetett - főként Normandiában - a házi csapa
tok „ifjú" lovagja - esetleg azonos lehet a króni
kások „milites gregarii"-nak nevezett harcosai
val. A „miles" szó bármilyen könnyebben fel
szerelt lovast is jelenthetett. A „gregarii" és
„pagenses" név jelenthetett zsoldost és szegény
lovagot is.
O. Preswich másik tanulmánya a normann
királyok házi harcosaival foglalkozik: szerinte
már I. Henrik házi harcosai is igen jelentős erőt
képviseltek. Az angol-normann hadszervezet
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kevéssé különbözött I. Edwardétól, s a közép
kori angol hadszervezet szívósabban élt tovább,
mint korábban vélték.
Különösen érdekes R. Allen Broivnnak a
normann lovagokról szóló vitatkozó hangvételű
tanulmánya. R. Glover, S. Harvey, J. Gillingham
és a legtöbb külföldi historikus nézetével ellen
tétben
hangsúlyozza,
hogy
ragaszkodik
Guilhiermoz és M. Bloch álláspontjához, mely
szerint a XI. században új katonai elit született,
és helytelennek tartja az anglo-normann lovag
„lefokozását", szembeszállva emiatt az általa
egyébként nagyrabecsült F. M. Stentonnal is.
Elismeri, hogy nem minden nagyúr lovag e
korszakban. Az új katonai elit társadalmi elit is
volt: először a gazdagabb nemesek lettek ne
hézlovasok, majd ők látták el nehéz fegyverzet
tel legjobb harcosaikat. A „házi" lovag és hűbé
res lovag közötti éles ellentétet tagadja. Érdekes
adalék a fegyverek drágaságához: Jan Pierce a
közelmúltban megpróbálta, mennyi idő alatt
készül el egy láncing és - XI. századi módszer
rel - egy dísztelen kard. Az előbbihez 140, az
utóbbihoz 200 munkaórára volt szüksége. Nem
akármilyen, s nem is egyetlen ló kellett egy
lovagnak, s egész életében gyakorolnia kellett a
lovaglást, a kardvívást, a taktikát. A lovaglást
csak serdülőkorban lehetett elkezdeni, ,,aki 12
éves koráig az iskolapadban ül, már csak pap
nak jó".
Az új lándzsatartásról írja Anna Komnena,
hogy a támadó lovag Babilon falait is áttörné. Ez
még exkluzívabbá tette a lovagi harcászatot.
A normann nehéz lovasság hatékonyságát
fokozta a gyalogsággal való együttműködés.
Robert de Guiscardnak 200 normann lovag
elég volt ahhoz, hogy Calabria ura legyen,
Messinát Roger de Hauteville kevesebb, mint
500 lovaggal hódította meg.
A XII. században az anglo-normann és Anjou
dominiumok lovagjai arisztokratikusabbakká
váltak, számuk csökkent, noha a lovagi felszere
lés nem lett drágább, s a fegyverzet sem válto
zott az I. Richárd korában bevezetett fazéksisa
kot nem számítva. Ha a normann lovagot meg
akarjuk ismerni, az egykorú Bayeux-i szőnyeg
remekül felfegyverzett alakjait kell megvizsgál
nunk.
John Gillingham Hódító Vilmos hadvezéri
tevékenységéről ír. Három kérdést vizsgált: 1.
miért volt olyan kevés csata? 2. mi volt e korban
a hadakozás normális formája? 3. miért tért el
1066-ban Vilmos korábbi szokásaitól és fogott
bele egy számára új dologba? A csata szerinte a
középkorban, de már Vegetius szerint is, a

végső és legkockázatosabb eszköz a háború
ban. Előbb minden mást ki kell próbálni: várost
romot, területpusztítást, gyújtogatást s csak
végső eset lehet a nyílt összecsapás. Ilyen végső
eset volt Hastings, mely után még hosszú,
pusztító háború következett, míg Vilmos Anglia
urának érezhette magát.
R. Allen Broivn másik tanulmánya magáról a
hastingsi csatáról szól. Élesen bírálja Oman
lovagságellenes felfogását, mely szerint az
arrogancia és a butaság bizonyos határozott
színt adott az átlagos feudális seregnek, mely
amúgy a nem-katonai kvalitások gyűjteményét
jelentette, dezorganizált, amatőr káosz volt. A
csata leírását, mely a különböző szerzőknél
erősen eltérő, részletezni itt nincs helyünk.
Mindenesetre cáfolja Glover nézetét, mely sze
rint a normann lovasok lándzsáikat hajították
volna: a Bayaux-i szőnyeg szerint felülről lefelé
döftek velük, sőt néhány, a szőnyegen szereplő
lovag már az új lándzsatartást alkalmazta.
A normannok győzelmének oka a fölényes
haditechnika és fölényes hadvezetés. Ez az
egyik legfontosabb győzelem a Nyugat történe
tében. Nem vonható kétségbe ugyanakkor a
vesztes angolszászok rendkívüli bátorsága.
Jim Bradbury az 1066 és 1054 között Angliá
ban és Normandiában lezajlott csatákról ír. E
korszakban több nagyobb és 50 kisebb csata
zajlott le a térségben. Sokszor inkább kerülték a
csatát, féltek a vereségtől; csak akkor csaptak
össze, ha mindkét fél reménykedett a győze
lemben, vagy ha az egyik győzelmet remélt, a
másik pedig olyan helyzetbe került, hogy a
csatát nem tudta elkerülni. Az egyes ütközetek
leírása során kiderül, hogy e korban már létez
nek lóról szállt lovagok, íjászok - rendszerint az
első sorban -, s ami igen fontos: a döntő csapás
ra tartalékban hagyott lovasság. Mindez azon
ban nem volt anglo-normann specialitás, s nem
angolszász hatásra alakult ki.
John Gillingham I. Richárd haditetteit vizs
gálva a középkori hadművészetet elemzi, mely
szerinte igenis létezett. A mai történészeket a
hadszervezet érdekli, a stratégia kevésbé. így
Contamine 400 oldalas, kiváló művében is csak
9 oldal foglalkozik stratégiával. A szerző Smail
1956-ban megjelent munkájának a keresztes
háborúkra vonatkozó nézeteit veszi át, és álta
lánosítja.
Oroszlánszívű Richárd összesen kb. 25 évet
töltött hadakozással, ennek ellenére csak 2-3
csatát vívott. A legtöbb hadjárat csata nélkül
zajlott le, várostromokkal, a vidék pusztításával.
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A legtöbb csata nem is döntő jelentőségű, s bár
viszonylag kevés lovag esik el, a vezér számára
mégis igen veszélyes: a csata egyik fő célja a
vezér megölése, vagy elfogása volt. Érthető, ha
az okos vezér csak végső szükségben vállalt
csatát, annál is inkább, mert egyéb módon, a
vidék pusztításával, a várak elfoglalásával is el
lehet érni a győzelmet. így háborúzott Richárd,
sőt már Nagy Károly, később III. Edward, a
fekete herceg, vagy V. Henrik is.
A védő igyekszik a pusztítást megakadályoz
ni, vagy a támadó utánpótlási vonalait elvágni.
Előfordulhat, hogy a védő kedvezőtlen körül
mények között kénytelen csatát állni, a pusztítás
megakadályozása céljából meg kell közelíteni
az ellenséget. Ilyenkor ugyanis a támadó kény
telen seregét együtt tartani, nem tud fosztogatni.
Ha nem tud fosztogatni, a háború elveszíti
vonzerejét, a harcosok haza akarnak menni:
zsákmány nélkül háborúzni kevés ember szere
tett, csatát állni majdnem senki. Ha támadó
utánpótlását elvágták, hamarosan jött a járvány.
Az utánpótlás biztosítására Richárd nagyon
ügyelt; utánpótlási vonalának sebezhetősége
miatt nem ostromolta meg például Jeruzsálemet.
Richárdtól igen távol volt a fenegyerekség, az a
romantikus legendák beállítása. Személyes
bátorsága sem lehet kétséges, s ezt terjesztette is
magáról - mert politikailag hasznosnak tartotta.
Stratégiája azonban a raktárak rendszeres hasz
nálatán és fosztogatáson alapult.
1066 előtt és a XV. századtól kezdve Angliá
ban kevés várat építettek. E korszakokban
viszonylag sok a csata, mert a legtöbb háború
polgárháború, s a harcoló felek nem akarják a
lakosságot fosztogatással elidegeníteni - inkább
csatáznak.
A középkori seregekben - a közhittel ellen
tétben - igen fontosak a várvédők, íjászok,
ostromgép-kezelők, gyújtogatok - szóval a
gyalogosok Fontos a lovasság is (!), különösen
mint felderítő és mint a fosztogató gyalogosok
védője. Nem a nehéz lovasság a legfontosabb. A
csatákban tényleg a döntő fegyvernem, de mint
említettük, a háborúban nem a csaták voltak a
legfontosabbak. A parancsnok fő célja, hogy
ellátást biztosítson katonáinak, s megfossza attól
az ellenségét.
Matthew Strickland tanulmányából a XII. szá
zadi angol-skót határháborúkat ismerhetjük
meg. Ezekben Anglia volt az erősebb fél: hivatá
sos anglo-normann katonai elit harcolt egy
vegyes haderővel, mely törzsi, feudális és zsol
dos elemekből, meg francia-normann kalando
rokból állt. Az angolok igyekeztek kihasználni
erőfölényüket, s keresték a konfrontációt, a

skótok viszont igyekeztek elkerülni. Az egyet
len nagyobb csatában (1138, Standard) a skótok
megsemmisítő vereséget szenvedtek. Ez nem
meglepő, mert a skót seregek zöme igen gyen
gén felfegyverzett gyalogság volt, s lándzsásaik
nem alkottak fegyelmezett csapatokat, alig több,
mint 100 feudális lovagot tudtuk kiállítani. Az
angol lovagok számbeli fölénye 4:1 és 10:1
között váltakozott.
Matthew Bennett az 1100 táján született 1150
és 1175 között működő Wace műveit ismerteti.
Ezekben kitűnő hadtörténelmi leírások találha
tók.
John Gillingham a History of William the
Marshal c. költeményt elemzi hadtörténelmi
szempontból. Mivel a főhősben mindenki a lo
vagság példaképét látja, a műből sok mást
egyszerűen nem vettek figyelembe, csak a
tornákkal foglalkoznak, nem a háborúkkal,
pedig a mű 19 214 sorából 3150 szól a tornák
ról, de 8350 a háborúkról. A főhős katonai
tevékenységével nem foglalkozik Contamine,
Verbuggen, Lot és Oman, nem foglalkoznak a
had- és lovagságtörténészek és William Marshal
életrajzírói sem, ami annál furcsább, mert a
középkori hadművészet - lovagi hadművészet.
Gillingham ezt a hiányt akarja pótolni.
A háborúk leírása során a költemény részlete
sebben leírja a hadviseléssel járó pusztításokat.
Nem az a cél, hogy az ellenség lovagjaival nyílt
csatákat vívjanak, hanem hogy seregét rossz
irányba csalják, s távollétében erőforrásait
pusztítsák. Ezt tette William Marshal is. Ez nem
egyeztethehő össze Duby állításával, mely
szerint Marshalnak túl kevés esze volt ahhoz,
hogy ellensúlyozza egy hatalmas és fáradhatat
lan fizikum természetes erejét, vagyis hogy buta
és erős ember volt. Gillingham szokatlanul
kemény, sőt udvariatlan formában bírálja
Dubyt, aki William Marshal hábortiiban ott is a
lovagi eszményt keresi, ahol az egyáltalán nem
volt lényeges. („Sajnos e helyen Dubynak túl
kevés esze volt ahhoz, hogy megállítsa fáradha
tatlan tollának természetes ügyességét".)
A lovagi háború céljai konvencionálisak, de
azok a módszerek is. Sok a fosztogatás, gyakori
a várostrom, és kevés a csata. A költemény 18
várostromot és 3-4 csatát ír le, s maga William
Marshal hosszú életében (78 évig élt, ez akkor
igen magas kornak számított) csak 2 csatában
vett részt. A lovagok - ellentétben Duby
„ostobaságaival" (nonsense) és „szamársá
gaival" (rubbish) - olyan háborúkat vívtak, amit
mi lovagiatlanoknak vélünk. A lovagok általá
ban minden „csúnyaságot" elkövettek, amit a
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költemény elítél - a templomrablást sem kivéve.
Nem áll, hogy a lovagi etika a XIII. században
szigorúbb lett volna, mint a százéves háború
idején: lényegében ugyanolyan volt. A költe
mény nem csak azt bizonyítja, hogy a XIII.
századi lovagi etika a háború szörnyűségeit
adottnak veszi, hanem azt is, hogy a fosztogatás
és rablás a lovagi háború lényegi tevékenysége.

A lovag mindezeket csak akkor kárhoztatta, ha
hozzátartozói szenvedték el. Ha ő támadott,
minden helyes volt William Marshal „a világ
legjobb lovagja" szemében, akinek élete a
„lovagság modellje".
Borosy András

URBÁN ALADÁR

KÖZTÁRSASÁG AZ ÚJVILÁGBAN
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ü l e t é s e , 1 7 6 3 - 1 7 8 9
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 348 o.)
Igazolva látszik az a tétel, hogy bizonyos tör
téneti fejlődési szakaszok, hatásukban későbbi
évszázadok hatalmi vetélkedését befolyásoló
események elemzését időről időre el kell vé
gezni, hiszen számtalan aktuálpolitikai megfon
tolás befolyásolhatja az utókor ítéletét. Különö
sen így van ez egy, a jelenben szinte vetélytárs
nélküli gazdasági és katonai nagyhatalom ese
tében, melynek előtörténetére mintha kevesebb
figyelmet fordítanának napjainkban. Általában
az Egyesült Államok XX. századi szerepvállalása
határozza meg az európai országok zöméhez
képest fiatalabb államalakulat fejlődésének
vizsgálatát, s a nem is olyan távoli múltban
Magyarországon csupán az egyetemek történeti
és angol nyelvi tanszékeinek egy-egy kutatója
foglalkozott komolyan az amerikanisztika bizo
nyos területeivel. Az érdemleges kutatások
csupán szűk körben válhattak ismetté, minek
következtében az ideológiai hatásoktól egyálta
lán nem mentes klisék zavartalanul tovább éltek
a köztudatban. Talán ennek is tulajdonítható,
hogy sokáig váratott magára egy olyan magyar
nyelvű összefoglalás az Egyesült Államok szüle
tésének körülményeiről, melyben a szerzőt nem
befolyásolják bizonyos elvárások, sőt akár a
divat diktálta igények sem. Urbán Aladár köny
ve viszont azt az elmélyült és engedmények
nélküli, kizárólag pontosságra törekvő kutatói
szellemiséget tükrözi, melyet a szerző más
témákról közzétett eddigi munkáiban, illetve
egyetemi tanári tevékenysége során már koráb
ban is képviselt.
A könyv előszava némileg eltér az eddigi
megszokott témaválasztások magyarázatától. A

szerző ugyanis gondolkodásra kívánja késztetni
olvasóit, azon az alapon, hogy a magyar olvasó
többnyire jól ismeri a XIX. századi magyar
forradalom és szabadságharc hadtörténeti,
közjogi, diplomáciatörténeti problémáit. Könynyen adódnak tehát bizonyos területek, ahol
egy másik földrészen végbement forradalmi és
önvédelmi harc eseményei, a külpolitikai viszo
nyok változásai elkerülhetetlenül összehasonlí
tásra késztetnek. Urbán Aladár mindamellett
még az előszóban figyelmeztet, hogy a NagyBritannia függőségéből szabadulni akaró észak
amerikai gyarmatok harcának sikere elválaszt
hatatlan volt a kor nagyhatalmi vetélkedésétől. S
ez lényeges szempont a későbbi magyarországi
forradalommal kapcsolatos analógiák boncolga
tása során, hiszen a tizenhárom állam végül is
hathatós támogatást tudhatott maga mögött
Franciaország részéről.
Ezt követően egy rövidebb fejezet követke
zik, melyben az első fehér telepesek megérke
zésétől tekinthetjük át a keleti partvidék fejlődé
sének történetét a XVIII. század közepéig.
Részletes tájékoztatást ad a szerző a különböző
közigazgatási és kereskedelmi problémákról,
majd a brit fennhatóság megszilárdulása után a
londoni legfőbb törvényhozó testület, illetve a
királyi joghatóság és az egyes gyarmatok képvi
seleti, igazságszolgáltatói, valamint végrehajtó
szerveinek viszonyáról. Különösen érdekes
lehet az olvasó számára a keleti partvidéken
létrejött gyarmatok típusainak ismertetése, azaz
a királyi gyarmat, a tulajdonosi gyarmat
(Maryland és Pennsylvania estében) valamint a
XVII. század második felében jelentős önkor-
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mányzati szabadságot kapott, nem a londoni
központi politika támogatásával létrejött, ún.
önkormányzati gyarmatok. Ugyanitt lehet nyo
mon követni a francia kereskedelmi konku.rrencia megjelenését, s az elkerülhetetlen
háborúkat. A XVIJI. század első felében valójá
ban három háború zajlott le a határvidékek
indián törzseinek részvételével, de a különleges
kegyetlenséggel vívott és az európai hadviselés
től eltérő erdei háborúk során csak a harmadik
összecsapás hozott eredményt Nagy-Britannia
számára. A hétéves háború amerikai had
színterén gyakorlatilag a londoni kormányváltás
hozta meg a fordulatot, amikor az idősebb
William Pitt került a kormány élére. Nem látvá
nyos győzelmek, hanem az elszántság és kitar
tás hozta meg a sikert, mígnem a brit sorkatona
ság és az amerikai gyarmati irreguláris csapatok
fokozatosan pozíciókat nyertek a Szent Lőrinc
folyó völgyében és Kanadát is elhódították a
franciáktól.
A második fejezet az események fonalát az
1763-as angol-francia békekötéstől veszi fel,
mely hiába hozta el London győzelmét az
amerikai kontinensen, az újonnan biztosított
területek gazdasági kiaknázása, illetve sajátos
belső fejlődése óhatatlanul feszültségeket
eredményezett az ott élő gyarmatosokkal. A
cukortörvény, majd az illetéktörvény mind
mind jellegzetes mozzanatai voltak annak a
folyamatnak, mely voltaképpen a gyarmatosok
önszerveződését és egymásra utaltságát erősítet
te. Ennek az időszaknak az eseménytörténeti
feldolgozása a könyvben, mely a teamo
nopólium elleni tiltakozás különféle elemeit
részleteiben ismertetve a lexingtoni sortűz
következményeivel zárul, mindenekelőtt azt a
folyamatot tárja fel, hogy miképpen vezetett a
londoni kormány ügyetlensége egy elkerülhe
tetlen függetlenségi háborúhoz. Persze kétsé
ges, hogy a konfliktus egyáltalán elkerülhető
lett volna-e, hiszen mint azt a szerző is érzékel
teti, egy komoly kereskedelmi, gazdasági lehe
tőségekkel bíró és az anyaországhoz hasonló
jogi, alkotmányos, stb. berendezésekkel ren
delkező gyarmat óhatatlanul vetélytársként lé
pett volna fel Londonnal szemben. A potenciális
érdekközösség azután magával hozta a gyarma
tok szövetségét, de a kanadai területek csatla
kozása elmaradt. Ez mindenképpen az ésszení
önkormányzati, gazdasági jellegű engedmé
nyeknek tulajdonítható.
A tényleges háború első időszakát taglaló
harmadik fejezet viszont azt a politikai magatar
tást és következményeit tárja fel, amikor Lon
don már csupán a fegyverek erejében bízhatott,
illetve a Függetlenségi Nyilatkozat kibocsátásá

val a gyarmatok is a fegyveres ellenállástól
remélhették céljaik megvalósítását. A könyvben
ez a fejezet ad lehetőséget a szerzőnek arra,
hogy ne csak bizonyos általános alkotmányjogi
szempontokra hívja fel a figyelmet, hanem az
amerikai
függetlenségi
háború
idejének
hadseregszervezési problémáira is utaljon,
összehasonlítva a magyar polgári forradalom és
szabadságharc sok tekintetben rokon vonásokat
hordozó mozzanataival. Figyelemre méltó, hogy
valószínűleg az amerikai tapasztalatok nyomán,
a honvédzászlóaljakat nem egy évre, hanem
három évre toborozták. A reguláris haderőket
kiegészítő milícia viszont, melynek magyar
megfelelője az önkéntes, illetve a helységekre
kiszabott létszám alapján a nemegyszer sorshú
zással kiállított nemzetőrség volt, a hasonló
szerveződési gyakorlat ellenére eleve nagyobb
harcértéket képviselt. Mint Urbán Aladár kifejti,
ennek oka abban rejlett, hogy hosszú időre
visszatekintő hadszervezeti intézményről volt
szó amely ráadásul a korábbi francia háborúk és
az indiánokkal való küzdelmek folytán komoly
tradíciókkal rendelkezett. Mi több, a milícia
tagjainak saját fegyverük volt, s ezzel tudtak is
bánni. Önmagában természetesen a milícia nem
ellensúlyozhatta a begyakorolt reguláris csapa
tok harcértékét, mint ahogy az amerikai gyarma
tosok döntő győzelmei csakis képzett katonai
vezetők nevéhez fűződtek.
A háború második szakaszát tárgyaló negye
dik fejezet leszögezi, hogy a brit erők vereségét
hozó összecsapás Saratogánál túlmutatott hadá
szati jelentőségén. Ez volt ugyanis az a pillanat,
amikor Franciaország elérkezettnek látta az időt
a gyarmatosok támogatására. Az Egyesült Álla
mok létének elismerése biztosította a háború
folytatását, sőt Spanyolország bekapcsolódásá
val a konfliktusba a tengereken, tovább növelte
az amerikai erők sikerének esélyeit. Sir Henry
Clintonnak, a brit főerők új parancsnokának
1778 tavaszától már ezzel is számolnia kellett,
bár az amerikai-francia együttműködés kezdet
ben katonailag nem sok sikert hozott. A had
műveletek súlypontját ekkor a déli államokba
helyezték át, melynek hátterében az a londoni
meggondolás volt, hogy itt inkább támaszkod
hatnak a „lojalistákra". Londonban ugyanis arra
gondoltak, hogy a katonai sikerek nyomán egy
békekötés esetén a „hűséges" déli gyarmatokat
meg lehet tartani. S a brit katonai eredmények
kezdetben valóban e számítás helyességét
látszottak igazolni, bár Cornwallis tábornok
csapatai a győzelmek ellenére fokozatosan
felőrlődtek. Ráadásul Cornwallis végzetes stra
tégiai hibát követett el Yorktownnál, amikor
megvárta, hogy csapatai körül egyre szorosabb-

-124-

ra fonódjon az amerikai-francia ostromgyűrű. A
francia-amerikai együttműködés katonailag is
meghozta tehát gyümölcsét, s a yorktowni brit
kapituláció után már idő kérdése volt csupán az
egykori anyaországgal való tárgyalások meg
kezdése és a békekötés.
A könyv ötödik fejezete a párizsi tárgyaláso
kat követő új nemzetközi helyzetbe beillesz
kedni kívánó államalakulat alkotmányos beren
dezkedésének további fejlődését tekinti át. Az
adott időszak csúcspontját az államok uniójának
létrejötte, a köztársasági államforma törvénybe
iktatása jelentette, az adózás és törvényhozói
képviselet alkotmányos keretbe foglalásával
együtt. Az említett fejezet kiegészítéseként
egyébként a szerző rövid historiográfiai áttekin
tést is ad, melyben a különböző polgári forra
dalmak eltérő és hasonló vonásainak egybeve
tésével segíti az olvasót a nagyobb történelmi
távlatok értékelésében. Különösen figyelemre
méltó a kortársak felfogásának ismertetése,
illetve annak a kérdésnek a boncolgatása, hogy

vajon tényleges forradalom ment-e végbe
Amerikában. A kortársakat és az utókort is
élénken foglalkoztatta a társadalmi változások
és a függetlenségi harc kettősségének problé
mája.
A kötetet függelék egészíti ki, mely tartalmaz
za a Függetlenségi Nyilatkozat, az Egyesült
Államok Alkotmánya, valamint az 1791-es Bill of
Rights magyar nyelvű szövegét is. A kötet kézi
könyvként való használatát segíti elő a csatolt
irodalomjegyzék, az időrendi mutató, valamint
az események fontosabb szereplőinek adatait
tartalmazó kislexikon. A hadműveletek meneté
nek pontos követését a fejezetekhez kapcsoló
dó térképek szolgálják.
Mindezek alapján Urbán Aladár könyve egya
ránt alapvető műnek számít a korszak esemé
nyeivel foglalkozó hazai történész, illetve az
Egyesült Államok történetének korai időszaka
iránt érdeklődő olvasó számára.
Kurucz György

ÁCS TIBOR

SZÉCHENYI KATONAÉVEI
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1994. 300 o.)
A 300 oldal terjedelmű könyv borítólapjáról
Széchenyi István gróf, az I. dzsidásezred főhad
nagya néz az olvasóra. A portré egy ismeretlen
festő 1812-ben készített alkotása. Magában bízó,
komoly tekintetű fiatalembert ábrázol a kép,
akiről könnyen megállapítható, hogy jól érzi
magát a szép uniformisban, büszke arra, hogy
korát meghazudtolóan már tiszti rangja van.
A könyv bevezetőjében ez olvasható:
„Széchenyi István több mint másfél évszázada
áll az egymást követő nemzedékek figyelmének
középpontjában. Kiemelkedő személyiségének
óriási történelmi érdeme: nagy horderejű alko
tásaival Magyarország polgári átalakulásának
máig ható szolgálata. Születése 200. évforduló
jának megünneplésekor a tudomány sok új
értékkel gazdagította a nemzet emlékezetében
élő Széchenyi-képet. Ám a legnagyobb magyar
alakjának korszerű ábrázolása elképzelhetetlen,
ha rendkívüli életútjából nem próbáljuk bemu
tatni katonaéveinek történetét."
Széchenyi István 18 éves korától 35. életévé
ig, vagyis 17 éven át volt az osztrák császárság
katonája. Erről az időszakról szól ez a könyv,

ezt kutatta, majd írta meg a szerző több eddig
nagyrészt ismeretlen dokumentumra, figyelmen
kívül hagyott személyes vallomásra és persze a
már megjelent történelmi dolgozatokra támasz
kodva.
A szerző minden más történelmi publikáció
nál részletesebben ismerteti, értékeli Széchenyi
István szerepét az 1809-es győri, az 1813. októ
ber 16. és 19. között lefolyt lipcsei csatában, az
1814-es és az 1815-ös hadjáratokban. Ennek
révén több vonatkozásban is kiegészülhet az a
kép, amelyet eddig a magyar hadtörténetírás
ezekről az eseményekről kialakított. Ez a megál
lapítás a fegyveres összeütközések magyar
vonatkozásaira különösen érvényes.
Az első katonaévek ragyogó karriert ígértek a
fiatal gróf számára. A különböző hadjáratokban
tanúsított bátorságáért, helyzetfelismeréséért
több kitüntetésben, sőt két előléptetésben is
részesült. A napóleoni háborúkat követő évek
ben a katonai karrier már nem volt számára
annyira vonzó, mint a szolgálat első éveiben,
ami végül is a rangjáról való lemondáshoz és a
hadsereg kötelékéből való kiváláshoz vezetett.
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Ennek több objektív és szubjektív előmozdítójá
ról olvashatunk a könyvben. Ezek között a
magyarsága miatti mellőzöttségi érzés volt talán
a legerősebb, hisz őrnagyi előléptetését még
egy császári kihallgatást követően sem érte el.
Akadtak hátráltatói az alacsonyabb fórumokon
is szép számmal. A hadsereg állapotáról, vezető
iről sőt az osztrák császárság egészének helyze
téről több helyütt tett kritikus megjegyzései
olyanokat is sértettek, akikre a politikusok és a
magasabb parancsnokok jobban hallgattak,
mint a magyar grófra.
Széchenyi István katonai szolgálata aligha
értékelhető átlagosnak. Feltételezhető, hogy az
ezredeit gyakran váltó és ezek életéből hóna
pokra, sőt évekre kikapcsolódó személyt tiszt
társai sem tartották közéjük valónak.
A 17 szolgálati év legnagyobb része a napó
leoni háborúk utáni békekorszakra esik. Ezek
ben az években a katonai kiképzés egy-két
hasznosnak ítélt mozzanata mellett Széchenyi
István az osztrák hadsereg és az osztrák hadügy
elavultságát és gyengeségét is érzékelte. Bár a
különböző rangú és rendű parancsnokokkal
gyakran találkozott, társaságukban jól érezte

magát, rokonságában is voltak magas rangúak,
de érzékelte, hogy a katonai parancsnokok
kiválasztásában nagyon is háttérbe szorul a
tehetség és a szakismeret. Erdélyi útja ezt a
felismerést csak erősítette. Figyelemre méltóak
naplója azon oldalai is, amelyek a hadügy és a
hadsereg megreformálásával foglalkoznak. Azt
nem lehet állítani, hogy ezek az elmélkedések
hadtudósi színvonalúak, de azt igen, hogy a
magyar katonai gondolkodás értékes elemei.
Úgy vélem, hogy nem e recenzió írója az
egyetlen, aki nagy érdeklődéssel olvasta a
könyvnek azon részeit is, ahol Széchenyi utazá
sairól van szó. Az Európa több országában járt
gróf sok olyan ismeretre tett szert, amelyet
politikusi élete során ragyogóan kamatoztatott.
Híres műveiben és alkotásaiban ezek a tapaszta
latok rendre megjelentek, és persze a katona
évek tapasztalatai is hasznosulnak bennük.
Ács Tibor, a könyv szerzője a XIX. századi
magyar katonák megismerésére és megismerte
tésére irányuló munkáival már eddig is felhívta
magára és témájára a figyelmet. Széchenyi
István katonaévei című könyvével öregbítette
hadtörténelmi és kultúrtörténeti írói hírnevét.
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Móricz Lajos

LAWRENCE SONDHAUS

THE NAVAL POUCY OF AUSTRIA-HUNGARY 1867-1918
Navalism, Industrial Development and the Politics of Dualism
(Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 1994. 441 o.)
Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengeré
szetének történetét összefoglaló tudományos
művek sora egy új, angol nyelven kiadott kötet
tel gazdagodott. Lawrence Sondhaus az
Indianapolis! Egyetem professzora az Egyesült
Államokban, akinek a Habsburg Monarchia
haditengerészetéről, tengerészeti politikájáról
korábban már több könyve, illetve cikke jelent
meg. A téma kiválasztása figyelemre méltó, egy
ben mutatja a közép-kelet-európai régió törté
nete iránt Amerikában megnyilvánuló egyre
nagyobb érdeklődést.
Sondhaus könyve elsősorban a téma avatott
szakértőinek íródott hiszen stílusa néhol kissé
száraz, rengeteg számadatot vonultat fel mon
danivalója alátámasztására, utalásait némi elő
ismeret nélkül nehéz lenne megérteni.
A művet az Adria partvidékét, illetve a Föld
közi-tenger medencéjét ábrázoló két térképváz
lat, a császári és királyi hadiflotta parancsnokai
nak és vezetőinek, valamint hajóegységeinek
jegyzéke, több csatahajó vázlatrajza, AusztriaMagyarország tengerészeti-ipari komplexumá
nak sémája, ezen kívül bibliográfia és tárgymu
tató egészítik ki, A visszakeresést némiképp
megkönnyíti, hogy a hivatkozások, lábjegyzetek
- az angolszász szokásnak megfelelően - az
egyes fejezetek végén szerepelnek. A munka
alapos bécsi, olaszországi és amerikai kutatá
sokra épül, a szerző felhasználta műve megírá
sához eddigi kutatásainak részeredményeit
valamint a témáról angol, francia, német, olasz,
horvát nyelven napvilágot látott szakirodalmat.
A legújabb kutatási eredményekre támaszkodva
főként az első világháborús eseményeket he
lyezi új megvilágításba.
A bevezetésben Sondhaus a téma historio
gráfiai vázlatát adja. A mű a továbbiakban kilenc
nagy fejezetre és epilógusra tagolódik. A szerző
időrendi sorrendben tárgyalja a dunai biroda
lom haditengerészetének és dunai flottillájának
történetét Tegetthoff Lissánál 1866-ban aratott
győzelmétől 1918 november elejéig, a háborús
összeomlásig. Az egyes fejezetek illetve alfeje
zetek a flotta egy-egy új vezetőjének, parancs
nokának nevével fémjelzett időszakot - sok

esetben csupán néhány évet - ölelnek fel
Tegetthofftól Horthyig.
A könyv bemutatja a Monarchia vezetőinek a
hadiflotta fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit,
annak egyenlőtlen növekedését és minőségi
fejlődését. Kitér az új találmányok, technikai
vívmányok (pl. torpedó, tengeralattjáró) fel
használására, új hajótípusok (pl. gyorsjáratú
torpedórombolók, nagy vízkiszorítású csataha
jók) bevezetésére, a tengeri haderőnem terjesz
kedésének szerepére a hadiipar felfuttatásában.
Foglalkozik a flotta vezetésében beállott szemé
lyi és szervezeti változásokkal, a tiszti utánpótlás
kérdésével. Felvázolja a tengerészeti erőre
fordított költségek változásait, az ezzel kapcso
latban kialakult politikai véleménykülönbsége
ket a delegációkban.
Elemzi a külpolitikai változásokkal és a Hár
masszövetség kialakulásával összefüggő sajátos
„tengeri nagyhatalmi" státusz elérésére való
törekvést, így a századforduló után az Olaszor
szággal kibontakozó flottafejlesztési versenyt.
Részletezi a kötet a császári és királyi hadi
tengerészet hajóegységeinek és azok legénysé
gének részvételét a világégést megelőző hábo
rús konfliktusokban, így a török uralom ellen
fellázadt Kréta szigete köré vont nemzetközi
tengeri blokádban 1896-98 folyamán, a kínai
boxerlázadás leverésében 1900-ban, a Balkán
háborúk alatt kirobbant ún. Szkutari-válság
idején Montenegró partvidékének lezárásában.
Részletesen vizsgálja az első világháború ki
robbanása után az Adrián zajlott tengeri had
mozdulatokat, ütközeteket, a dunai flottilla
szereplését a Szerbia elleni támadásokban. Kitér
a kisszámú osztrák-magyar tengeralattjáró ön
állóan, illetve német búvárhajókkal közösen
antant hajók ellen végrehajtott portyázásaira.
Leírja Olaszország keleti partvidékének 1915.
május 23-24-én - a hadiállapot beálltakor csatahajók általi ágyúzását, megemlíti az 1915.
december 29-én a Durazzo kikötőjében hor
gonyzó olasz kereskedelmi flottán történt,
jelentős veszteségeket okozó rajtaütést. Termé
szetesen felvázolja az Otrantói-szorosban 1917.
május 15-én lezajlott tengeri ütközetet, amely
nek során a Horthy Miklós ellentengernagy
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vezette hajóraj számos kisebb antant hajót
elsüllyesztett, ennek következtében lazult a
szövetségesek tengeri blokádja. Elemzi a
cattarói matrózfelkelés kitörésének okait, annak
leverését, Horthy - mint utolsó parancsnok szerepét a császári és királyi hadiflotta 1918.
október 31-én a kialakuló délszláv állam képvi
selőinek történt átadásában.
Végül részletezi az osztrák-magyar haditen
gerészet felosztását a világháborúban győztes
nagyhatalmak között, ahol az adatok ezt lehető
vé tették, nyomon követi a parancsnokok,

vezető személyiségek későbbi sorsát a Monar
chia utódállamaiban.
Végezetül hadd térjek ki néhány apró negatí
vumra, melyek alapvetően nem vonnak le a mű
értékéből. A szerző szemléletesebbé tehette
volna a leírásokat korabeli fényképfelvételek
kel, művészi metszetekkel. A magyar parla
mentben, illetve a delegációkban az éves költ
ségvetéssel kapcsolatos vitákat - helytelen
módon - a közös hadiflotta fejlődésének kerék
kötőjeként állítja be.
Ballá Tibor

MARTIN GILBERT

THE ROUTLEDGE ATLAS OF THE FIRST WORLD WAR
(Routledge, London, 1994. 164 o.)
A hazánkban is ismert angol történész - mint
a címből is kiderül - az első világháború atla
szának összeállítására vállalkozott. Martin
Gilbert a Merlon College tagja Oxfordban.
Számos mű fémjelzi eddigi munkásságát, így
többek között Sir Winston Churchill hat kötetre
sikeredett hivatalos életrajza, a néhai angol
miniszterelnök iratainak 8 kötetbe rendezett
kiadása, a zsidóság XX. századi kálváriájáról, az
első és második világháború történetéről szóló
munkák, diplomáciatörténeti dokumentumgyűj
temények. Az egyébként is termékeny szerző
neve alatt napvilágot látott még tíz „történelmi
atlasz".
,,Az első világháború atlasza" első ízben 1970
ben jelent meg Nagy-Britanniában, de az azóta
eltelt több mint két évtized alatt, úgy tűnik,
ismételten megnőtt az érdeklődés az első világ
égés eseményeit képileg megjelenítő, gazdagon
illusztrált, népszerűsítő formában megírt kézi
könyvek iránt. Ezen új - szám szerint második kiadás azonban mindössze 5 térképvázlattal
tartalmaz többet, mint az első. A művet biblio
gráfiai jegyzék, tárgy- és névmutató, valamint
térképjegyzék egészíti ki. A kötethez Mont
gomery tábornagy - az El-Alamein-i győző írt
előszót. A rövid bevezetés után az összesen 164
térképvázlatot tartalmazó munka tíz nagy feje
zetre oszlik. Az ábrákon a háború különböző
aspektusai elevenednek meg, tematika szerint
összeállítva ábrázolják a szemben álló felek
stratégiai terveit, az egyes országok, régiók
hadigazdaságának területi elhelyezkedését, a
fronton zajló hadműveleteket. Részletezik
többek között az európai nagyhatalmi csoporto-

sulások kialakulásának folyamatát a múlt század
végén, a mozgósításkor fennállt erőviszonyokat,
a világháború történéseit, évekre lebontva.
Gilbert külön fejezetet szentel a légi, illetve a
tengeri hadműveleteknek, a háborút lezáró
békék következményeinek, pl. a politikai ha
tárok változásának. Minden fejezet előtt mottó
ként egy-egy angol költőtől, írótól, közéleti
személyiségtől kölcsönzött vers- vagy dalrészlet,
mondás áll.
Az olvasó első világháborúról szóló szak
könyvekből megszerzett eddigi ismereteit jól
kiegészíthetnék, tér- és időbeli eligazodását
segíthetnék a mű térképvázlatai. Úgy érzem,
indokolt a feltételes mód használata, hiszen
szembeötlő, hogy ez esetben nem a szó klasszi
kus értelmében vett „atlaszról" van szó. Sokkal
indokoltabb lenne a „vázlatgyűjtemény" kifeje
zés használata. Sok esetben csupán erős túlzás
sal nevezhetnénk térképeknek a könyvben
található ábrákat, vázlatokat. A képi és nyomta
tott információk meg nem létét, vagy hiányos
voltát nem mindig ellensúlyozzák a külön
keretben megjelenített magyarázó szövegek,
adatok, jelmagyarázatok. Sokszor nincsenek az
ábrákon feltüntetve nagyon fontos részletek, pl.
hadseregek, seregtestek számai, illetve nevei,
csak az általános támadási irányok szerepelnek
a fő hadszíntereken.
Gilbertnél is megfigyelhető az angolszász or
szágok történetírásában eluralkodott tendencia,
mely szerint jóval többet foglalkozik a NyugatEurópában, illetve a Közel-Keleten és a gyarma
tokon harcoló szövetséges csapatok tevékeny
ségével - következésképpen a kötetben is ezek
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az ábrák vannak túlsúlyban -, mint az olaszor
szági, balkáni vagy orosz front eseményeivel.
Ezen túlmenően erősen felróható a szerzőnek,
hogy szinte kizárólag csak angol nyelven megje
lent szakirodalomra hivatkozik.
A mű legnagyobb erénye az lehetne, hogy
hiányt pótol, hiszen az 1945 után itthon és
külhonban megjelent, első világháborúról írott

könyvek nem bővelkednek térképmellékletek
ben, a hadműveleteket részletező vázlatokban.
A fentebb leírtak ellenére úgy vélem, az
1914-18 között zajlott események iránt érdek
lődő olvasóközönség és a szakemberek egya
ránt haszonnal forgathatják az atlasz lapjait
ismereteik bővítésére.
Ballá Tibor

IZSÁK LAJOS-KUN MIKLÓS (SZERK.)

MOSZKVÁNAK JELENTJÜK...
Titkos d o k u m e n t u m o k , 1944-1948
(Századvég Kiadó, Budapest 1994. 293 o.)
Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy megál
lapítsuk: a kötet az un. „koalíciós idők" történe
tének egyik alapvető forrása lesz a jövőben. Az
Oroszországi Föderáció Újkori Dokumentációs
Központjában őrzött egykor titkos SZKP-iratok
közül kiválogatott anyagot tartalmazó kötetről
joggal érezhették úgy a szerkesztők, hogy
,,fontos kortörténeti dokumentumot adhatunk
mind a kutatók, mind az érdeklődő olvasókö
zönség kezébe". A több mint negyven doku
mentum (azért nem lehet pontos számot adni,
mert nem egy közülük több, szorosan összetar
tozó jelentést, vagy levelet tartalmaz) valóban
érinti a korszak minden lényeges kérdését,
természetesen sajátosan szovjet optikán keresz
tül. Kun Miklós az utószóban külön is felhívja a
figyelmet arra, hogy a jelentéseket a felsőbbséghez továbbító pártapparatcsikok - az egy,
saját bevallása szerint is műveletlen és tapaszta
latlan — Korotkevics kivételével nem tudtak
magyarul, azt viszont jól tudták (vagy érezték),
hogy az információkat, hogyan kell a „vezetés
szája íze szerint" tálalni. Az említett utószó
egyébként a lehetőség szerint — nemegyszer
szellemesen megfogalmazva - segít eligazodni
az amúgy áttekinthetetlen szovjet pártbürokrá
cia útvesztőjében. Igen jó „miniportrékat"
kapunk tollából az „illetékes elvtársakról" is.
Mielőtt tartalmi szempontból néhány érde
kességet kiemelve írnék a könyvről, dicsérőleg
kell megemlékeznem az anyag közzétételének
formájáról is. Mint hosszabb levéltárosi tapaszta
lattal rendelkező kutató, aki maga is bábásko
dott több okmánypublikáció létrejötténél, igen
kritikus szemmel néztem ezt. Mert nemcsak a
pontos jelzeteket adják meg (aminek egyébként
természetesnek kéne lennie), hanem közlik az
un. „kezelési feljegyzéseket" is, amelyek a ké-

sőbbi kutatások során, bizonyos összefüggések
keresésénél fontosak lehetnek. Izsák Lajos
jegyzetei higgadtan tájékoztatóak, tárgyilagosak.
Informálják és nem irányítják a kötet forgatóját.
Nagyon nehéz dolga lehetett a két fordítónak,
Páll Ernának és Hitseker Máriának, mivel szavaik szerint - a fordításnál: „maximális hű
ségre és pontosságra törekedtünk az iratok
tartalmát és nyelvezetét tekintve egyaránt, nem
állt szándékunkban például a dokumentumok
»stiláris színvonalának" korrigálása sem". (A
stílus maga az ember - szól az ismert esztétikai
közhely...) Egyébként igen nehéz dolguk
lehetett a cirillre átírt eredetileg latin betűs
tulajdonnevek „visszatétele" során. Két lénye
gesebb hibát találtam: Eduard Benes cseh poli
tikus legtöbbször csak Bene néven szerepel, s a
ma már a TV-ből is ismert Oloffson Piacid neve
Opafson alakban maradt. Dehát ennyi „belefér"
ekkora munkába. A levéltári kutatásokban
egyébként Gennagyij Barugyov, Ljudmilla
Koseleva és Larisza Rogovaja segített.
A kötet részletes tartalmi ismertetése külön
tanulmányt igényelne, így inkább csak „sze
mezgetek" a dokumentumok között.
Megdöbbentő, hogy a magyar kommunista
vezetők mennyire önállótlanok voltak. Rákosi
pl. az elvtársai által hozzá intézett magánlevele
ket is elküldte Moszkvába... Mindössze két
kérdésben próbáltak valamiféle önálló véle
ményt kialakítani: a csehszlovákiai magyarüldö
zések ügyében (eredménytelenül), és az MDP
programnyilatkozat tervezeténél. Itt - érdekes
módon - éppen a józanabb szovjet észrevétele
ket igyekeztek mellőzni.
Nézzünk bele most a kritikus 1947-es év
anyagába. Januárban I. V. Siskin, aki akkor
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éppen vezérezredes és a szovjet Fegyveres Erők
Minisztériumának Politikai Főcsoportfőnök-he
lyettese volt, még úgy vélte, hogy Magyarorszá
got viszonylag rövid időn belül ki kell üríteniük.
„Szükségesnek tartanám, hogy a szovjet csapa
tok magyarországi tartózkodásának fennmaradó
idejét egy Szovjet Kultúra Háza létesítésére
használjuk fel Budapesten", melyet a kivonulás
után valamelyik szovjet polgári szervezet üze
meltetne. A tavasz folyamán Kiss Károly, aki
akkor az MKP KV KEB elnöke volt, az egyik
legjelentősebb eredménynek tartotta a Rákosiéknál eredetileg nagyobb bázissal rendelkező
Demény- és Weisshaus-féle frakciók (szó sze
rinti) megsemmisítését. Péter Gábor ugyanak
kor azzal dicsekedett, hogy milyen széles körű
besúgóhálózatot sikerült kiépíteni, bár hozzátet
te, hogy „falun azonban információs hálózatunk
gyengébb". Szviridov altábornagy, aki korábban
a SZEB elnöke is volt, áprilisban keserűen
állapította meg: „A katolikus egyház komoly
erő, amellyel a kommunisták összeütközésbe
kerültek, és a kommunista párt egyelőre nem
találta meg annak a módját, hogyan vegye fel
ellene a harcot." (Lehet, hogy ilyen realista
megállapításai is közrejátszottak abban, hogy
később a GULAG világában lágertársa lett az
éppen általa odajuttatott Kovács Bélának?)
Zsdanov szeptember végén azt jelentette Sztá
linnak, hogy Révai József szerint „még nem
eldöntött kérdés, hogy Magyarországon népi
vagy polgári demokrácia lesz, csatlakozik-e az
új demokráciához, vagy az angol-amerikai

imperializmus támasza lesz." Véleményem sze
rint maguk a szovjetek sem voltak biztosak
benne, és ezért utasították vissza a kommunista
vezetők azon ismétlődő kérdéseit, sőt mond
hatni kunyerálásait, hogy legalább a kezükben
lévő politikai rendőrség (a későbbi ÁVH-NDI)
számára adjanak használható fegyvereket.
Rákosi maga is többször írt Sztálinnak, de le
velei nem nagyon járulhattak hozzá az amúgy is
igen gyanakvó Generalisszimusz bizalmának
erősítéséhez. Áprilisban ugyanis keserűen ál
lapította meg, hogy „Az összeesküvés leleplezé
se jelentős mértékben gyengítette a kisgazda
pártot, de szervezeti vonatkozásban komolyabb
változáshoz nem vezetett. Ez módot adott a
kisgazda vezetőknek, hogy a Baloldali Blokkal
kötött márciusi megállapodás után több-ke
vesebb sikerrel hozzákezdjenek a párt megszi
lárdításához." Decemberben pedig azzal szo
morította a „Népek Atyját", hogy „Az összees
küvés leleplezésében elért politikai sikereink és
az e téren kifejtett energia megriasztotta a lakos
ság bizonyos részeit, félelmet keltett bennük,
ami természetesen akadályoz bennünket".
Összefoglalva: az 1944/45 utáni időkre vo
natkozó magyar történetkutatás egyik legjobban
gondozott, valóban alapvető fontosságú doku
mentumokat tartalmazó kötetét jelentette meg a
kiadó, melyet a történettudomány valamennyi
ágazatának kutatója jól tud hasznosítani. Várjuk
a folytatást.
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Nagy Domokos Imre

HORVÁTH MIKLÓS

MALETERPAL
(Osiris-Századvég,

1956-os Intézet, Budapest, 1995- 400 o.)

Úgy vettem észre őszülő történelemtanár
ként, hogy minden magyar szabadságmozga
lomnak megvolt a maga legendája és kérdése.
Görgey ügyében közel 150 év kellett a kérdés
végleges (?) helyretételéhez. És azt is észrevet
tem részben fent említett, részben 56-ot kamasz
fejjel átélt minőségemben, hogy 56-ra vonatko
zóan érdekes módon mindkettő Maiéter Pál
személye körül alakult ki. Érthetőnek találtam,
de féltem is tőle, hogy egy napon keserű és
feloldhatalan görccsé válik.
Ezt próbálja Horváth Miklós könyvével meg
előzni.
Rövid, de nagyon jó historiográfiai bevezetés
sel kezdi művét, melynek mindössze 1/8-ad
része szól az 1956. október 23. előtti életsza
kaszról, ám ez nélkülözhetetlen az egész megér
téséhez.
Maiéter Pál családja is azok közé a magyarrá
vált külföldi származásúak közé tartozik, akik
nevük helyesírásának magyarossá tételével is
jelezték kötődésüket választott hazájukhoz.
Jogász édesapja a polgári radikális körökhöz
vonzódott ugyan, Trianon sokkja azonban
erősebb volt. Érthető, hogy Maiéter spontán
kialakult „fanatikus magyarságát" apja - saját
szavai szerint - „nem sok eredménnyel" próbál
ta ellensúlyozni.
Apja iránti kegyeletből eredetileg orvosnak
készült, de amint módja volt, a katonai pályát
választotta. ,,A Hazáért mindhalálig!" - szólt az
akkori tiszti eskü utolsó mondata, s Maiéter Pál
végül így zárta életét.
Addig azonban történt egy és más. Harcos
pályafutásáról keveset lehetett írni: egy honvéd
és egy partizán bevetés. Az első igazolja azt a
már 1956-ban terjengett hírt, hogy Maiéter Pál
katonáit fedezve az utolsó töltényét is kilőve,
sebesülten került fogságba.
Partizánná válásához három dolog járulhatott
hozzá: a feltörő polgári radikális nevelés emlé
kei (erről a szerző nem tesz említést), az, hogy a
két „legeuropéerebb" agitátort, Révai Józsefet
és Vass Zoltánt küldték ki a táborba agitálni, s
talán elsősorban: az ország német megszállása.
Ez utóbbit erősíti Maiéter azon kikötése is, hogy
a németek ellen vessék be. A partizán bevetés
részletes ismertetésének elolvasása után felme
rülhet a kérdés: hogyan készíthette elő az ilyen
téren a legkiválóbb szovjet partizán vezérkar az

akciót ennyire analfabéta módon?! Véletlenül
ilyen nem szokott történni, s meggondolásra
érdemes, hogy a magyar tisztek (pl. Szőnyi
Márton) partizáncsoportjai gyakorlatilag beveté
sük pillanatától kudarcra voltak kárhoztatva. Ezt
egyszer hozzáértő kutatónak végig kellene
gondolni, és lehetőség szerint ellenőrizni...
A „békeszolgálatról" (1945 tavasz - 1956 ősz)
összesen húsz oldal szól. Erre az időre esik első
házassága, gyerekei születése, magánéletének
válásba torkolló válsága és második házassága.
A szerző ezeket az intim szférába tartozó, ám
nélkülözhetetlen eseményeket őszintén, de
kellő tapintattal tárgyalja. A koncepciós pereket
megúszta, de nagy szerencséje volt, hogy a
kémkedésre történő beszervezési kísérletnek
nem dőlt be. Ha máshogy cselekszik - még
akkor is, ha csak hallgatólagosan utasítja el -,
biztosan letartóztatják. Az már nem dönthető el,
hogy provokáció volt-e, vagy valódi kísérlet, de
az elhárítás mindenképpen tudhatott róla,
hiszen éppen ez volt az az időszak, amikor a
szovjet titkosszolgálat a legjobban be volt épül
ve a nyugatiakba, és minden beszervezési
kísérletet jelentettek.
A debreceni évekkel kapcsolatban két meg
jegyzésem lenne. Az első: feltűnő, hogy a volt
partizánokat szinte hermetikusan el kellett
különíteni a demokratikus honvédség máshon
nan érkezett katonáitól ... A másik: hiányolom,
hogy a szerző nem reagál Simonffy Andrásnak
Maiéter debreceni szerepével kapcsolatban
megfogalmazott vádjára (Kompország katonái)
- bár nyilvánvaló, hogy Maiéter részéről csupán
parancsteljesítésről volt szó.
Közel száz oldalon foglalkozik a szerző nap
ról napra, szinte óráról órára a forradalom
eseményeivel, és benne Maiéter szerepével.
Nagyon jól követhető az a folyamat, ahogyan
egyes (feltehetően rá féltékeny) tisztek szándé
kosan téves, vagy féligaz információk mindkét
irányba történő továbbításával Maiétert egyre
inkább légüres térbe juttatják, szinte kikény
szerítve, hogy a forradalom oldalára kerüljön.
Szemléletes annak a bemutatása is, hogy a
szovjet-magyar ellenforradalmi vezetés mennyi
re tehetetlen és értetlen volt, mennyire képtele
nek voltak a helyzet megértésére.
Közben pedig megindul a legenda születése.
Nem Gosztonyi Péternek a Magyar Honvédben
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megjelent cikkeivel. Megmaradt feljegyzés
töredékem szerint már október 27-én „A
KILLIÁN" helytállásáról suttogtak a Körtéren.
Egyszerűen nem tudtuk elképzelni, hogy ne
egy tehetséges, magas rangú katona vezesse az
ellenállást. Pedig ma már világos; a forradalom
ereje éppen abban volt, hogy a legkülönbözőbb
fegyveres csoportok egymástól függetlenül,
valódi partizán módra tevékenykedtek, amőbaként folyva szinte körül az átgondolás nélkül
bevetett ellenséges páncéljárműveket.
Ha lett volna egységes parancsnokság, akkor
le lehetett volna verni a felkelést. Mivel azonban
a szervezése csak megkezdődött november
elején, az önálló fegyveres csoportok a vártnál
jóval tovább kitartottak.
Érdeme a szerzőnek, hogy - éppen időnként
személyeskedésbe átcsapó hangvétele miatt lehetőség szerint mellőzi a Pongrácz Gergely Gosztonyi Péter polémiát. Nem tagadja létét, a
Bevezetőben ki is tér rá, de nem akarja ilyen
irányba elterelni az olvasó figyelmét. Helyette
Maiéter Pál belső változásait igyekszik követni.
A kötetnek közel a fele a fogságban eltöltött
időt mutatja be. Az élet megírta thriller végig
követni az állomásokat, ahogyan az önállónak
tervezett „Maiéter és társa" ügyből „Nagy Imre
és társai" per lesz. Tiszteletre méltó történészi

teljesítmény, ahogy Horváth Miklós, végigboga
rászva valamennyi fellelhető iratot, követi a
koncepció változásait.
Maiétert közel két évnyi teljes izoláltság - és
még ki tudja mik - után sikerült csak lelkileg
megtörni. De azt már sohasem tudjuk meg,
hogy mi adta szájába az utolsó szó jogán a
következő mondatokat:
„A kémkedés és zendülés bűntettét nem is
merem el. Nem követtem el, de a népi demok
rácia megdöntésére irányuló szervezkedés
támogatását azt elkövettem, ha akaratlanul is.
Szocialista bíróság előtt állok, szigorú ítéletüket
kérem."
Egyébként mondhatott volna bármi mást, az
ítélet és sorsa ugyanaz lett volna.
Befejezésül az újratemetés és a rehabilitációs
eljárás kérdéseivel foglalkozik a szerző, megál
lapítva, hogy a törvényességi óvás „a vádpon
tok és az ítélet alapvető hazugságait nem leplez
te le".
Horváth Miklós rendkívül alapos és precíz
történészi munkát végzett, magasra téve fel a
mércét a magyar hadtörténelmi biográfiák
jövendőbeli szerzői számára.
Nagy Domokos Imre

CSONKARÉTI KÁROLY

SZIGORÚAN TITKOS DANDÁR
(1951-1956)
(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 282 o.)
A magyar történelemnek nemcsak „fehér
foltjai", hanem „fekete lyukai" is vannak, me
lyeket még nehezebb kitölteni. Ilyen az 1950-es
évek első felének katonai munkaszolgálata is.
Ennek története olvasható a könyvben.
A munkaszolgálat szülőanyja a munkaerőhi
ány, amely normálisan működő társadalmakban
csak rendkívüli körülmények között - pl. hábo
rúban - jelentkezik, békében azonban csak a
magukat (akár nemzeti, akár nemzetközi) szo
cialistának nevezőkben,
amelyek
általuk
„tervszerűnek" nevezett gazdaságszervezetüket,
teljesen irracionális módon, a normális államok
hadigazdaságáról mintázták. Feltöltője pedig a
félelem. A látszólag irracionális félelem azoktól,
akik ugyan még nem tettek semmit, de esetleg
tehetnek...

A szovjet típusú rendszer „csak úgy szilárdul
hatott meg, hogy a legkegyetlenebb szigorral
igyekezett félresöpörni útjából a kommunista
diktatúra lehetséges ellenfeleit; az önállóan
gondolkodó, vagy gazdaságilag
független
embereket" - írja a Szerző bevezetőjében, majd
később így fejezi be a gondolatsort: „A
munkazolgálatos hétköznapok története nem
derűs olvasmány. Nem is lehet az, mert a ma
gyar középosztály ifjúságának, eljövendő veze
tőinek kiszolgáltatottságát, tönkretételét eleve
níti föl ..."

A kötet felépítése érdekes, a szokásostól elté
rő, de végigolvasva logikussá válik. Ugyanis az
első részben közli a személyes visszaemlékezé
seket, néhány eredeti fénykép és rajz kíséreté-
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ben, s csak a másodikban a történészi feldolgo
zást.
A vissza emlékezők között olyan, ma már is
mert személyeket is találunk, mint Csépé Béla,
Nagy Ferenc József, a közben ismert erdész
íróvá vált Wentzely Dénes, dr. Hasznos Miklós
és maga a szerző. Az emlékezések között van
vers és próza; egészen rövid és hosszú, részle
tező; keserű hangú és higgadt. Csak gyűlölkö
dőt nem találtam. Nekem legjobban a szerző
Rejtő Jenő-i, keserű-morbid humorral teli napló
jegyzetei ragadták meg a figyelmemet.
A képanyagról meg kell jegyezni, hogy - le
számítva egy-két protokollképet - a készítő
annak idején sok mindent kockáztatott. „Nagy
merészség kellett ahhoz, hogy ez a ritka felvétel
elkészüljön" olvasható az egyik képaláírásban, s
egy másikról pedig megtudható, hogy a hadbí
róság három év börtönt szabott ki „honorá
riumként" érte.
A második rész tehát a történelmi feldolgozás,
melyet a Szerző a tőle megszokott alapossággal
végzett el, sikerrel igyekezve függetleníteni
magát attól a ténytől, hogy ő maga is szenvedő
alanya volt az egésznek.
A békebeli munkaszolgálat gondolata 1950.
június 27-én merült fel a HM Kollégiumának
ülésén: „a kulákokat és azok fiait, egyéb meg
bízhatatlan elemeket be kell hívni, de nem
fegyvert adni a kezükbe, hanem kemény épí
tőmunkára fogni őket ..."
A javaslatot az MDP PB július 12-i ülésén el
fogadta azzal, „hogy a kulák és egyéb ellensé
ges elemek a hadseregen belül alapkiképzést
kapjanak, de fegyveres kiképzést nem."
1950. augusztus 8-án jelent meg az Ideiglenes
Sorozási Utasítás, amelynek alapján az Osztály
helyzetet Megállapító Bizottság döntött a sorkö
telesek politikai osztályozásáról. Az Utasítás
szerint a „C csoportba tartoznak azok, akikről
összes körülményeik, különösen szociális
származásuk, politikai felfogásuk, magatartásuk,
eddigi tevékenységük alapján nyilvánvaló, hogy
Népköztársaságunk ellenségei".
Az első, még „hadtáp" elnevezésű alakulato
kat 1951 július végén állították föl. Először
„mindössze" 4300 C-kategóriást hívtak be, de
már szeptemberben újabb 4050-et. 1952-re
„Építődandár" névre keresztelték át; 1953-ra„Általános Építőipari Tröszt" lett belőle. De
ekkorra már visszaütött a rendszer által kikényszerített erős társadalmi mobilitás, mert „a
felsorolásban szereplő megbízhatatlan és ellen
séges elemek" egyszerűen eltűntek szem elől.
Elköltöztek a nagyvárosokba, iparvidékekre, s
az akkor minden munkakörhöz kötelező ön

életrajzok írásának - ahogy a Szerző szelleme
sen nevezi „megkomponálásának" - is szakértői
lettek ...
Viszont a bányákban, főleg a veszélyeseb
bekben, állandósult a munkaerőhiány. Még az
év őszén felállították az első néhány „Bá
nyászzászlóaljat" és a „Bányamunkás Csopor
tot", mely 1954 júliusától a „Központi Bánya
csoport Parancsnokság" nevet viselte Maiéter
Pál ezredes parancsnoksága alatt. De ekkorra az
itt foglalkoztatottaknak tán 1/3 része volt Ckategóriás, kiknek létszáma 1955 tavaszára, a
leszerelések után mindössze 1200 főre apadt.
Ekkor zömmel „rendes" sorkatonák dolgoztak
ott, részben valóban önként jelentkezettek,
részben odavezényeltek.
Az utolsó névváltozás 1956 májusában követ
kezett be, amikor is a „Katonai Műszaki Kisegítő
Alakulat" nevet kapta. Ez „olyan haderőn kívüli
katonai szolgálat, amely hivatva van a népgaz
daság egyes területein mutatkozó ideiglenes
munkaerőhiányt szervezett katonai erővel
részben pótolni". Azonban a Szervezési és
Mozgósítási Csoportfőnökség szeptember 28-án
már megszüntetését javasolta, ugyanis „a KMKA
működtetése ellentétes a Nemzetközi Munka
ügyi Szervezet által a kényszermunka, vagy
kötelező munka tárgyában készített egyezmény
nyel, melyet több állam között az MNK is elfo
gadott". Az eredetileg fokozatosan, 1957 végéig
tervezett felszámolást azonban megelőzte, 56
októbere, s mire december 18-án egy miniszter
tanácsi határozat megszüntette, már valójában
sem parancsnoka, sem személyi állománya nem
volt.
A fentiekben igen rövidre fogottan vázolt - és
még így sem könnyen követhető - átszervezés
sorozat a rendszer lényegéből következett,
hiszen az élet minden területén - pl. erdészet,
ipar, kereskedelem - ugyanez történt, nem
beszélve magáról a Magyar Néphadseregről. S
ezt a zavaros folyamatot precízen, rendeletszá
mokkal és létszámadatokkal áttekinthetővé
tudta tenni a Szerző.
Külön történészi bravúrt jelentenek a mellék
letek. Bevonulási és leszerelési összesítő —
ebből kiderül, hogy 16 163 fő került ide össze
sen —; az alakulatok hadrendi elnevezés, helyőr
ség és postafiókszám szerinti mutatója, s végül
egy névsor azokról, akik jelenleg a „MUSZ
1951-1956 Szövetség" tagjai.
Alapos és pontos, de nehéz és keserű munkát
végzett a Szerző. S külön elismerés illeti azért,
hogy a történelmi feldolgozó részben fegyelme
zetten visszafogta a nyilvánvalóan benne is
meglévő keserűséget és indulatokat.
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Nagy Domokos Imre

HANS LEMBERG (HRSG.)

ZWISCHEN TAUWETTER UND NEUEM FROST
Ostmitteleuropa 1956-1970
Q. G. Herder Institut, Marburg, 1993- 297 o.)
A marburgi J. G. Herder Intézet kutatói 1988ban tudományos konferencián elemezték KeletKözép-Európa 1956-1970 közötti politikai és
gazdasági változásait. A résztvevők még nem
sejtették, hogy másfél éven belül megszűnik a
térség országainak létét torzító szovjet nyomás,
hogy a drámai rendszerváltást követően mo
dernizációt
elősegítő
társadalmi-gazdasági
struktúrák alakulnak ki. Az előadásokat publi
káló gyűjteményes kötet 1993-ban jelent meg. A
késés azonban nem csökkentette a konferencia
jelentőségét, hiszen az elemzők a fordulat
előzményeit vizsgálták, ugyanakkor a XX.
kongresszus és a Wladislaw Gomulka leváltása
közötti időszakról adott értékelések széles
tudományos bázisra támaszkodtak. Közlésük
némileg pótolta a gyökeres változásokat tükrö
ző, de a levéltárakban elzárt források hiányát.
Az elemzések sorát Karl Hartmann nyitotta
meg a lengyelországi, 1956 június második
felétől október végéig tartó tömegmozgalmak
okainak, eseményeinek és hatásainak bemuta
tásával. A „Der Posener Aufstand und der
Polnische Frühling im Oktober" című fejezet
először a Moszkvából vezérelt lengyel pártveze
tés és a lengyel tömegek közötti ellentét kiala
kulásáról, majd kiéleződéséről adott képet.
Ezután részletesen szólt a poznani nemzetközi
vásárra időzített sztrájkokról, a 200 000 főt
megmozgató demonstrációról, a fegyveres erők
és a munkások közötti harcokról, a biztonsági
szervek brutalitásáról, illetve a tüntetők által
kicsikart politikai változásokról: a hatalmat az
óvatosan liberális Polawski-csoport vette át.
Hartmann a moszkvabarát, „arrogáns és tehet
ségtelen" vezetők bukása okai mellett részlete
sen vizsgálta a lengyel értelmiségi elitnek a
szovjet tudományos és kulturális egyeduralom
mal szembeni harcát is, amely 1956 júniusában
a Lengyel Tudományos Akadémia eltökélt
döntéseiben csúcsosodott ki. A szovjet megfélemlítési kísérletek hatástalanságát jelezték az
úrnapi körmenetek, az 1956 augusztusi Mária
ünnepség, amelyen 1 000 000 hívő vett részt,
valamint az új kormánynak az egyetemi auto
nómia visszaállításáról szóló határozata. Az új,
de a tömegek számára még mindig moszk
vabarát pártvezetés leváltása, illetve a reform

szárny győzelme a tüntetők nyomására az
október 19-20-án lezajlott plénumon követke
zett be. Az ország irányítása az 1951-ben
bebörtönzött Wladislaw Gomulka és követői
kezébe került. Hartmann értékelése szerint a
nemzeti érdekekre érzékeny új főtitkár igazi
legitimitását azonban „a bizonyos szempontból
demokratikus", 1957 januári választásokon, a
katolikus egyház támogatásával tudta csak el
nyerni.
A Herder Intézet munkatársa, Kenéz Csaba
János a „Polen und Ungarn Gegenseitige
Ruckwirkungen" című, forrásokkal remekül
alátámasztott tanulmányában adott átfogó képet
az 1956-os lengyelországi és magyarországi
események szoros összefüggéséről. Együtt
vizsgálta a két ország mezőgazdaságának kollektivizálási kísérletét, az alkalmazott erőszak
visszahatásait, majd külön megemlékezett a
poznani júniusi felkelést
„ellenforradalmi
puccskísérletének nevező moszkvai ítélet
magyarországi megfelelőjéről. Azután párhuza
mot vont a lengyel értelmiségi elit, illetve a
magyar írók, professzorok, egyetemi hallgatók
és munkások fellépései között és értékelte a
lengyel példa „bátorító hatását". Ugyanakkor
kitért a különbségekre is. Szerinte a magyar
októberi forradalom radikalizálódásában lénye
ges szerepet játszott, hogy a Moszkva által
kinevezett magyar pártvezetés és a kormány
nem lehetett a tüntető tömegek tárgyaló partne
re, továbbá az a tény, hogy a szovjet csapatok
túl hamar avatkoztak be az eseményekbe.
A heidelbergi Ivan Pfaff esszészerű rövidség
gel emlékezett meg a XX. kongresszus első,
korán elfojtott csehszlovákiai hatásairól. 1956
tavaszán a prágai vezetők, W. Siroky és A.
Novotny először hallgattak a sztálini személyi
kultuszt leleplező moszkvai beszédekről, majd
szembesülve az információkat más forrásokból
megszerző párttagok köveléseivel, megakadá
lyozták a Sztálinnal és K. Gottwalddal szembeni
kritika kimondását. A konzervatív csehszlovák
Központi Bizottság hatalmi eszközökkel verte
vissza a szakszervezetek és az ifjúsági szövetség
reformigényeit is. Pfaff ezután részletesen
elemezte a csehszlovák írószövetség 1956.
április 22. és 29. között megtartott II. kongresz-
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szusa eseményeit és a lázadó írók megfékezésé
re tett kemény intézkedések hatásait. A tanul
mány következtetése szerint a reformok ki
kényszerítése Csehszlovákiában azért mondott
csődöt, mert az írók, a diákok, a szakszervezeti
vezetők és a változásokat igénylő pártfunk
cionáriusok egymástól függetlenül kísérelték
meg a konzervatív erőket párbeszédre kény
szeríteni, a munkásosztály pedig passzív ma
radt.
A Baltikumban történtekről sem a nyugati
megfigyelők, sem a magyar érdeklődők többsé
ge nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel.
Ezért roppant érdekes Egil Levits polito
lógusnak, Lettország bonni nagykövetének „Die
reformkommunistische Bewegung in Lettland
1953-1959" című elemzése. A tanulmány össze
foglalója szerint a Balti államokban Szuszlov és
a hozzá közelálló politikai vezetők, mint Arvid
Pelse és mások megvédték a konzervatív erők
hatalmát, a reformistákat pedig száműzték a
Szovjetunió távoli vidékeire, ahonnan az élve
maradottak 1980 után Mihail Gorbacsov segít
ségével térhettek haza. Levits széles forrásbázi
son nyugvó elemzését három gazdasági témával
foglalkozó referátum követte. A müncheni
Kelet-Európa-Intézet munkatársa,
Wolfgang
Qnaisser, a félresikerült és abbahagyott len
gyelországi kollektivizálásról, a Herder Intézet
tudósa, Kari von Delhaes a lengyel mezőgazda
ságon kívüli termelési szektorok „kis stabilizá
ciójáról", Jiri Kosta frankfurti professzor pedig a
hatvanas években megkezdett csehszlovákiai
gazdasági reformokról adott tájékoztatást. A
marburgi konferencia összefoglalója a csehszlo
vák gazdasági reformot minősítette a legna
gyobb hatásúnak a kelet-európai országok
kísérletei közül. Sajátos módon a magyar pró
bálkozások teljesen elkerülték a vitázok figyel
mét. A konferencia ugyanakkor részletesen
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foglalkozott a lengyelországi zsidóellenességgel, amely 1968-ban érte el a tetőpontját. A saarvidéki történész, Jörg K. Hoensch számításai
szerint mintegy 9000 zsidót fosztottak meg a
párttagságától, funkciójától, vagy bocsátottak el
a fegyveres testületekből és 20 000 családot
kényszerítettek az ország végleges elhagyására.
A varsói pártközpontból irányított akció a lakos
ság jelentős részének közömbössége mellett
zajlott le. Az „anti-cionizmus" jegyében végre
hajtott tisztogatással egyidejűleg Gomulkának
sikerült a liberális, szellemi életre is csapásokat
mérnie. A konzervatívvá vált, a Brezsnyevdoktrínának megfelelő lengyel politika azonban
rövidesen ismét szembe találta magát az elszánt
tömegekkel.
A marburgi konferencia előadói elsősorban a
lengyelországi fejleményeket tartották fontos
nak ahhoz, hogy megértsék Kelet-KözépEurópa politikai-gazdasági változásait. Mind a
kezdő, mind a Gomulka bukásását idéző, 1970es, ún. „hatnapos hét" tanulmány - utóbbi a
berlini professzornak, dr. Helmut Wagnernek
köszönhető - meghatározott keretként jelzi,
hogy a német kutatók számára a térség történé
sei elsősorban Lengyelországban dőlnek el, és
csak másod- vagy harmadsorban Közép-KeletEurópa délebbi országaiban, Csehszlovákiában
vagy Magyarországon. Az érdeklődés erősségé
nek foka feltételezi a német érdekek erősségét
is, vagy legalábbis minősíti azt. Mindenesetre a
nem idézett előadások között meg kell említeni
Heinrich Mrowka, a Herder Intézet munkatársa
elsőrangú és alapkutatásokon nyugvó tanulmá
nyát az új lengyel nemzetiségi politikáról,
amellyel bizonyítja: az egységessé vált és gya
korlatilag egy anyanyelvű német államban
akadnak tudósok, akik érzékenyek KeletKözép-Európa nemzetiségi problémáira is.
Bencze László

PIOTR S. WANDYCZ

THE PRICE OF FREEDOM
A H i s t o r y o f East Central E u r o p e f r o m t h e Middle A g e s t o t h e P r e s e n t
(Routledge, London-New York, 1993- 330 o.)
A Yale Egyetemen tanító lengyel származású
professzor könyvének (1992) újabb, második
kiadása jelzi, hogy az egymás után megjelenő
Kelet-Európa-történetek ellenére is mekkora az
igény az angol nyelvű olvasóközönség részéről
térségünk történetének megismerésére. Ebben
nyilván szerepet játszanak az 1989 utáni viharos
gyorsasággal végbement politikai és társadalmi
változások, s nem kevésbé a balkáni államszer
veződések történelmi problémáit feltáró véres
polgárháború. Az 1989-ig a napi politika szó
használat által egybemosottan kelet-európai
térségként (Eastern bloc) jelölt régió országai
levetették a felületes nyugati szemlélők számára
szinte azonosnak tűnő szovjet mintájú egyenru
hajukat, s az egységes országok, ország
csoportok közötti történeti különbségek rég
nem látott határozottsággal rajzolódtak ki.
A történészek, gazdaságtörténészek persze
régóta figyelmeztettek a történeti régiók to
vábbélésére, így Oskar Halecki („Borderlands
of Western Civilization", 1952, „The Limits and
Divisions of European History", 1950), miként a
Szerző által is nagyra becsült és többször idézett
Szűcs Jenő is (angolul: „The Three Historical
Regions of Europe", 1983)- A Szerző a Halecki
és Szűcs által is javasolt Kelet-Közép-Európa
terminus mellett döntött, szemben a kevésbé
pontos, ismét ideológikusabb Közép-Európa
fogalommal. Mindezt szembesíti a „központ félperiféria - periféria" szemléletű megközelí
téssel, s ismét arra az eredményre jut, hogy
Lengyelország, Csehország (1918-tól Csehszlo
vákia, majd Csehország és Szlovákia) és Ma
gyarország egy sajátos félperifériális zónában
történelme során szinte mindig a „nyugati"
gazdaság-, társadalomszerveződés, kulturális
áramlatok és értékek legkeletibb organikus
befogadó területét jelentette. Wandycz éppen
ezért választotta tárgyául e három ország viha
ros, sokszor önnön fennmaradásukat fenyegető
történetét. Kiinduló pontja, hogy ezen országok
termékenyen hasznosították a kultúrák és
vallások, a kelet és nyugat határhelyzetéből
adódó áramlatok impulzusait, s történelmük
során mindvégig aktív résztvevői voltak az
európai államok családjának, s nem pusztán
passzív tagjai. A terjedelmi korlátok miatt azon

ban a Szerző nem követhette Szűcs Jenő mód
szerét, hogy ti. a nyugati és keleti régió elkü
lönítésére helyezze a hangsúlyt. Végig magával
a régióval foglalkozik, a lehető legtöbb adat és
esemény, statisztikai táblázat bemutatásával,
mértéktartóan és meggyőzően.
Wandicz határozottan kiáll véleménye mel
lett, hogy a térség 1989 utáni fejlődése csak
középkori kezdeteitől végig követve érthető
meg. Az első száz oldal a XVIII. századig terjedő
történelemmel foglalkozik, a következő száz lap
a második világháború végéig követi a fejlődést,
majd az utolsó 70 lapot szenteli napjaink törté
nelmének. Nyelvi adottságainak is betudható,
hogy a legfrappánsabb összefoglalásokat, jel
lemzéseket a lengyel és cseh történelemről
olvashatjuk, de a magyar történelemről is min
dent elolvasott, ami csak angolul hozzáférhető
(alapvető forrásai a budapesti Akadémiai Kiadó
Studia Historica sorozata, illetve Király Béla
sorozata a Columbia University Pressnél, vala
mint Ránki és Berend T. standard gazdaságtör
téneti munkái). Más angol nyelvű munkákhoz
képest a magyar művelődés- és gazdaságtörté
neti ismeretei fantasztikusnak nevezhetőek:
Anonymus, Kézai, Jókai Mór, Babits Mihály,
Berzeviczy Gergely egyaránt helyet kapnak a
kötet vonatkozó lapjain. A Szerzőnek sikerült
elkerülnie a veszélyt: nem párhuzamos or
szágtörténeteket olvasunk, hanem a hangsúly a
régió egyes területei közötti eltérésekre és
párhuzamokra, az egymást erősítő, vagy éppen
gyengítő folyamatok elemzésére helyeződik, az
egyes államok történeti eseményei kölcsönösen
értelmezik egymást. A kötet forgatása hozzájárul
az egyes nemzeti történetek fordulópontjainak
reális értelmezéséhez, vagy olyan kérdések
nyomon követéséhez, mint a nemzeti függet
lenség és modernizáció összefüggése, a két
világháború közötti bel- és külpolitika, nemzet
tudat és nacionalista propaganda kérdése, az
idegen etnikumok betelepülése, asszimilációja,
nemzetiségi ellentétek és kitelepítések problé
maköre.
A kötet név- és helynév-használata példaér
tékű, gondos, tiszteli a történelmi hagyományo
kat és egyúttal szem előtt tartja a mai olvasó
gyakorlati szempontjait. A magyarországi, er-
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délyi háromnyelvű névhasználat pontos helyes
írása talán a kötet lektorálásában segédkező
Deák Istvánnak is köszönhető.
Paradox, hogy Szűcs Jenő hazájában is nép
szerű elméletét nem gondoltuk végig. Ha egy
szer feltételezzük egy Kelet-Közép-Európái
régió létét, akkor annak meg kell írni a történe
tét is. Bizony a hazai könyvkínálatból igen
hiányzik egy Wandicz-féle szintézis s talán még

mindig nem késő meghonosítani a régiótörténet
műfaját (Itt még leginkább Berend T. Válságos
évtizedek c. munkájára gondolhatunk). A Szer
zőnek nem utolsó sorban azért is hálásak lehe
tünk, mert kívülállóként nyújt objektív elemzést
azon három ország történetéről, amelyek éppen
napjainkban igyekeznek szervezetileg is ismét a
,,Nyugat"-hoz csatlakozni.
Veszprémy László
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KRONIKA

ZACHAR JÓZSEF

NEMZETI FELKELŐ MOZGALMAK 1794-TŐL NAPJAINKIG
A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XX. Kollokviuma,
Varsó, 1994. augusztus 29-szeptember 3.
A Kosciuszko-felkelés 200 éves és a Varsói
Felkelés 50 esztendős évfordulójára tekintettel,
ezúttal a Lengyel Hadtörténészek Nemzeti
Bizottsága hívta tudományos tanácskozásra a
Nemzetközi
Hadtörténelmi
Bizottságban
együttműködő kollégákat. 27 nemzeti bizottság
116 tagja tett eleget a meghívásnak, és hozzájuk
24 lengyel hadtörténész csatlakozott, hogy esz
mecserét folytassanak az elmúlt kétszáz
esztendő nemzeti felszabadító mozgalmaival
kapcsolatos kérdéskörben.

járultak hozzá lengyel antifasiszta harcosok
Hollandia felszabadításához. Befejezésül a
felkelés és népfelkelés fogalmi eltérésére tért rá,
utóbbi értelmezésével kapcsolatosan pedig
nyugat-európai példák sorával indokolta a
további kutatások szükségszerűségét. Végül
reményét fejezte ki, hogy a napirenden lévő
témák nemzetközi megvitatása a korábbi
kollokviumokhoz hasonlóan előreviszi a had
történelmi kutatást, segíti a vitatott kérdések
tisztázását.

A megnyitó ülésre 1994. augusztus 29-én
reggel került sor a Lengyel Haderő imponzáns
varsói Konferenciaközpontjában. Ezen a részt
vevőkön kívül megjelent a lengyel tudományos,
társadalmi és politikai közélet számos kép
viselője. A megjelenteket Andrzej Ajnenkiel
professzor, a Lengyel Hadtörténészek Nemzeti
Bizottságának elnöke, a Lengyel Hadtörténelmi
Intézet igazgatója üdvözölte.
Ezt követően a tudományos rendezvény
fővédnökségét elvállalt Lech Walesa köztár
sasági elnök üzenetének a felolvasása kö
vetkezett.
A Lengyel Haderő felső vezetése nevében
Tadeusz Wilecki hadtesttábornok, vezérkari fő
nök szólt ezt követően a megjelentekhez. Ki
fejezte örömét, hogy Lengyelország és azon
belül a Lengyel Haderő lehet e fontos ta
nácskozás házigazdája.
Ezután Dr. Cornelius M. Schulten kutató
intézeti igazgató, a Nemzetközi Hadtörténelmi
Bizottság holland elnöke emelkedett szólásra.
Bevezetőben örömét fejezte ki, hogy a lengyel
házigazdák meghívására újra együtt lehet a
hadtörténészek nemzetközi családja. Miután
köszönetét nyilvánította a rendezőknek, üd
vözölte a résztvevőket. Ezután rátért a két
aktuális lengyel hadtörténelmi évforduló mél
tatására. Az ötven évvel ezelőtti eseményekkel
kapcsolatosan hosszabban szólt arról, miként

André Corvisier nyugalmazott tanszékvezető
egyetemi tanár, a Nemzetközi Hadtörténelmi
Bizottság tiszteletbeli francia elnöke a lengyel
kollégákkal kialakult sok évtizedes kapcso
latokról szólt bevezetőként. Miután méltatta a
tudományos együttműködést, a kétszáz- és
ötvenéves lengyel évfordulóval kapcsolatosan a
francia-lengyel történelmi együttműködést ele
venítette fel a két korszakkal kapcsolatosan.
Befejezésül a népfelkelés két évszázad alatti
fogalomváltozásaival foglalkozott, majd köszö
netet mondott az e vonatkozású újabb tu
dományos vitalehetőségért a házigazdáknak.
Az üdvözlések sorát Marian Biskup pro
fesszor, a Lengyel Tudományos Akadémia
Történettudományi Bizottságának elnöke zárta,
aki kifejtette: a hadtörténelemtudomány nem
csak a hadtudomány, hanem a történet
tudomány részét is képezi. Ezt követően Varsó
történelmi szerepéről szólt, azzal zárva, hogy e
városban méltó helyszíne van e tudományos
tanácskozásnak. Befejezésül azt hangsúlyozta,
mennyire szükséges a hadtörténelmi kutatások
eredményeinek népszerűsítése a nemzeti önis
meret fejlesztése érdekében.
Ezt követően a megnyitó ülésen elnöklő
Andrzej Ajnenkiel tartotta meg az első tu
dományos előadást ,,A függetlenséghez vezető
lengyel utak" címmel. Fejtegetésének ki-

-138-

indulópontját az az 1800-ban Párizsban francia
nyelven névtelenül megjelent füzet képezte,
amelynek címe „Vajon a lengyeleknek lehe
tőségük lesz-e a függetlenségük kivívására?"
volt. Miután tipologizálta -az elmúlt kétszáz
esztendő lengyel népfelkeléseit, kiemelte, hogy
a viszonyítás alapja mindenkor az adott ese
ménynek az 1794-et megelőző közel nyolcszáz
éves lengyel állami függetlenséghez való
kapcsolódása. E tekintetben azt hangsúlyozta,
hogy az igazi aranykort a litván unió idő
szakában megtalálva, legelevenebben a nemesi
köztársaságbeli szabadságjogok biztosításának a
lehetősége és az Európa peremén - Ma
gyarországhoz hasonlóan - a kereszténység
védőbástyájaként játszott szerep élt és él
tovább. Részletezve Lengyelország három
felosztásának körülményeit és az ezekkel kap
csolatos népfelkeléseket, az előadó azt emelte
ki, hogy míg a Bari Konföderáció harca a
lengyel-litván állam múltbeli súlyának vissza
szerzését célozta, a Kosciuszko-felkelést a ne
mesi köztársaság helyreállításáért vívták, azt
követően azonban minden megmozdulás, nem
egyszer a szomszédos államok küzdelmeibe
bekapcsolódva, a teljesen felszámolt államiság
helyreállítása érdekében, Lengyelország újjá
születésének jegyében folyt egészen az első
világháború végéig, majd a második világ
háború idején is. E fegyveres népfelkelések
közös jellemzője az volt, hogy a több állami
keretbe szétszakítottan továbbélni kényszerült
lengyel nép nemzeti értékeinek mentése cél
jából minden kedvező nemzetközi helyzetben
fegyvert fogott az országát bekebelezőkkel
szemben háborút viselő hatalmak oldalán fejezte be fejtegetését az előadó.
Szünet után az elnöklést André Corvisier vette
át.
Elsőként Robin Higham tanszékvezető egye
temi tanár (Egyesült Államok) tartotta meg
„Felkelés és beavatkozás" című előadását,
amelyben azt vizsgálta, miért nem vált 1863-ban
a lengyelek megsegítését célzó politikai esz
közzé a brit Királyi Haditengerészet. Elemzése
kiterjedt az európai hatalmi rendszerre, a
földrajzi adottságokra és a brit Királyi Ha
ditengerészet technikai felszereltségére. Ez
alapján kimutatta, melyik mennyiben járult
hozzá a beavatkozás lehetetlenségéhez a
fennálló politikai szándék ellenére.
Ezután Dr. Mircea Dogani őrnagy, tudo
mányos kutató (Románia) „Az erdélyi románok
1784-es felkelése - az európai forradalmak
nyitánya" című előadása következett. Az előadó
bemutatta az Oszmán Birodalom fennhatósága

alól a Habsburg-birodalom keretébe került
Erdély belpolitikai helyzetét. Részletezte a
Horia, Cloçca és Criçan felkeléséhez vezető
okokat, majd magát a felkelést „a jó császárba"
vetett remény elszálltát követően kitört
Habsburg-ellenes népi felkelésként jellemezte.
Kitért a felkelők további hiú reményére, amelyet
egész Erdély, a Temesi Bánság, sőt Moldva és
Havasalföld csatlakozásához fűztek. Ezután
bemutatta, hogy a várt csatlakozások elma
radását követően alig tíznapos fegyveres harc
következett a császári-királyi haderő egységei
ellen, bár a felkelés utórezgései még a
következő évben is tartottak. Befejezésül a
megmozdulás nagy nemzetközi visszhangját
vizsgálta az előadó, kiemelve, hogy főleg a nagy
francia forradalom későbbi résztvevői tűntek ki
az erdélyi események népszerűsítésében. Ezzel
kapcsolatosan az eseménysorozattal és vissz
hangjával összefüggésben egyaránt felvetette a
nemzetközi szabadkőművesség szerepét. Zá
rásként azt hangsúlyozta, hogy a Habsburg
ellenes erdélyi megmozdulásban nemcsak ro
mánok, hanem magyarok és szászok is részt
vettek.
Dr. Wladyslaiv Zajetvski tudományos kutató
(Lengyelország) volt a következő előadó „A
lengyelországi nemzeti felkelések a XIX.
században" címmel. Az 1830-as oroszellenes fel
kelést az 1794-es felkelés követéseként és a
napóleoni háborúk sikereiből fakadó lehe
tőségként jellemezte, amelynek sorsát azonban
eleve determinálták az adott erőviszonyok. A
továbbiakban a kutatás hátterébe szorult
1846/48-as, egyidőben zajlott orosz- és Habs
burg-ellenes megmozdulásokat
részletezte,
majd az 1848/49-es magyar szabadságharcnak
nyújtott lengyel segítségnyújtásról szólt. Az
1863-as felkeléssel kapcsolatban azt emelte ki,
hogy 1830-tól eltérően immár nem volt katonák,
hanem parasztok adták a felkelők zömét.
Befejezésül összehasonlító módszerrel bemu
tatta a résztvevők számát, a felkelés kiterjedését
és az elszenvedett veszteségeket 1794, 1830 és
1863 vonatkozásában.
Ehhez csatlakozva, Dr. Gerard de la Mardière
tudományos kutató (Franciaország) „Az 1794 és
1994 közti lengyel felkelések franciaországi
visszhangja" című előadása következett. Témája
felvezetéseként bemutatta a XIII. század óta
eleven francia-lengyel kapcsolatokat. A Kosciuszko-felkeléssel összefüggésben az erőteljes
francia rokonszenvet és a segítségnyújtás le
hetetlenségét emelte ki, majd Napóleon lengyel
politikáját részletezte. Hangsúlyozta, hogy a
Varsói Nagyhercegség megteremtése a ne
gyedmilliós lengyel katonatömeg hadiérdemei-
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nek elismerését is jelentette. Áttérve az 1830-as
felkelésre, a korábbi haditapasztalatokra építés
lehetőségét, a még nagyobb francia rokon
szenvet, ugyanakkor a belga forradalom miatt a
beavatkozás lehetetlenségét állította monda
nivalója középpontjába. 1863-ról szólva azt tette
nyomatékossá, hogy a korábbi rokonszenv
immár önkéntes tisztek csatlakozásában és
segítő orvoscsoportok kiküldésében konkrétan
is megnyilvánult. Az 1920-as orosz-lengyel
háborúban még jelentősebb francia segít
ségnyújtásra került sor, Weygand tábornok és
népes tiszti különítmény kiküldése mellett
fegyver- és lőszerszállítás is bekövetkezett.
Végül az 1944-es varsói felkeléssel kapcso
latosan arról szólt az előadó, milyen pél
daértékű volt ez a párizsi felkelés kirobbantásának előkészítése során.
Ebédszünet
ülésre Patrick
zeumigazgató,
Bizottság belga

után a második tudományos
Lefivre egyetemi docens, mú
a Nemzetközi Hadtörténelmi
főtitkára elnökletével került sor.

Elsőként José Litis Picciiiolo ezredes, az
Argentin Hadtörténészek Nemzeti Bizott
ságának főtitkára tartotta meg ,,Az argentínai
függetlenségi háború és a Nemzeti Hadsereg
megszületése: José de San Martin tábornok"
című előadását. Bevezetőben a nagy francia
forradalomnak, az 1794-es lengyel és az 1808-as
spanyol felkelésnek Spanyol-Amerikára gya
korolt hatását idézte fel. Ezután rátért a dél
amerikai polgárháború kirobbanásának okára,
arra a kérdésre t. i., hogy míg Argentína,
Venezuela, Columbia és Chile területén a
francia fogságba került spanyol király nevében
1810-ben Kormányzótanács vette át a hatalom
gyakorlását, addig Peru és Uruguay spanyol
kormányzója megtagadta az engedelmességet
az új hatalmi szervnek. Ezután az előadó
bemutatta, miként vált függetlenné Argentína a
dél-amerikai polgárháború során 1816-ban, és
milyen szerepet játszott ebben a felfegyverzett
népi erőkből szervezett Argentin Hadsereg.
Befejezésül az előadó felvillantotta José de San
Martin tábornoknak, Argentína felszabadí
tójának életútját, miközben nemcsak argentínai
hadseregszervező és hadvezéri tevékenységét
részletezte, hanem a Peru és Chile felsza
badításában játszott szerepét is.
Ezután Fernand Beaucour egyetemi tanár,
kutatóintézeti igazgató (Franciaország) „Na
póleon katonái a nemzeti felszabadító há
borúkban" című előadása következett. Ennek
során azt mutatta be, hogy a Bourbon
restaurációt elutasító francia katonák miként
csatlakoztak
„felszabadítókként"
önkéntes

fegyveres szolgálatra a kor legkülönbözőbb
nemzeti felszabadító mozgalmaihoz, hogyan
vettek részt Piémont és Nápoly Habsburg
ellenes harcaiban, a VII. Ferdinánd spanyol
király elleni felkelésben, az 1830-as lengyel
felkelésben, a júliusi párizsi és belgiumi for
radalomban, sőt Mehemed Ali egyiptomi
függetlenségi harcában és a dél-amerikai fel
szabadító mozgalmakban.
Dr. Watanabe Katsyoshi egyetemi adjunktus
(Japán), aki Finnországban vendégelőadó,
„Lengyelország és Finnország kapcsolata az
1939/40-es téli háború idején" címmel tartott
előadásában azt mutatta be, hogy a Szovjetunió
1939. szeptember 17-től Lengyelország, 1939.
november 30-tól pedig Finnország ellen is
háborút viselt, és mindkét államot egyaránt
magára hagyta Nyugat-Európa, mivel mindkét
esetben hiányzott a közbelépést indokló köz
vetlen politikai érdek. Ellenben a brit kormány
elképzelése szerint a Lengyel Haderőnek kellett
volna a kapitulációt követően a finnek meg
segítésére mennie. Erre a lengyel hadvezetés
készen állt, a finn pedig örömmel fogadta az
elképzelést. A fegyveres együttműködés még
sem jöhetett létre. Ennek okait vizsgálva, az
előadó a nyugat-európai szövetségesek kö
rülményességét és az ebből fakadó idővesztességet, a lengyel emigráns kormány
érdektelenségét és a Finnországra gyakorolt
német nyomást emelte ki.
Szünet után került sor a harmadik ülésre
Raimondo Luraghi tanszékvezető egyetemi
tanár, az Olasz Hadtörténészek Társaságának
elnöke, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság
elnökségi tagja elnökletével.
Először Dr. Andres Perez Casinello tudo
mányos kutató (Spanyolország) „A gerilla
hadviselés ellenőrzése és szabályozása Spa
nyolországban 1808-1814" című előadása
hangzott el. Elsőként a gerilla-fogalmat tisztázta,
majd bemutatta a franciaellenes háborúba való
bekapcsolódást. Ezzel kapcsolatosan részle
tesen szólt a spanyol hadvezetés haditervéről,
amely számolt ezzel: szabályzatokat, uta
sításokat bocsátott ki a gerillák számára is. A
továbbiakban a főszállásmesteri kar ezek
alapján hozott, a gerillákra vonatkozó intéz
kedéseit részletezte, majd a gerillák feletti
felügyelet biztosítását és gyakorlatát mutatta be.
Elemzése alapján azt a következtetést vonta le,
hogy a kisháború a nagyháború része lett: a
gerillakötelékeket is a regulárishoz hasonló
alegységekké, egységekké, magasabbegysé
gekké szervezték, számukra is rendszere
sítették a szokásos rendfokozatokat, vagyis a
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gerillákat teljes egészében betagolta a had
vezetés a haderőbe.
Ezután Dr. Derek Ch. Engelberts főhadnagy,
tudományos kutató, a Nemzetközi Hadtör
ténelmi Bizottság Bibliográfiai Albizottságának
főtitkára (Svájc) „Megszálló francia haderők a
felkelés ellen Közép-Svájcban 1798-ban" című
előadása következett. Ebben felidézte a
hadieseményeket, majd a francia főparancsnoki
tisztet viselő Schauenburg tábornok egyéniségét
mutatta be és svájci ténykedését részletezte.
Elemzése azt bizonyította, hogy a saját szer
vezési gondok felszámolása nagyobb nehéz
séget jelentett a francia főparancsnoknak, mint
az ellenséges, felkelő svájci lakosság legyőzése.
Ugyanis a nem szabályszerű háborút vívó
ellenséggel szembeni harcra nem volt felkészült
a hadserege, és a hadműveletek során sem
tudott felnőni a szokatlan, új harckörülmé
nyekhez.
A továbbiakban
Dr. Costica
Prodan
alezredes, a Román Hadtörténészek Nemzeti
Bizottságának főtitkára tartott előadást „Az
1794-es lengyel felkelés alatti román-lengyel
kapcsolatok" címmel. Bevezetőben a korabeli
európai hatalmi viszonyokban elhelyezetten
vizsgálva, Lengyelország és a román feje
delemségek helyzetének hasonlóságát hang
súlyozta. A továbbiakban azt mutatta be, hogy a
mindenkori román-lengyel kapcsolat a min
denkori lengyel-francia-oszmán viszony függ
vénye volt. A felkelés alatti román magatartást
elemezve a közvetítő tevékenység, futárbiztosítás, bizonyos fontos szállítások és a
menekülők befogadása terén tanúsított segít
ségnyújtást részletezte.
A negyedik ülés augusztus 30-án reggel Igor
A. Amozov sorhajókapitány, tudományos fő
munkatárs (Oroszország) elnökletével kezdte
meg munkáját.
Először Dr. Kari Selen tudományos kutató
(Finnország) kapott szót, aki „Finnország és az
1863-as lengyel felkelés" címmel tartott előadást
és az egyként orosz uralom alatt állt Len
gyelország és Finnország eltérő fejlődését
mutatta be. Ez alapján azt részletezte, milyen
kényes helyzetbe került az orosz kor
mányszervek által engedélyezetten éppen
működni kezdett finn törvényhozás a kirobbant
lengyel felkeléssel kapcsolatosan. A jelen volt
jelentős orosz haderőre is tekintettel, a finn
politikusok óvakodtak a határozott állás
foglalástól. Ugyanakkor nem történt meg
lengyel megbízottak Finnországba küldése, így
a kezdetben véltnél csekélyebb nemzeti
fellendülés következett be a lengyel felkelés

hatására. Azonban, ahogyan az előadó be
fejezésül kifejtette, a lengyel felkelésnek
jelentős visszhangja volt a finn értelmiség és
diákság köreiben.
Dr. Björn Gaefvert tudományos kutató
(Svédország) előadása csatlakozott az előb
bihez. „A lengyelek megsegítése 1863-ban"
címmel egy svéd tiszt ezirányú haditervét
ismertette, miután a lengyelek irányában
azonnal kibontakozott szimpátia megnyi
latkozásait bemutatta. így jutott arra a gon
dolatra az évtizeddel korábbi krími háború ifjú
hadnagya, a hadtörténelmi, stratégiai és har
cászati érdeklődésű Julius Manhell, hogy a
lengyel ügy fő képviselőjeként egy orosz
ellenes, francia, svéd, norvég és dán kon
tingensekből álló, százezres segélyhadsereg
felállítására és baltikumi hadbavetésére vonat
kozó tervet készítsen.
A következőkben Dr. Eduard Stehlik had
nagy, tudományos kutató, a Cseh Had
történészek Nemzeti Bizottságának főtitkára
olvasta fel Dr. Jiri Fidlenel közösen készített, „A
szibériai csehszlovák légió 1918-1920" című
előadását. Ebben bemutatta, hogy a cseh
szlováknak nevezett légiót az oroszországi cseh
telepesek önkénteseire építve, valójában az
Osztrák-Magyar Monarchia haderejében be
vetett és fogságba esett legkülönbözőbb szláv
nemzetiségű harcosokból szervezte az orosz
hadvezetés. A szervezés azonban elhúzódott, é.
a légió csak 1917 után játszott szerepet. A
továbbiakban ezt részletezte az előadó.
Dr. Lars Ericson levéltárigazgató, a Svéd
Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának főtitkára
„Önkéntesek a Baltikumban?" címmel az
1917/20-ban az észtországi, lettországi és lit
vániai nemzeti felkelésnek nyújtott svéd tá
mogatásról tartott előadást. A nemzetközi hely
zet felvázolását követően utalt a korábbi olasz,
lengyel és finn megmozdulások svédországi
visszhangjára, majd a finn államiság 1917-es
újjászületésekor nyújtott segítségről szólt. Ez
alapozta meg ugyanis azt a törekvést, hogy
1918-ban, a három balti állam orosz fenn
hatóság alóli kiválásakor ugyancsak az újjá
születő államok segítségére siessenek a svédek.
Ezúttal egyenesen jelentős számú önkéntes
indult, hogy a finnekhez, lengyelekhez és
dánokhoz hasonlóan, fegyverrel segítsék a
bolsevik oroszok elleni észt, lett és litván
függetlenségi harcot, miközben a svéd poli
tikusi segítséget a három újjászületett nem
zetállam elismerése jelentette. A továbbiakban
az előadó részletesen felidézte a svéd fegyveres
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támogatásban részt vettek személyét és ha
ditetteit.
Szünet után a tudományos rendezvény az
ötödik üléssel folytatta munkáját. Ezen John E.
Jessnp ezredes, katonai egyetemi tanár, a
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság alelnöke
(Egyesült Államok) elnökölt.
Elnökletével Raimondo Luraghi „Az 186l-es
amerikai szecesszió, mint felkelés" című elő
adása hangzott el elsőként. Az Egyesült Államok
fejlődéstörténetébe ágyazva felidézte, milyen
forradalmi változások eredményezték az azok
kal szembefordulók kiválását a szövetségi
államból, s hogyan vált ebből a konfliktusból a
szembe került immár két államszövetség közti
háború. Kiemelte, hogy a Dél a korábbi
alkotmányosságához ragaszkodva fogott fegy
vert, mivel a déli érvelés szerint „a Dél érdekeit
semmibevevő arrogáns Észak" magatartása tette
„szükségszerűvé a forradalom kirobbantását",
„a felkelésre szóló felhívást", „a fegyverekhez
nyúlást", „az Észak eszközét jelentő haderő el
leni harcot", vagyis a polgárháború az előadó
érvelése szerint felkelés-jelleggel folyt.
Ugyanezt a témát folytatta Dr. Frank E.
Vandiver tudományos kutató (Egyesült Álla
mok) „Az amerikai polgárháború - amerikai
felkelés" című előadásában. Rámutatott, hogy a
háborúktól és a forradalmaktól eltérően a kez
detet ez esetben a rabszolgaság intézményéről,
az államjogról, a gazdaságfejlődésről és a
demokrácia természetéről vallott északi és déli
nézetek különbözősége jelentette. Ez vezetett,
ahogyan bemutatta az előadó, a szövetségi
állam kettészakadásához. Miután pedig a kiválás
megakadályozására az Észak fegyvert fogott,
eltűnt a forradalomra utaló jelleg, és a kirobbant
háború két állam közti fegyveres konfliktushoz
hasonló módon folyt, bár a Dél részéről felkelés
jelleggel vívták. A harc eldőltével, amikor a Dél
engedni kényszerült, újra a forradalmi vál
tozások kerültek előtérbe.
Hugo O'Donnel Duque de Estrada ezredes
(Spanyolország) tartott ezt követően előadást
„A nagy expedíció kudarca - a dél-amerikai
felkelés katonai diadalának a kulcsa 1816-1820"
címmel. Ebben felidézte, hogy egyik őse,
Enrique José O'Donnel tábornok aláren
deltségében 1816-ban spanyol expedíciós had
sereg felállítására került sor azzal a céllal, hogy
keljen át Buenos Aires-be és Montevideóba a
dél-amerikai felkelők leverésére. A továb
biakban bemutatta, miként sikerült a két sor
gyaloghadosztályból, egy könnyű gyalogdandárból és egy lovashadosztályból álló had
sereget megszervezni, azonban milyen nehéz

ségekkel járt az áthajózás előkészítése, aminek
következtében csak 1819-re sikerült a megfelelő
hajókapacitást biztosítani. Befejezésül felidézte,
hogy végül járvány tört ki, melyhez lázadás
társult, így 1820-ra világossá vált, az expedíciós
hadsereg áthajózásának terve véglegesen meg
hiúsult.
Az ülés ezt követően Erik Wihtol sor
hajókapitány (Finnország) előadásával foly
tatódott, ennek címe „Az 1915-1918 közti
finnországi vadászmozgalom - a felkelés tá
masza" volt. Ebben azt a kevéssé ismert tényt
ismertette, hogy az Orosz Birodalomba nagy
hercegségként betagolt Finnország számára az
első világháború kirobbantásakor azonnal
megnyílt a remény a függetlenség kivívására.
Erre azonnal megkezdődtek a diplomáciai
puhatolózások, amelyek eredményeképpen
1915-től német területeken önkéntes finn
hazafiak
„vadászkiképzésben"
részesültek,
hogy képesek legyenek a bekövetkező füg
getlenségi harc megvívására. Az 1950 orosz
alattvalóból a kiképzés befejeztet követően a
német hadvezetés 19l6-ban önálló harci
egységet, a 27. porosz királyi vadászzászlóaljat
szervezte meg. A finn függetlenség 1917-es
proklamálásakor ez a kötelék haladéktalanul
hazatért, és a Finn Haderő részeként azonnal
bekapcsolódott a függetlenségi háborúba. Befe
jezésül az előadó kitért e vadászharcosoknak a
függetlenség kivívása utáni további sorsára,
különösen kiemelve, hogy milyen nagy
számban fogtak újra fegyvert az 1939/40-es és
194l/44-es újabb függetlenségi háborúban.
Ebédszünet után az elnöki tisztet Dr. Jürgen
Rohiver professzor, nyugalmazott kutatóintézeti
igazgató, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság
elnökségi tagja (Németország) vette át.
Elnökletével elsőnek Dr. Yisal Eyal
tu
dományos kutató (Izrael) „Az 1936/39-es
angolellenes arab felkelés Palesztinában" című
előadása került napirendre. Bemutatta, hogy az
általános sztrájk terrorcselekmények sorozatán
át miként torkollt állampolgári felkelésbe.
Hangsúlyozta, a megtámadott a brit köz
igazgatás volt, amelyet a brit haderő jelen volt
egységeinek kellett megvédeniük. A továb
biakban a felkelésre adandó válaszcsapás előtti
információszerzés módszereit, az adott katonai
erő számbavételét, a vezényletet, az első
hadmozdulatokat ismertette, miközben azt
vizsgálta, miként tudta a brit hadvezetés a
menetek, támadó és védelmi hadműveletek
előírásait az adott viszonyok között meg
valósítani.
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Ezután Liu Lu-min tábornok, a Kínai
Hadtörténettudományi Társaság elnöke tartotta
meg „Az agresszor elleni háború gyakorlata és
tanulságai a modern kínai történelemben" című
előadását. Ebben az 1840-es első ópium
háborútól kezdve a japánellenes második vi
lágháború alatti függetlenségi háborúig ter
jedően idézte fel a honvédő küzdelmeket,
miközben a népi összefogást hangsúlyozta, és a
külső veszély megnyilatkozásakor a belső el
lentétek félretételét emelte ki.
Yoichi Hirama ellentengernagy (Japán) „A
Fülöp-szigeti függetlenségi háború és Japán
1896-1900" című előadása következett ezután.
Ebben az 1896-os spanyol- és 1898-as Egyesült
Államok-ellenes felkeléssel kapcsolatos japán
magatartást vizsgálta. Kiemelte, hogy az
előbbiben közvetlen, bár szerény mértékű
japán támogatásra került sor „az európai
imperializmus elleni harc" jegyében. A csekély
mennyiségű fegyver és kis létszámú katonaság
ellenére jelentősnek bizonyult az erkölcsi
támasz. Az amerikaellenes újabb
meg
mozduláskor viszont kezdetben távol maradt
Japán, mivel nem akart konfliktusba kerülni az
egyensúlyt teremtő nagyhatalomnak tekintett
Egyesült Államokkal. Ugyanakkor szívesebben
látta volna a Fülöp-szigetek függetlenségét,
ezért végül kezdetben önkéntesekkel, majd
reguláris erővel újra segítséget nyújtott. Ezzel
egyúttal saját befolyását is ki tudta terjeszteni fejezte be elemzését az előadó.
Szünet után a hetedik ülésen Jean Delmas
tábornok, nyugalmazott levéltárigazgató, a
Francia Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága
elnöke, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság
első alelnöke elnökletével folytatódott a
tanácskozás.
Elsőként Detlef Bald egyetemi docens
(Németország) tartotta meg „Az 1905-1908
közti tanzániai nemzeti felszabadító háború.
Függetlenség szemben a gyarmati uralommal"
című előadását. Miután kimutatta, hogy az
elnyomás brutalitása miatt mennyire szük
ségszerű volt az őslakosság felkelése a német
uralom ellen, mégis a közvetlen kiváltó okokat
jelentő spontán hatásokat részletezte. Ezt
követően rámutatott, hogy vallási köntösbe
öltöztetett népi felszabadító háború meg
hirdetésére került sor. A továbbiakban be
mutatta a háború három, különböző jellegű
szakaszát, majd befejezésül a háború elhú
zódásának okaival foglalkozott.
Ezután Douai O'Carrol ezredes, az ír
Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának főtitkára
„Az 1798-as írországi felkelésről" tartott elő

adást. Bemutatta az anglikán kisebbségnek a
katolikus ír többség feletti uralmát, továbbá a
nemzeti mozgolódásnak a nagy francia for
radalom hatására bekövetkezett megerősödését.
Ezután ismertette, hogy a francia segítségnyújtás
reményében miként kezdte meg és folytatta az
ír nép az Egyesült írek Társaságának kez
deményezésére a brit haderő egységei elleni
felkelését, mígnem a túlerővel szemben végülis
vereséget szenvedett ez a kísérlet.
Dr. Pedro Martinez Pascual
tudományos
kutató (Spanyolország) „Gerillák a Spanyol
Függetlenségi Háborúban. Előírások és par
lamenti törekvések" című előadásában az
idegen uralom elleni 1804-1814 közti fegyveres
harcot mutatta be, amely a Legfelsőbb Királyi
Központi Kormányzótanács és a tartományi
tanácsok utasításai, előírásai és szabályzatai
alapján folyt. Miután 1808-tól a fegyveres
küzdelembe nagy számban bekapcsolódó
gerillák jelentős sikereket értek el, 1810-ben
összeülhetett a Cadizi Cortes, amely hosszan
vitatta a gerillahadviselés kérdéseit és egy sor
indítványt fogadott el annak érdekében, hogy
tovább növelje a gerillaerőkkel vívott háború
hatékonyságát. E vitákat részletesen elemezte az
előadó.
Szeptember l-jén reggel a kilencedik tudo
mányos ülés Andrzej Ajnenkiel (Lengyel
ország) elnökletével kezdte meg munkáját.
Először Katsuhiko Matsukaiva egyetemi tanár
(Japán) tartotta meg „Az 1939 szeptemberi
lengyel hadjárat és Nagy-Britannia. Egy
nézeteltérés eredete" című előadását. Ebben az
1938/39-es brit-lengyel politikai és katonai
tárgyalásokat elevenítette fel, majd azt elemezte,
hogy a garanciaszerződés ellenére tovább élt az
a jelentős nézeteltérés, hogy mikor következik
be a lengyelek melletti brit hadbalépés szük
ségszerűsége.
Ezután Dr. Jan Korček tudományos kutató
(Szlovákia) olvasta fel Dr. Jozef Bystrický
alezredessel közösen készített, „A Szlovák
Nemzeti Felkelés az 1944/45-ös európai
ellenállásban" című előadását. Miután európai
összefüggéseiben felidézte a Szlovák Állam
megszületését, azt emelte ki, hogy egy meg
nem szállt, a tengelyhatalmakkal szövetséges
államban robbant ki antifasiszta felkelés, széles
nemzeti összefogás alapján, a demokratikus
állapotok helyreállítása érdekében. A továb
biakban azt elemezte, hogy a Szlovák Nemzeti
Felkelés Londonra és Moszkvára egyaránt
támaszkodni kívánt, ugyanakkor az erőteljes
nemzetközi szláv összefogásra épített, és végső
célja a München előtti csehszlovák állam
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helyreállítása volt. Befejezésül a felkelő haderő
összetételét, szervezetét, létszámát és harc
tevékenységét jellemezte az előadó.

tegetéseit zárta, a rendfenntartó csapatok által
gyakorolt állami terrorizmus, vagyis kegyetlen
megtorlás követte.

Következő előadóként
Thomas
Barker
egyetemi tanár (Egyesült Államok) „A második
világháború alatti szlovén partizánmozgalom.
Nemzeti felszabadító küzdelem, társadalmi
felkelés, vagy polgárháború?" címmel szólalt fel.
A hadieseményekből levont következtetései
szerint Szlovéniában összetett jelenségtünetről
volt szó. A marxisták szlovén nemzeti fel
szabadító háborúként felfogott harcba indultak,
amelyet egyúttal társadalmi változtatások vég
rehajtásáért is vívtak. Ugyanakkor harcuknak
polgárháborús jellege volt, mivel a szembenálló
hadviselő fél is azonos nemzetbeliekből állt.

Ezt követően Manuel Freire Tliemtido Barata
tábornok, nyugalmazott kutatóintézeti igazgató,
a Portugál Hadtörténészek Nemzeti Bizott
ságának elnöke mondta el „Portugál felkelés
Napóleon csapatai ellen 1807-1810" című
előadását. Ebben bemutatta, hogy Napóleon
hadainak három portugáliai betörésére vá
laszként a régi hagyományok szerint az adott
keretek közt lehetséges, irreguláris erőkkel való
szembeszállás következett be. Mivel a túlerővel
szemben az éppen átfogó hadügyi reform
közepette állt reguláris haderő kudarcot
szenvedett, ez az általánossá, szervezetté vált
fegyveres népi ellenállás érhetett csak el
sikereket, ahogyan a továbbiakban az előadó
részletesen bemutatta.

Szünet után az elnöklést Zachar József
alezredes, a történelemtudományok kandi
dátusa, a Magyar Hadtörténészek Nemzeti
Bizottságának főtitkára, a rendezvény egyetlen
hazai résztvevője vette át.
Elnökletével elsőként Dr. Tadeiisz Panecki
ezredes, kutatóintézeti igazgatóhelyettes, a
Lengyel Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának
főtitkára, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság
elnökségi tagja tartotta meg ,,Az 1944-es Varsói
Felkelés" című előadását. Az események
bemutatása után hangsúlyozta, hogy a nagy
hatalmaknak való kiszolgáltatottság elleni kol
lektív lengyel tiltakozásról, a német nem
zetiszocialista agresszióval szembeni határozott
szembeszállásról, a lengyel földön vívott leg
jelentősebb csatáról és a második világháború
alatti legnagyobb városharcról volt szó.
Befejezésül az elbukás okait elemezte, és ezek
közül a belső és külső elszigeteltséget, a
felkelésben résztvevő két hatalmi tényező ri
valizálását és főleg Sztálin negatív hozzáállását
emelte ki.
Dr. Hubert M. Foerster őrnagy, levéltári
igazgatóhelyettes (Svájc) „Az 1799-es sikertelen
svájci népfelkelés. Fegyveres polgárok, egyen
ruhás polgárkatonák, állami terrorizmus" című
előadása következett ezután. Az előadó fel
idézte, hogy a független államszövetség, a helyi
önigazgatás, a demokratikus szabadságjogok, a
rendezett gazdasági viszonyok és a régi val
lásgyakorlat helyreállítása érdekében robbant ki
a svájci népfelkelés. A közvetlen okot azonban
az jelentette, hogy a Helvét Köztársaságnak ne
vezett bábállam sorozott haderőt kívánt fel
állítani, és a lakosság ezt megtagadta. Az el
lenzékiek előbb fegyveres polgárokként, majd
egyenruhás polgárkatonákként léptek fel. A túl
korán kirobbant, elszigetelten maradt nép
felkelés leverését, ahogyan az előadó fej

Ebédszünet után került sor a tizedik ülésre,
ezen Ertnei Kanninen altábornagy, a Finn
Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának elnöke
látta el az elnöki tisztet.
Elsőként Dr. Tadensz Rawski ezredes (Len
gyelország) előadása hangzott el „Az 1794-es
Kosciuszko-felkelésről".
Széles
nemzetközi
összefüggésben mutatta be, hogy Lengyelország
második felosztásával szemben
kezdettől
felmerült a népfelkelés gondolata, és kezdettől
Tadeusz Kosciuszko tábornok volt ennek
egyetlen szóba jöhető főparancsnokjelöltje. A
továbbiakban a francia diplomácia és politika
tükrében elemezte az előadó a lengyel
emigráció magatartását. Befejezésül a nyolc
hónapos harc bemutatása és a vereség okainak
elemzése, végül pedig a következmények
felvillantása következett.
Ezután hangzott el Zachar József „A
Kosciuszko-felkelés előjátéka: a Bari Konfö
deráció harca - magyar szemszögből" című
előadása. Ez felidézte az 1768-as esztendő
lengyel közállapotait, amelyek a Bari Kon
föderáció létrehozását és oroszellenes fegyveres
küzdelmét eredményezték Szólt az előadó a
szövetkezettek külkapcsolatairól, különösen
részletesen arról, miként nyílt módjuk, hogy a
szomszédos felső-magyarországi területeken
valóságos hátországot teremtsenek, ahonnan
nem csak elláthatták a harcoló alakulatokat,
ahová nem csak hátravonhatták a leharcolt
kötelékeket, hanem ahol pihenőtáborokba
vonulhattak, kiképzést folytathattak, sőt ahol
egyenesen toborozhattak a helyi lakosság és az
oda érkezettek közt. Kiemelte, hogy ideig
lenesen még a Bari Konföderáció Főtanácsa is
magyar felségterületre tehette át székhelyét. A
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túlerővel szemben 1774-ben elszenvedett
vereség utáni időben pedig, ahogyan az előadó
elemzését zárta, a menekülés lehetőségét je
lentette a magyar határ átjárhatósága.

rozatos légitámadások alkalmazását, a nukleáris
légitámadás lehetőségére vonatkozó gondo
latnak az ellenséges lakosság körében való
elültetését és annak hatását mutatta be.

A következő előadó: Dr. Lydia Scher
tudományos kutató (Franciaország) „Az 1794-es
felkelés következményei a franciaországi len
gyelek vonatkozásában" címmel arról szólt,
hogy a Kosciuszko-felkelés elbukása után a
legtermészetesebbnek az tűnt a lengyel tisztek
számára, ha Franciaországba távoznak és ott
vállalnak hadiszolgálatot. Ennek 1732 óta
jelentős hagyományai voltak. A felkelő tisztek
francia hadialkalmazása viszont azzal a kö
vetkezménnyel járt, hogy nagy számban álltak
be lengyelek a későbbiekben Napóleon had
seregébe, az ő hadisikereik pedig jelentős
szerepet játszottak a Varsói Nagyhercegség
létrehozásában. Az előadó a fennmaradt francia
mustrakönyvek alapján részletes képet adott a
3568 fős, francia szolgálatban állt, Visztula menti
dzsidásezred személyi összetételéről, társadalmi
tagozódásáról.

Bertil Stjernfelt ezredes (Svédország) „Ötven
nap szabadság. Az Itáliai Partizán Köztársaság
születése és bukása 1944 őszén" címmel tartott
előadásában a felszabadított észak-itáliai Ossola
tartományban megszervezett, antifasiszta, anti
náci partizánállam közigazgatásának, hadszer
vezetének kialakítását és harcainak lefolyását
mutatta be. Elemzésében kiemelte a zöld
autonomisták, a vörös kommunisták és a kék
katolikusok együttműködését és az ebből
adódott lehetőségeket.

Dr. Dumitni Préda tudományos kutató (Ro
mánia) „A délkelet-európai nemzeti felkelések a
XIX. század első felében" címmel tartott ezután
előadást. A románok, görögök, délszlávok és
albánok nemzeti felkeléseit sorra véve, a térség
földrajzi, etnikai, társadalmi, egyházi viszo
nyainak elemzésével tipologizálta ezeket, majd
a politikai programok, a hadszervezeti jelleg
zetességek, végül a katonai, politikai és tár
sadalmi következmények összehasonlító vizs
gálata következett.
Szeptember 2-án reggel a tizenegyedik
üléssel folytatódott az ülésszak, ezen Dr. Olav
Riste kutatóintézeti igazgató, a Norvég Had
történészek Nemzeti Bizottságának elnöke, a
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság elnökségi
tagja elnökölt.
Elsőként Dr. Meir Pail tudományos kutató
(Izrael) „A palesztinai britellenes cionista fel
kelés 1945-1947" című előadása hangzott el.
Ebben ismertette a cionizmus nézeteit, a brit
uralom elleni felkelés előzményeit, a második
világháborús cionista részvételt, az 1945-ös
Zsidó Ellenállási Mozgalom ténykedését, a
fegyveres harc előtérbe helyezését és a had
erőnek Izrael Állam megteremtésében játszott
szerepét.
Dr. Patrick Façon levéltáros (Franciaország)
„A Francia Légihadsereg az algériai felkelés
ellen 1954-1962. Pszichológiai háború avagy a
szívek meghódítása" című előadása következett.
Ebben az előadó a légi megfélemlítés gon
dolatának megszületését, a gerillák elleni so

Jean Delmas (Franciaország) „Felszabadulás
felkeléssel vagy felkelés nélkül?" című előadása
a francia ellenállás második világháborús
dilemmáját elemezte, hogy t. i. milyen szerepet
játsszon a nép. Miután azonban Charles de
Gaulle 1942-ben minden egyes francia számára
kötelességgé tette a megszállók és kollaboránsok elleni harcot, már csak a felkelés
előkészítésének mikéntje lehetett és volt
kérdéses, ahogyan az előadó bemutatta.
Ebédszünet után az elnöki tisztet Dr. Piet H.
Kamphuis levéltárigazgató, a Holland Hadtör
ténészek Nemzeti Bizottságának elnöke vette át.
Elsőként Vlagyimir A. Zolotarjev vezérőrnagy, kutatóintézeti igazgató (Oroszország)
„Az 1825-ös dekabrista felkelés és az orosz
történelemben játszott szerepe" című előadása
került napirendre. Felidézte a cári önkény
uralom elleni első forradalmi megmozdulás
előzményeit, fellépését, eltiprását, majd az
irodalomban, tudományban és politikában való
továbbélését.
Ezután Ali Mehmet Koçaoglu katonai aka
démiai tanár (Törökország) „Kavallai Mehmet
Ali pasa lázadása 1831-1841" című előadása
következett. Ebben az egyiptomi kormányzó
tevékenységét és II. Mahmud szultánnal való
összeütközését mutatta be, amely végülis
elvezetett a központi birodalmi hatalommal való
fegyveres szembenállásig, ez pedig, ahogyan az
előadó fejtegetéseit zárta, időlegesen Egyiptom
különállóságát tudta biztosítani.
Dr. Zbignieiv Karpus tudományos kutató
(Lengyelország) olvasta fel ezután Dr. Waldemar Rezmanal közösen készített, „Len
gyelország és az 1920/21-es Sluck-felkelés"
című előadását, amely Belarusszia 1920
novembere és 1921 áprilisa közti történetét
elevenítette fel abból a szempontból, miként
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támogatták belarusz erők a lengyeleket az
antibolsevista fegyveres harc során.
Dr. Miguel Alonso Baquer tudományos ku
tató (Spanyolország) „A lengyel lovasság az
1808-as spanyolországi harcokban" című elő
adásában a Varsói Nagyhercegségben Napóleon
támogatására kiállított kötelékek e távoli had
színtéren és különösen az 1808. november 30-i
somosierrai csatában való szereplését elemezte.
Szünet után következett a tizenharmadik ülés,
ezen az elnöklést Dr. Serge Beniier kuta
tóintézeti igazgató, a Kanadai Hadtörténészek
Nemzeti Bizottságának elnöke vette át.
Dr. Vittorio Scotti Douglas tudományos
kutató (Olaszország) „A Napóleon-ellenes
spanyol gerillakísérlet hatása az itáliai Risorgimento partizánjaira" című előadásában a
kortárs hadtudományi művek elemzése alapján
mutatta be, hogy az azokban tükröződő, a
spanyol történelmi példát elemző írások milyen
hatással voltak az olasz egységért küzdő
hadvezérek gondolkodására, elméleti fejlő
désére és gyakorlati ténykedésére.
John E. Jessiip (Egyesült Államok) „Szovjet
hadműveletek az afganisztáni mudzsaheddin
nemzeti felkelés ellen 1979-1989" című
előadásában az első légideszant-zászlóalj ledobásától az egyre szaporodó intervenciós
kontingensek tevékenységén át az utolsó har
cos kivonásáig felidézte e háborút és az ezzel
kapcsolatos nemzetközi reagálást.
Theodore C. Maíaxis dandártábornok (Egye
sült Államok) „Az afgán felkelés és a Reagan
doktrína" címmel csatlakozott az előző elő
adáshoz és esettanulmányként vizsgálta a
nyilvános diplomáciai tevékenység és az ön
kéntes magánszervezeteknek az afgán mudzsaheddinek érdekében gyakorolt befolyása közti
kölcsönhatást.
Dr. Alesandru Dufu tudományos kutató
(Románia) „Románia geostratégiai helyzete és
az Egyesült Nemzetek oldalára való 1944.
augusztus 23-i átállásának következményei"
című előadásában azt fejtegette, hogy az átállás
a területi integritás helyreállítását célozta,
jelentősen megváltoztatta a hadihelyzetet,
mérvadóan hozzájárult az antifasiszta koalíció
sikeréhez és a háború időszakának lerö
vidítéséhez.
A tizennegyedik, záróülésre szeptember 3-án
került sor. Ezen először Cornelius M. Schulten
összegezte a kollokvium eredményeit. Kiemelte
annak fontosságát, hogy a világ vezető had
történészei újra találkozhattak és eszmét cse
rélhettek, mégpedig egy igen fontos és aktuális

kérdésben. Arra is mód nyílt, hogy jobban
megismerjék a lengyel hadtörténelmet és annak
kutatóit. Miután köszönetet mondott a házi
gazda lengyel kollégáknak, azt hangsúlyozta,
hogy a két fő célt: a hadtörténelem közös
tanulmányozását és a kollegiális-baráti kötelé
kek erősítését újólag sikerült biztosítani.
André Corvisier ehhez csatlakozva először
arról szólt, hogy egy végülis egyáltalán nem
problémamentes témakört sikerült egyetlen
disszonáns hang nélkül körbejárni, pedig
egyetlen időszak és egyetlen tájegység sem
maradt ki az elemzésekből. Ugyanakkor,
ahogyan folytatta, még mindig nehézséget okoz
az egységes terminológia használata. Befe
jezésül a helyszín szellemét méltatta, Len
gyelország újjászületésének bizonyságtételét
dicsérte és csatlakozott a vendéglátóknak mon
dott köszönethez.
Végül Andrzej Ajnenkiel a lengyel szervezők
nevében köszönte meg a 28 országból ér
kezettek jelenlétét, aktív tanácskozószellemét, a
lengyel múlt iránti érdeklődését és fogé
konyságát. Azt kérte, hogy hazatérve, a min
dennapok munkájában is a kollokvium során
folyamatosan megnyilvánuló kollegiális, baráti
szellem érvényesüljön. Az 1995-ös Quebec-ben
tartandó következő kollokviumon való vi
szontlátás reményében ezt ezután befejezettnek
nyilvánította.
A kollokvium keretében sor került a
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság, továbbá a
Bibliográfiai Albizottság és a Levéltáros Albi
zottság soros adminisztratív ülésére. Mindez
már a jövő esztendei történész világkongresszus
és az ahhoz kapcsolódó tisztújítás jegyében
zajlott. Magyar szempontból az emelendő ki,
hogy a Magyar Nemzeti Bizottság az évi tagdíjak
folyamatos időbeli befizetéséért, a Bibliográfiai
Albizottsághoz eljuttatott magyar kiadványok és
annotációk minőségéért, valamint a Levéltáros
Albizottságban játszott aktív szerepéért egyaránt
dicséretben részesült. Az elismerés további
megnyilatkozásaként a halálesetek miatt szűk
ségessé váló számvizsgálóbizottsági pótvá
lasztások során, közfelkiáltással, Dr. Manfried
Rauchensteiner udvari tanácsos, egyetemi do
cens, múzeumigazgató, az Osztrák Hadtör
ténészek Nemzetközi Bizottságának főtitkára
mellett Zachar József került kooptálásra. Őt
egyébként újabb egy évre megerősítette a
Levéltáros Albizottság megbízott főtitkári tiszt
ségében is.
A már szokásos módon a kollokviumi és
adminisztrációs ülések közti szüneteken túl
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fehér asztalnál is számos alkalom nyílt a
kollegiális eszmecserékre.
Augusztus 28-án a beérkezett résztvevők
tiszteletére Andrzej Ajnenkiel elnök a Lengyel
Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága nevében
adott fogadást, miután bemutatta a Lengyel
Hadseregmúzeumot.
Augusztus 29-én este Helenow kastélyában
Jerzy J. Milewski nemzetvédelmi minisz
terhelyettes látta vendégül a kollokvium részt
vevőit.
Augusztus 30-án este a Levéltáros Albizottság
rendezett baráti vacsorát.
Augusztus 31-én a rendezők bemutatták a
résztvevőknek a varsói óvárost és a Lazienki

Parkot, lehetővé tették továbbá a varsói királyi
palota és a willanówi kastély megtekintését,
este pedig a Lengyel Haderő Központi Mű
vészegyüttesének ünnepi műsorára vitték el
őket a Wola Színházba.
Szeptember l-jén este Bohdan Jastrzebski, a
Varsói Vajdaság közigazgatási vezetője Pesice
kastélyában adott fogadáson látta vendégül a
hadtörténészeket.
Szeptember 2-án a hivatalos záróvacsora
adott lehetőséget újabb eszmecserékre.
Végül 3-án délelőtt egy kerekasztal-be
szélgetés hallgatóiként a lengyel törvény
hozásban képviselt pártok vezetőinek politikai
nézeteivel ismerkedhettek meg.

ZACHAR JÓZSEF

II. RÁKÓCZI-KORI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK
Vaja, 1994. október 8.
A vajai Vay Ádám Múzeum fennállásának 30.
évfordulója alkalmából Vaja Nagyközség Ön
kormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Múzeumok Igazgatósága, a Vay Ádám Múzeum
és Baráti Köre nagyszabású ünnepségsorozat
keretében megtartotta a Rákóczi-korral fog
lalkozó II. tudományos ülésszakát.
A megnyitó ülésre 1994. október 8-án délelőtt
került sor. Az országhatárokon belülről és
kívülről megjelent örvendetesen nagyszámú
résztvevő közönséget Pataki József, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Intézményfenntartási
Osztályának
vezetője
üdvözölte. Visszaemlékezett a múzeumalapító
Molnár Mátyás (1923-1982) személyére, fá
radhatatlan tevékenységére, ahogyan meg
álmodta és sokak mozgósításával megvalósította
tervét, és a Vay-család akkor már omladozó
várkastélyából a függetlenségi harcok emlékeit
őrző múzeumot és szoborparkot, majd tu
dományos és képzőművészeti alkotóműhelyt
teremtett, ahol lehetővé vált országos je
lentőségű kutatói fórumok és kortársi tárlatok
rendezése, tudományos és művészeti kéziratok
kiadása. Röviden felidézte az 1969 és 1985 közti
hat tudományos ülésszakot, a sorozat sajnálatos
megszakadását, majd örömét fejezte ki, hogy ez
a hagyomány is újjáéledhet. Ezzel az ülésszakot
megnyitottnak nyilvánította.

Ezt követve rögtön sor került az első tu
dományos előadásra Köpeczi Béla akadémikus,
a múzeumot egykor megnyitó, azzal állandó
kapcsolatban maradt tudós elnökletével, aki
nem véletlenül részesült ebben a megtisz
teltetésben.
Heckenast Gusztáv, a történelemtudományok
doktora „Ki kicsoda volt (who was who) a
Rákóczi-szabadságharcban? (Egy életrajzi adat
tár problémái)" címmel megtartott előadásában
arról szólt, hogy milyen sok téves adat van
forgalomban a Rákóczi-szabadságharc vezető
egyéniségeivel kapcsolatban. Elmondta, hoszszútávú terve, a kétszázéves évfordulóra ké
szülődés jegyében, hogy a breznai pátens
kibocsátása és a szatmári béke aláírása közti
időszak szereplőinek adattárát összeállítsa. Szólt
annak nehézségeiről, miként lehet meghúzni a
mindkét oldalról bekerülők körét, bár az
egyértelmű, hogy az állami, megyei, pénzügyi,
gazdasági igazgatás, a hadseregvezetés és a
szellemi élet mintegy tízezer szereplőjéről lehet
szó, mégpedig a teljes életpálya rövid öszszefoglalásával. A továbbiakban a funkció
halmozásból, névírásváltozatokból, névazo
nosságokból fakadó további nehézségeket
részletezte. Végül ismertette, milyen felfogásban
képzeli el egyszemélyes vállalkozásában az
egyes szereplőkre vonatkozó címszavak meg-
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írását, és segítséget kért a korszak megjelent
kutatóitól.
Ezt követően Fejes Judit kandidátus „Heves
vánnegye kapitánya: Orczy István" című elő
adása következett. Bevezetőben felidézte,
mennyire kevéssé ismert ez a történelmi
személyiség, holott a vármegyei köznemesség
elismert tagja volt, és figyelemre méltó a ki
emelkedése. Ezt követően a kiemelkedés okait
kutatva, Orczy István tanulmányait, egyházi
pártfogását részletezte, majd rátért arra, miként
csatlakozott II. Rákóczi Ferenchez, hogyan
szolgálta a szabadságharc ügyét, majd mi
módon szakított vele, visszatérve az udvar
hűségre. A döntéshozatalok szuverenitását
hangsúlyozta az előadó, bár befejezésül be
mutatta, mennyire mások példáját követte és
mennyire a személyes érdekek változása volt a
meghatározó a kezdetben egri várkapitányi,
majd megyei kapitányi tisztséget viselő számára.
Ezután Bánkúti Imre kandidátus kapott szót,
aki „Módszertani kísérlet: egy régió története a
Rákóczi-szabadságharcban. A Duna-Tisza-köze
főbb problémái 1703-11" címmel tartott elő
adást. Bevezetőként a jelenlegi megyei ha
tárokon túlmutató, az egykori közigazgatást
figyelembe vevő, mégis egy egész történelmi
régióra kiterjedő vizsgálat szükségszerűségét és
célszerűségét hangsúlyozta, majd a Duna-Tisza
közének a hadiutakon való mozgás és a vízi
szállítás terén játszott szerepét emelte ki. Ezután
rátért a régió gazdasági kapacitására, a mindkét
hadviselő fél által behajtott jelentős szol
gáltatásokra, a beszolgáltatott termékeknek a
kuruc állam külkereskedelmében
játszott
szerepére. Befejezésül arról szólt az előadó,
hogy milyen momentumok alapján kell a
bemutatott térséget egységes régiónak tekinteni
a Rákóczi-kori kutatásokban.
Ebédszünet után Heckenast Gusztáv vette át
az elnöklést.
A második ülés első előadója Dr. Czigány
István őrnagy volt, előadása „Az ellenfél: a
császári hadsereg" címmel hangzott el. Ebben
ismertette a Rákóczi-szabadságharc idejére vo
natkozóan a császári haderő létszámviszonyait
és magyarországi diszlokációját. Hangsúlyozta,
hogy a spanyol „örökösödési" háború idején a
bécsi hadvezetés számára Magyarország mind
végig mellékhadszíntérnek minősült. E vonat
kozásban a döntésre vitelig terjedő időben az
örökös tartományok védelme és a török veszély
határozta meg a csapatok létszámát és el

helyezését. A továbbiakban arról szólt, hogy a
hadügyi forradalom már lezajlott a Habsburg
birodalomban, és ez mind szervezésben, mind
fegyverzetben, mind ellátórendszer vonat
kozásában, mint vezérletben és vezényletben,
mind pedig stratégiában és taktikában fölényt
biztosított a kuruc hadakkal szemben. Ezt
követően áttért a könnyűcsapatok általános
térnyerésének és ennek függvényében a
császári haderő magyar alakulatai növeke
désének kérdésére. Befejezésül kiemelte, hogy
a nyugati és déli hadszíntereken aratott sikerek
tették lehetővé egyre újabb kötelékek ma
gyarországi bevetését, és ennek üteme ha
tározta meg a szabadságharc létidejét. A
szatmári béke és az ezt követő jelentős
magyarországi erőkoncentráció mögött végül az
előadó nézete szerint egyaránt a török veszély
miatti megfontolást kell a kutatásnak keresnie.
Ezt követően kapott szót Zachar József al
ezredes, kandidátus, aki „Kurucsors Szatmár
után" címmel tartott előadást. Ebben beve
zetőként azt vizsgálta, milyen mértékben éltek a
volt kuruc harcosok azzal a lehetőséggel, hogy
a szatmári békekötést követően beállhattak a
császári haderőbe. A beálltak létszámviszonyait
egybevetette a Habsburg-ellenes koalíció had
seregeiben szolgált magyarok adataival. A
továbbiakban azt vizsgálta, milyen létszámban
távoztak a kurucok a szomszédos lengyel
területekre, és az eltávozottak milyen arányban
álltak be a lengyel, orosz vagy más haderőbe, és
milyen arányban voltak azok, akik végülis
hazatértek vagy lengyel földön békésebb
foglalkozás után néztek. Ezután áttért annak
elemzésére, kik és milyen számban követték II.
Rákóczi Ferenc Franciaországba való távo
zásának példáját, közülük mennyien váltak a
francia hadsereg tagjaivá, hányan akadtak el
útközben és lettek más uralkodók fegy
vereseivé. Befejezésül azt hangsúlyozta, hogy
ezekben az években figyelt fel az európai
közvélemény a nagyszerű magyar katonákra és
a sajátos magyar csapatnemre, a huszárságra, és
a volt kuruc harcosok tették lehetővé, hogy a
továbbiakban jelentős magyar részvétellel ez a
magyar csapatnem számos állam haderejében
megjelenjen és teret nyerjen.
Kovács Ágnes kandidátus „Károlyi Sándor
családi levelezése" című előadása következett
ezután. Az előadó arról számolt be, hogy folyik
Károlyi Sándor feleségéhez írt leveleinek
kiadáselőkészítése. A továbbiakban azt hang
súlyozta, milyen jelentős egyéniség volt
Barkóczy Krisztina, és a hozzá írt levelekben
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mennyire megosztotta államférfiúi, hadvezéri és
földesúri nézeteit Károlyi Sándor. Befejezésül
felvillantotta az előadó, hogy a feldolgozott 349
levél mennyire tükrözi a valóságot és milyen
fontos ismeretanyagot tartalmaz mind a korra,
mind a szerzőre vonatkozóan.
Ezután tartotta meg „Restitutio Transsyl
vaniáé" című előadását Kőpeczi Béla. Kiemelte,
hogy a szatmári békesség megkötését követően
II. Rákóczi Ferenc törekvése arra irányult, hogy
mindenekelőtt választott erdélyi fejedelemségét
szerezze vissza. E célkitűzés nyert megfo
galmazást Klement János Mihály „Az erdélyi
fejedelemség jogainak levezetése" című em
lékiratában, amelyet az előadó - másokhoz
hasonlóan - korábban Brenner Domokosnak
tulajdonított. A továbbiakban Köpeczi Béla
ismertette e 29 lap terjedelemben Utrechtben
1712-ben, Párizsban 1713-ban nyomtatásban
megjelent írást, majd levelezésük alapján azt
bizonyította, hogy Klement megfogalmazásában
közvetlenül Rákóczi instrukciói alapján járt el.
Befejezésül az előadó a francia ellenröpiratot és
Klement röpiratának a későbbi pampfletirodalomban való továbbélését mutatta be.
Szünet után az elnöki tisztet Zachar József
vette át.
Elnökletével először Kiss Imola szatmár
németi muzeológus Viorel Ciobota igazgatóval
közösen írt „Rákóczi-relikviák a Szatmári Mú
zeum tulajdonában" című előadása hangzott el.
Bevezetőként felidézte a szatmári várnak a
Rákóczi-szabadságharcban játszott szerepét. A
továbbiakban ismertette Szatmár városának II.
Rákóczi Ferenchez intézett leveleit, hang
súlyozva ezek elsőrangú forrásértékét. Befe
jezésül a II. Rákóczi Ferencre és az általa
vezetett szabadságharcra vonatkozó, a Szatmári
Múzeum őrzésébe került tárgyi emlékeket
mutatta be az előadó.
Ezt követően Dr. Csatáry György beregszászi
levéltáros előadása következett „A Beregszászi
Levéltár gazdasági iratai a Rákóczi-szabad
ságharchoz kapcsolódva (Ung, Ugocsa, Bereg
megyékre vonatkozóan)" címmel. Felvázolta a
közel kilencszáz feltárt irat összetételét és
kiemelte, hogy leggazdagabb a hadellátásra
vonatkozó állag. Ezek alapján bemutatta a
továbbiakban, miként sikerült a kuruc ellát
mánykivetéseknek eleget tenni az adott te
rületeken. A továbbiakban azt hangsúlyozta,
hogy nemcsak élelmezésre, takarmányozásra
került sor visszatérően, hanem - főleg „a

legkurucabb vármegye" jelzőt viselő Ugocsában
- folyamatosan újoncozás is folyt. Befejezésül
gazdag választékban idézve az iratokból, az
elvárás és teljesítőképesség dialektikájában
összegezte a térség teljesítését.
Befejezésül Molnár Sándor múzeumigazgató,
az alapító fia tartotta meg „30 éves a Vay Ádám
Múzeum" című előadását. Ebben felidézte a
megtett út egyes állomásait, különösen az
eddigi tudományos tanácskozásokra nagy súlyt
fektetve. Ezt követően méltatta a jelen tu
dományos ülésszak jelentőségét, és ezt a jövő
nyitányaként üdvözölte. Befejezésül felvázolta
elképzeléseit és terveit a következő évek
vonatkozásában.
Zárszót a tudományos ülésszak befejeztével
Dr. Németh Péter megyei múzeumigazgató
mondott. Röviden, a megyei vezetés szem
szögéből, ő is visszatekintett a Vaján megtett
útra, méltatta a nagyközség szerepét és főleg a
múzeumalapító Molnár Mátyás teljesítményét.
Befejezésül reményét fejezte ki, hogy a régi útra
való visszatérés eredményeképpen Vaja a
jövőben ismét a tudomány és a közművelődés
országos jelentőségű központja lehet. Ebben a
reményben mondott köszönetet a szerve
zőknek, szereplőknek, résztvevőknek, és a
tudományos ülést befejezettnek nyilvánította.
A tudományos ülésszakhoz kapcsolódva szá
mos más rendezvényre is sor került, amelyek
emlékeztettek az elmúlt harminc évre, egyúttal
pedig lehetőséget biztosítottak további esz
mecserékre.
A tanácskozásra gyülekezőket a vajai, az
országban egyetlen Rákóczi-tárogatóegyüttes
kuruc melódiaösszeállítása fogadta a várkastély
udvarában. Ugyancsak ez az együttes adott
keretet az október 7-i ebédszünetben a
várudvarban a múzeumalapító Molnár Mátyás
kopjafájának felavatásakor. Avatóbeszédet Dankó Imre egyetemi tanár mondott.
Ugyancsak október 7-én este a várkastély
dísztermében a nyíregyházi 4-es számú Ál
talános Iskola Banchieri Kórusa adott barokk
hangversenyt a résztvevők tiszteletére.
Október 8-án több kiállítás megnyitására
került sor. A megjelenteket ezúttal Miklós
Elemér, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz
gyűlés Közoktatási és Közművelődési Bizott
ságának elnöke üdvözölte. A Vántus István
Emlékkiállítást Kocsár Miklós, a 30 éves a Vay
Ádám Múzeum című kiállítást Tisza László,
Dávid Vera festőművész Art Electro Image című
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tárlatát L. Menyhért László megnyitó beszéde
után tekinthette meg a népes ünneplő kö
zönség.
Több kötet is elkészült az ünnepi alkalomra.
A 30 éves a Vay Ádám Múzeum című

összeállítást a szerző Molnár Sándor, az így múlék el tőlünk című irodalmi antológiát a szer
kesztő Lászlóffy Csaba, Tóth Zoltán Szemeid
előtt című verseskötetét Madár János, a Vántus
István című kiadványt Kiss Ernő mutatta be.

PARÁDI JÓZSEF

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR KIRÁLYSÁG
RENDVÉDELME
VI. Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia,
Budapest, 1994. október 18-22.
1990-ben indult útjára az a konferen
ciasorozat, amelynek keretében a rendvédelem
történetével foglalkozó szakemberek minden
ősszel megvitatják a legújabb kutatási ered
ményeiket, kicserélik gondolataikat a rend
védelemkutatás tapasztalatairól.
A rendezvényen megjelentek a szakterület
hazai és külföldi szaktekintélyei mellett a
témaorientált közgyűjtemények és társadalmi
szervek érdeklődő tagjai, az állami hierarchia
szakmai szervezeteinek vezetői és képviselői. A
honvédelmi miniszter úr képviselője útján vett
részt a tanácskozáson.
A konferencia rendezői - a Szemére Bertalan
Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos
Társaság és a Rendőrtiszti Főiskola - a
rendezvényt a társaság két elhunyt tagja Dr.
Kratochwil Ferenc egyetemi docens, a Rend
őrtiszti Főiskola volt igazgatója és Hadusfalvy
Béla okleveles gépészmérnök emlékének aján
lották.
A konferencia megnyitóján - Dr. Finszter
Géza r. ezredes nekrológját követően - az
elhunytak családtagjai a társaság emléklapját
vették át.
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően
a konferenciához kamarakiállítás is kapcso
lódott. A kiállítás túllépett azonban a ha
gyományokon, mert a rendvédelem történeti
anyag mellett bemutatásra került a világ
napjainkban is használatos szimbólumainak
gyűjteménye is. A rendezők ezúton mondanak
köszönetet Szilas László úrnak, aki ma
gángyűjteményéből biztosította a kiállítási tár
gyak többségét, továbbá Dr. Lngosi József és
Ságvári György uraknak, akik a Hadtörténeti
Múzeum anyagából biztosítottak értékes ki
állítási tárgyakat, valamint Zeidler Sándor úrnak,
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akinek a szakértő közreműködése hozzájárult a
kamarakiállítás sikeréhez.
A mintegy hetven főnyi résztvevőt számláló
konferencia első napjának délelőttjén az ügy
vezető elnöki tisztet Dr. Ravasz István töltötte
be.
Dr. Mezei Barna, az állam- és jogtudomány
kandidátusa A magyar rendvédelmi jog az
európai gyakorlat tükrében címmel tartotta meg
előadását. Az előadó kifejtette, hogy a magyar
jog ugyan viszonylag tág teret engedett a
rendvédelmi szervek működésének, azok
azonban gyakorlatilag a korabeli európai nor
máknak megfelelően működtek - a háborús
évek és az úgynevezett fehérterror időszakának
speciális helyzetét leszámítva.
Ságvári György a rendvédelmi testületek
rangrendszerét és ékítményeit ismertette. Elő
adása a kiegyezéstől a rendszerváltásig ívelt,
feltárva e témakör belső fejlődési logikáját,
illetve a befolyásoló tényezőket.
Dr. Lngosi József, a hadtudomány kandi
dátusa a magyar rendvédelmi szervek fegy
verzetét mutatta be rendkívül szemléletes mó
don. Előadása a konferencia egyik legsike
resebb megnyilvánulása volt.
A délelőttöt Dr. Rácz Lajos tájékoztatója zárta,
melyben ismertette a két háború közötti fő
városi rendőrséget, illetve a rendvédelmi tárgyú
helytörténeti kutatásokat végző csoport ered
ményeit.
Ebéd után az elnöki teendőket Dr. Őry Ká
roly vette át.

A délutáni előadásokat Dr. Botos János nyi
totta meg, aki a Magyar Királyi Belügy
minisztérium történetét feltáró monográfiáját
foglalta össze. A szerző négyéves kutató
munkájának legfontosabb eredményeit tárta a
hallgatóság elé.
Dr. Ravasz István a Magyar Királyi Hon
védség karhatalmi feladatkörét mutatta be elő
adásában, hangsúlyozva, hogy a teljes vertikum
alkalmazására soha nem került sor.
Az első nap utolsó előadását Dr. Bonhardt
Attila tartotta A rendvédelmi szervek moto
rizációja a rejtett véderőfejlesztés tükrében
címmel. A szerző arra a megállapításra jutott,
hogy a magyar rendvédelmi szervek korai
motorizációs programja a honvédség páncélos
kezelőszemélyzetének utánpótlását is szolgálta.
A konferencia második napjának délelőttjén
az elnöki funkciót Dr. Szakály Sándor, a
történelemtudomány kandidátusa töltötte be.
A délelőtt első előadója Dr. Hegedűs Róbert, a
hadtudomány kandidátusa a két világháború
közötti Magyar Királyság biztonságpolitikájával
ismertette meg a hallgatóságot. Az előadó
hangsúlyozta, hogy az ország biztonságpoli
tikája a trianoni békediktátum nyomán kény
szerpályán mozgott.
Dr. Parádi József, a hadtudomány kan
didátusa a határőrizeti szervek strukturális
fejlődését mutatta be. Az előadó a trianoni
békediktátum hatásaként értelmezte azt a tényt,
hogy a Magyar Királyságban visszatértek a
határőrizet egy archaikusabb formájához, ahol a
határok őrzését és védelmét katonai típusú
szervezettel oldották meg.
Kiss István Géza a Magyar Királyi Vámőrség
felállításának körülményeit taglalta, a szerve
zetet vámszaki hatóságként értelmezve. E téren
az előző előadótól eltérő nézeteit is kifejtette.
Dr. Bacsa Gábor a délvidéki magyar határ
őrizet sajátosságait és fejlődését mutatta be
előadásában, gazdag forrásanyagra támasz
kodva .
A délelőtt utolsó előadója Dr. Szakály
Sándor, a történelemtudomány kandidátusa A
Magyar Királyi Csendőrség (1919-1941) címmel
tartotta meg előadását, Az előadó objektív
történelemszemléleten nyugvó megközelítés

ben tárgyalta a témát. A szervezetet mint magas
szakmai színvonalat képviselő testületet mutatta
be, amelynek jelentős szerepe volt a vizsgált
időszak irigylésre méltó közbiztonsági helyze
tének megteremtésében és fenntartásában.
Ebéd után az elnöki teendőket Dr. Szakács
Gábor, a hadtudomány kandidátusa látta el.
A délután első előadója Suba János a de
markációs vonalak kijelölésével kapcsolatos
térképészeti teendőket és azok körülményeit
ismertette előadásában.
Franz Hesztera Az önálló Ausztria csend
őrségének szervezettörténete az Anschlussig,
majd a német megszállást követően 1945-ig
címmel adott ízelítőt a két világháború közötti
osztrák rendvédelem helyzetéről.
Dr. Mezei Barna, az állam- és jogtudomány
kandidátusa A büntetésvégrehajtás helyzete a
két világháború között Magyarországon címmel
vizsgálta a hazai börtönügyet. Megállapította,
hogy a börtönügy a trianoni békediktátum
nyomán nehéz helyzetbe került, mert a du
alizmus idején létrehozott börtönök közti
specifikáció az elcsatolt területekkel Ma
gyarországtól elkerült fegyintézetek hiánya
miatt nem volt tovább tartható.
A délutáni előadásokat Joó Gábor zárta, aki a
Trianon utáni pénzügyőrség történetét mutatta
be a testület szervezetfejlődésén keresztül.
Az előadásokat követően két kérdésben
alakult ki vita Egyrészt a határ fogalmát
igyekeztek tisztázni a résztvevők. A határ jogi
értelmezése, melyet a határőrizeti szakemberek
is használnak, egyértelmű volt.
A kulturális, etnikai, gazdasági és természeti
határok fogalmának körüljárása azonban már
sokkal izgalmasabb témának bizonyult. E
témakörben a jelenlévők nem is jutottak közös
nevezőre, bár sok érdekes gondolat és
információ is felszínre került a vita során.
A másik vitatott kérdést a Magyar Királyi
Vámőrség feladatköre alapján a testület jel
legének meghatározása képezte. A konferencia
résztvevőinek döntő többsége egyetértett azzal,
hogy a Magyar Királyi Vámőrség határőrizeti
szakszerv volt. Rejtett feladatát képezte volna a
határok védelme a szervezetében „eldugott"
katonai erő útján. Erre azonban 1927-ig
gyakorlatilag nem nyílhat lehetőség. Később
azonban megoldódott a katonai erő rejtése,
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olyannyira, hogy a vegyesdandárok harmadik
ezredét a vámőrség rejtésében működtették. A
vámőrség nem végzett pénzügyőri feladatokat,
bár a vámszaki teendők végzéséhez segítséget
nyújtott annak fegyveres biztosítása útján.
A konferencia harmadik napjának délelőttjén
Dr. Mezei Barna, az állam- és jogtudomány
kandidátusa elnökölt.
Az előadásokat Fazakas László kezdte meg,
aki a testőrség, a koronaőrség és a kép
viselőházi őrség történetét mutatta be 1920-tól
1945-ig. Az előadó hangsúlyozta, hogy e
szerveknek ugyan a leglátványosabb teendőit a
díszelgések képezték, azonban rendkívül fontos
volt a közjogi méltóságok, illetve az állami
szimbólumok őrzése terén kifejtett tevé
kenységük.
Somorjai Béla A Magyar Királyi Koronaőrség
helytállása a korona és a koronázási ékszerek
megőrzésében (1944-1945) címmel ismertette a
magyar korona kalandos útját a második vi
lágháború során.
Dr. Kun Ferenc a debreceni őrzászlóaljat,
mint az államfő és a kormány, illetve a
törvényhozó testület testőr alakulatát mutatta
be. Az előadó maga is részt vett a zászlóalj 1944
év végi működéséhez kapcsolódó tevé
kenységben. Előadása során érzelemdús mó
don ismertette meg a hallgatóságot az általa is
átélt, illetve később rekonstruált eseményekkel.
Dr. Újhelyi Gabriella, a hadtudomány kan
didátusa a Csendőrségi Lapok két világháború
közötti számairól készült feldolgozást mutatta
be előadásában. A kutató a lapot, mint magas
szakmai színvonalat képviselő, jól szerkesztett
folyóiratot jellemezte. A lap hibájaként rótta fel
azonban, hogy indirekt módon szolgálta a faji
ellentétek szítását.
Suba János külön időt kapott arra, hogy a
határokkal kapcsolatos vitában felmerült tér
képészeti kérdésekre reagáljon, melyet körül
tekintő módon alapos szakmai ismeretanyag
felvonultatásával meg is tett.
Délután az elnöki tisztet Dr. Parádi József, a
hadtudomány kandidátusa látta el.
A délután első előadása Dr. Szakács Gábor, a
hadtudomány kandidátusa a Magyar Királyi
Rendőrség két világháború közötti oktatási
koncepciójának alakulását vizsgálta. Az előadó
úgy értékelte a korabeli magyar rendőri képzési

rendszert, hogy az a szakmai feladatok tel
jesítésére
alapos
felkészülést
biztosított.
Ugyanakkor az alsóbb és a felsőbb kategóriák
között nem jött létre átjárhatóság, amely
valószínűleg az állami oktatási rendszer kö
vetkezménye volt. A korabeli rendőrképzések
csak szakképzést jelentettek, nem nyújtottak
állami iskolai végzettséget.
Barsi Lászlóné a rendvédelmi szervek gaz
dálkodását mutatta be. Az adatgazdag és köz
gazdasági szemléletű anyag sok új információt
nyújtott a hallgatóság számára.
Bendzsák Katalin előadásában a két vi
lágháború közötti magyar bűnügyi statisztikát
vallatta. Az előadó interpretálásában a száraz
adatok beszédesnek bizonyultak a bűnügyi
helyzetet illetően.
Az előadásokat követő vitával zárult a
konferencia plenáris része. A vita során két
kérdés került az átlagosnál erőteljesebben a
figyelem középpontjába. A vitában részt vevő
tíz fő vitatta a debreceni őrzászlóalj az előadó
által egyértelműen pozitívnak ítélt szerepét.
Többen úgy foglaltak állást, hogy a zászlóalj
tevékenysége már előrevetítette a későbbi
eldurvult politikai csatározások légkörét.
A Csendőrségi Lapok indirekt faji uszítására
vonatkozó kitétellel sem értett egyet mindenki a
jelenlévők közül. Azt mindenki elfogadta, hogy
a folyóiratot a trianoni revanš szellemiségében
szerkesztették, az antiszemita és cigányellenes
beállítottságát azonban cáfolták. A helyzet
ugyanis az volt, hogy a vizsgált korban vidéken
a törvénysértések jelentős részét a cigány
lakosság követte el. Az eltulajdonított értékeket
pedig nem is igen tudta máshová vinni ér
tékesítésre, mint a helybeli vegyeskeres
kedőhöz. A vidék tradicionális munka
megosztásából adódott tehát az a szituáció, amit
a Csendőrségi Lapok megtörtént bűnesetek
rovata tükrözött. Mivel a rovat célja az volt,
hogy az abban foglaltakkal az életre készítse fel
a szolgálatot teljesítő csendőröket, nem lehetett
elvárni a szerkesztőktől, hogy e témát mel
lőzzék, vagy nem a valóságos súlyának
megfelelően kezeljék. A kérdéses rovatban
foglaltak éppen azt szolgálták, hogy a csend
őrök ne vegyenek minden izraelitát, illetve
cigányt egy megítélés alá - amire egyébként a
csendőrlegénység hajlamos volt -, hanem ké
pesek legyenek megkülönböztetni a tilosban
járót a becsületes állampolgároktól.
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A háromnapos ülést Dr. Parádi József, a
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti
Tudományos Társaság elnöke azzal zárta, hogy
a magyar rendvédelem történelmét gazda
gították az előadások. Sok új ismeretanyag
került a felszínre, amely hozzájárulhat a
szakmatörténeti kérdések objektívabb értel
mezéséhez. Az elnök zárszavában bizakodó
hangon nyilatkozott arról, hogy a konferencia
anyagát - a rendkívül súlyos pénzügyi ne
hézségek ellenére - valószínűleg sikerül
publikálni. A publikáció ugyanis előfeltétele
annak, hogy a szűk körű kutatókon kívül az
egész szakma és az érdeklődők is meg
ismerkedhessenek a kutatási eredményekkel,
ígéretet tett arra, hogy az angliai érdeklődőknek
még a nyomtatást megelőzően elküldi az
előadások kéziratmásolatait, mert a brit rend
védelem fejlesztésén dolgozó teamből sür
gősen kérték az őket érdeklő anyagokat.

A konferencia résztvevőinek egyetértésével
az elnök arra is ígéretet tett, hogy - egy ad hoc
bizottság segítségével - összeállítják a ta
nácskozás mának szóló tapasztalatait és azt
eljuttatják a két leginkább érdekelt tárca
vezetőjéhez.
Az elnök zárszavában még egyszer érintette
azoknak a munkásságát, akik emlékének
ajánlották a konferenciát. Bendzsák Katalin és
Barsi Lászlóné kezdő kutatók eredményes
alkotómunkáját megköszönve, további sikeres
tevékenységet kívánt.
A konferencia második részét a fakultatív
program alkotta. A kétnapos fakultáció első
napján a Pénzügyőr Múzeum, a Bűnügyi
Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum kiállításait,
a második napon pedig a visegrádi fellegvár és
az esztergomi királyi vár, illetve bazilika mú
zeumát tekintették meg a programra jelent
kezők.
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ALAPÍTVÁNY
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS
TÁMOGATÁSÁRA
Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó
igazgatója, dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
nyugalmazott főigazgatója és dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Hadtörténeti
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történetírás támogatására.
Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti,
politika- és társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek
közzétételét, különös tekintettel az 18ó7-től napjainkig tartó történeti korszak
eseményeinek feltárására. Segíteni kívánja a magyar hadtörténészek
bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi tudományos
életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván
nyújtani
1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi meg
jelentetéséhez,
2. belföldi konferenciákon való részvételhez,
3. magyarországi kutatómunkához,
4. külföldi kutatómunkához,
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez,
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez.
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt
munkásságáért jutalomban részesít.
Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész,
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója, A
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos,
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens,
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész,
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet igazgatója.
Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok:
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V.,
Harmincad u. 3. Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az
adományozók által meghatározott célra is adhatók.
Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az
alapítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest,
Pf. 7. Telefon: (00-36-1) 15-69-522, (00-36-1) 15 69-970.

Ara: 100 - Ft

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra:

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak.

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát.

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség.

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.)

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esetleges javításokat a második és
harmadik példányra is kérjük rávezetni.

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza,
a jegyzeteket a kézirat végérc helyezze, külön lapszámozással.

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet.

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári,
kézirattári és bibliográfiai adatokat.

9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.)

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg.

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat
hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét.
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ALAPÍTVÁNY
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS
TÁMOGATÁSÁRA
Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az FAirópa Könyvkiadó
igazgatója, dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
nyugalmazott főigazgatója és dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum munkatársa alapítványt hoztak létre a magyar hadi
történetírás támogatására.
Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti,
politika és társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek
közzétételét, különös tekintettel az 18ó7-től napjainkig tartó történeti korszak
eseményeinek feltárására. Segíteni kívánja a magyar hadtörténészek
bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi tudományos
életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván
nyújtani
1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi meg
jelentetéséhez,
2. belföldi konferenciákon való részvételhez,
3. magyarországi kutatómunkához,
4. külföldi kutatómunkához,
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez,
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez.
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt
munkásságáért jutalomban részesít.
Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész,
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója. A
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos,
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens,
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész,
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet igazgatója.
Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok:
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V.,
Harmincad u. 3. Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az
adományozók által meghatározott célra is adhatók.
Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az
alapítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest,
Pf. 7. Telefon: (00-36-1) 15-69-522, (00-36-1) 15-69-970.

HADTÖRTÉNELMI
KÖZLEMÉNYEK

Az alapítás éve
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TANULMÁNYOK

RÁKÓCZY ROZÁLIA

A MÁRIA TERÉZIA REND NYOMTATOTT FORRÁSAI
Az ember legfőbb tevékenysége a Rend. Komoly történeti tanulmányban, de még
a másodrendűnek számító forrásközlésben is csak idézőjellel és pontos megjelenési
adatokkal illik közkeletűvé vált sorokat közölni. Én most azért nem teszem itt, mert
nem a költő a fontos, hanem a Rend.
E szavunk soktartalmú, a vallási rendtől kezdve a társadalmi renden át a
búzatábla aratáskori rendjéig segítségével és néhány jelző változatos hozzá
járulásával majdnem minden kifejezhető, ellentétben a hasonló die Ordnung
(állapot), der Stand (történelem), der Orden, die Bruderschaft (vallás), der
Schwader (gabona) német jelentésével.
A szervezett rendet mindig valami finoman szőtt fátyol borítja, amelyet
föllebbenteni nem illik. Vannak belső titkai. (Ezek leginkább kutatói ragaszkodnak.)
A rend vagy élő, vagy holt. Valakihez, valakikhez, vagy valamihez kötődik. A
rend lehet egyházi, vagy világi, mindig szabályok szerint működik. Működésének
vannak külső megnyilvánulásai (is), e működés eredményének vannak látható jelei.
Maga a működés mindig konkrét, a Rend idővel már elvonttá válik.
A Katonai Mária Terézia Rend - mint Rend és rend, rendszer -, már absztrakció a
szervezetten működő kolostori közösségekhez, vagy célokért egyesült lovagren
dekhez képest.
Itt már az „első a cél, a második a szervezet" sorrend megfordul; a szervezeti és
működési szabályzat - a statútum, das Statut - írja elő, hogy milyen cél érdekében
mit, milyen úton kell követni.
A cél elérésének érdekében létrejött egyházi formáció tagjai már tagként teljesítik
előírt kötelességüket, a katonai rend esetében az előbbeni teljesítés jutalmaként
adható a rendtagság.
Az egyházi lovagrend Isten dicsőségére szolgál, a világi és katonai az alapítóéra.
De ki az alapító? Általában az alapító iratot kiadó és aláíró egyházi vagy világi, de
mindenképpen fontos személyiség.
A Katonai Mária Terézia Rend irodalma jelentőségéhez mérten nem túl nagy, de a
szerzők megegyeznek a nagy uralkodó dicsőítésében, tettei magasztalásában s

1 Az alapító okirat és alapszabály a rendek esetében egy és ugyanazon fogalom, az alapítás helyét, a rend felépítését
és működési előírásait egyaránt tartalmazó statútum. - V. ö. Statut: Verordnung (rendelet, rendelvény) - Bestimmung
(elhatározás, rendelkezés) - Vereinssatzung (egy/esü/leti alapszabály). Deutsches Vörterbuch. (Lutz Mackensen)
Bindlach, 1991. 1003- o. (a továbbiakban: Vörterbuch).
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hódolattal adóznak a magyar király/nő, a német-római császár/nő, az alapító
emlékének.
Valóban alapító volt? Vagy róla nevezték el? Alapító is volt és névadó is? Vagy
saját magáról nevezte el?
Ha időrendben visszafelé haladva szemügyre vesszük a különösebb kutatás és
fáradtság nélkül hozzáférhető nyomtatott szakirodalmat, értékes tapasztalatokat
szerezhetünk.2
„I. (Habsburg) Ferdinánd (uraik. 1526-1564) 1527-es magyar királlyá koro
názásától fogva Magyarország részben, majd a török uralom alól felszabadulva teljes
egészében, csaknem négy évszázadokon át a Habsburg hatalmi szférába tartozott. A
rendek, kitüntetések terén ez azt jelentette, hogy a mindenkori Habsburg (majd
Habsburg-Lotharingiai) uralkodó - egy személyben magyar és cseh király, osztrák
főherceg, sőt német-római, később osztrák császár - az egész birodalomban
szokásos kitüntetési módokat alkalmazta Magyarországon is, tehát e korszak
alapításai a magyar kitüntetéstörténet részét képezik." Makai Ágnes kezdi ezekkel a
mondatokkal népszerű-tudományos ismertetőnek szánt írásában a Habsburg
korszak kitüntetéseinek bemutatását." E sommás megállapítással lehetne vitatkozni,
de itt és most nem érdemes. Részben, mert a füzet célja nem a mindenre kiterjedő
tudományos elemzés a közös uralkodó személyéből fakadó közösködésekről, vagy
különcködésekről, részben pedig mert valóban történelmünk része, amint a cseh,
tiroli, horvát, szlavón történeimé is. Azon túlmenően természetesen, hogy
elsősorban annak a korszaknak s annak az uralkodónak a történetéhez tartozik
leginkább, amikor alapították, aki alapította, az alapítólevelet megfogal
mazta/megfogalmaztatta és aláírta.
,,A Habsburg birodalom első, korában is modernnek tartható elvek szerint statuált
érdemrendje a Katonai Mária Terézia Rend volt. Alapítására a hétéves háborúban
1757-ben Kolinnál II. (Nagy) Frigyes porosz seregén aratott győzelem indította
Mária Teréziát (uraik. 1748-1786.) Az a győzelem, amelyhez a gr. Nádasdy Ferenc
lovassági tábornok vezényelte huszárság döntően járult hozzá." (Kiemelések dr.
Makai Ágnestől.)
Az idézett tanulmányokhoz felhasznált irodalom a Felszeghy Ferenc szerkesztette
és szakmai körökben alapvetőnek tartott munka,' tovább Meŕička igen szépen
illusztrált albuma, a Héri Verával közösen írott könyv és a továbbvezető

2 Kutatásaimat az alábbi helyen végeztem: Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum; Országos Széchényi
Könyvtár. Wien, Staatsarchiv - Kriegsarchiv; Österreichische Nationalbibliothek. Berlin, Preussischer Kulturbesitz,
Stadtbibliothek.
3 Makai Ágnes: Állami és katonai kitüntetések. - (Bp.), 1992. 56 o., 12 t. Id. rész: Magyarország a Habsburg
birodalomban c. fejezet, 16. o. (A továbbiakban: Makai 1992)
4 Az 1786-os évszám nyilvánvalóan sajtóhiba 1780 helyett. Uo. 17. o.
5 Uo. 17. o.
6 Rendjelek és kitüntetések történelmünkben. (Šzerk.: Felszeghy Ferenc) (A továbbiakban: Felszeghy) Bp., (1944), 512
o., 54 t. A Mária Terézia Vitézi Rend c. fejezet: 112-277. o.
7 Móricka, Vaclav: Orden und Ehrenzeichnen der Österreichischen-Ungarischen Monarchie. Wien, München, (1974)
304. o., ill. (A továbbiakban: Mčrička 1974.)
8 MakaiÁgnes-Héri Vera: Kitüntetések. Bp., 1990. 236. o., ill. Bibliogr.: 233-234. o. (A továbbiakban: Makai-Hért).
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szakirodalom ajánlása ugyancsak Makai Ágnes tanulmányában a Hadtörténeti
Múzeum Értesítőjében.9
E Múzeumi Értesítőnél később jelent meg németül a Militaria Austriaca
tanulmánya,10 amely minden bizonnyal a nyomdai átfutási idő miatt maradt ki a
fentebb idézett ismertető irodalomjegyzékéből.
Makai Ágnes német nyelven megjelent dolgozata a Mária Terézia Rend
történetéhez korábban írottak részbeni kiegészítése, s tanulmány maga tovább
fejlesztett és átdolgozott változata a Hadtörténeti Múzeum Értesítőjében meg
jelenteknek,11 amennyiben részletesen azokat az ügyeket tárgyalja, amelyek a Mária
Terézia Rend két háború közötti sorsával kapcsolatosak és adatokat közöl az utolsó
adományozásról.
A tanulmányok forrásai nagyrészt megegyeznek, illusztrációi közül is a rendi
gyűrűről mindkettőben azonos jelent meg, ezek azonban témánkon kívül eső
korszak érdekes és kitüntetéstörténeti szempontból e munkákon kívül még nem
publikált adatai.
,,A Katonai Mária Terézia Rend alapítása, 1757 óta a Habsburg (osztrák) házhoz
tartozó országok legmagasabb katonai kitüntetése volt", írja dr. Makai Ágnes, majd
néhány mondatos kiegészítést közöl ehhez avval kapcsolatban, hogy az 1920-as
évektől tárgyalások folytak a rendi vagyon és egyéb, a kérdéskörhöz tartozó tárgyi
emlékek megosztásáról a Monarchia két utódállama, Ausztria és Magyarország
között. A jogi helyzetet az bonyolította, hogy az uralkodó egy személyben volt
magyar és cseh király, osztrák főherceg majd császár és számára mind a saját
alapítású, mind az elődeitől örökölt rend államfeletti volt. Ennek a gyakorlatnak az
alapján nem volt annak jelentősége, hogy mindezek osztrák császári, vagy magyar
királyi címszó alatt játszódtak-e le.12
Egy osztrák szaklap számára fordíttatott tanulmányban természetesen nem az a
legfontosabb kérdés, hogy a Magyar Királyság az osztrák Habsburg. házhoz
tartozott-e, avagy Habsburgokat koronáztak magyar királlyá. Mindez másként
hangzik az eredeti magyar szövegben. ,,A Katonai Mária Terézia Rend alapítása,
azaz 1757 óta a Habsburgok uralta országok legmagasabb katonai kitüntetése volt...
Az alapítás ténye, amely összefüggött az osztrák hadsereg korábbi átszervezésével,

9 A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 2. Bp., 1987. 418 [6] o., ill. Makai Ágnes: A Mária Terézia Rend emlékei
múzeumunkban. 193-227. o., ill. (A továbbiakban: Értesítő 2.).
10 Militaria Austriaca. Wien, 1992. 62 o., ill. (Folge 8) Makai, Ágnes: Daten zur Geschichte des Militär-MariaTheresien Ordens (1919-1946). 29-43- o., ill.; Bibliogr.: 42^Í4. o. (A továbbiakban: MA 8.)
11 Értesítő 2., 193-225. o. L. még a 9. jegyzetet.
12 MA 8., 29. o. „Der Militär-Maria Theresien-Orden war seit seiner Gründung 1757 der höchste Militär-verdienstorden der zum Hause Habsburg (Haus Österreich) gehörenden Länder... Mit heutigen Augen betrachtet, wurzelte
die Unlösbarkeit einer korrekten Klärung dieser Frage in der damals für die Ordens- und Auszeichnungsfragen gültigen
rechtlichen Situation. Der Herrscher, der in einer Person auch höchster Träger öffentlicher Würden und Staatsfunktionen
in einer Person war (ungarischer und böhmischer König, österreichischer Erzherzog und schliesslich Kaiser), hat die von
ihm und in den Jahrhunderten zuwor von seinen Vorfahren gegründeten Orden und Auszeichnungen als „über dem
Staat" stehende Institutionen behandelt. Aufgrund dieses Praxis war es bedeutungslos, ob aus „königlich-ungarisch" oder
sogar beiede fehlte, zumal nicht diese bestimmten, wer und wem sie verliehen wurden."
13 Értesítő 2., 193. o.
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önmagában is újszerű volt... A Mária Terézia Rendet az uralkodónő a hadserege
tisztjei számára alapította." Az alapító irat fontos pontja volt az, folytatódik a
tanulmány, amely kimondta, hogy nem a hosszas szolgálat, érdemül betudható
összeköttetés, születési előjog mérlegelendő, hanem csakis a személyes bátorság. A
dolgozat hivatkozása ismét Felszeghy.
,,A Mária Terézia Rendet a királynő alapította, hosszas unszolásra magáról
nevezte el, de nagymesterré - hitvesi gesztusként? - férjét s uralkodótársát,
Lotharingiai Ferencet tette meg, aki 1745 óta német-római császár volt. Utódaik
esetében hasonló kettősség nem fordult elő: a Habsburg-ház mindenkori feje mint
uralkodó gyakorolta egyúttal a rend nagymesteri tisztét is." Itt azonban hivatkozás
15

nincs.
A Makai Ágnes által is többször felhasznált Mefička 1990-ben kisebb tanulmányt
írt a rendi adományozásokról. 1 ' Az alapítással kapcsolatban az eddig leírtakat közli.
A kötetben szép szövegközi, címerkörös illusztráció jelent meg - Kolín 18. VI. 1757
felirattal - alul jobbra a Nádasdy-, balra a Daun-címerrel, középütt a kibocsátáskori
emlékéremhez hasonló ábrázolással, annak felső részén BORUSSIS DEVICTIS
félkörirattal, alul római számokkal a dátum, majd a FORTITUDINI felirat. (1.
ábra, 7. o.) Sajnos, Mefička nem közli, honnét származik a rajz. A Kolin hosszú í-vel
írott változata alapján feltételezhetően cseh munka. Bár némi utánjárással
megállapítható lenne, mely adatát mely korábbi munka alapján vette be
tanulmányába, de mivel új adatot nem közöl, eltekintettem a további for
ráskutatástól. Mefička sem ebben a tanulmányban, sem az Osztrák-Magyar
Monarchia kitüntetéseiről megjelent könyvében nem használ lábjegyzetet, csak
irodalomjegyzéket közöl a kötet végén.17
A kisebb tanulmányok közül említést érdemel Goebel munkája a Mária Terézia
Rendről és ábrázolásairól.18 Két emlékérmet ismertet, az alapításkor 1757-ben
kibocsátottat és a centennáriumit (Jubiläumsmedaille 1857. június 18.). Az érmek
kapcsán így ír a kitüntetésről: ábrázolása érmeken és jelvényeken kimondottan
ritka, mert ez a kitüntetés túlságosan előkelő (exkluzív) volt és ennek
következtében bizonyosan nem oly népszem, hogy nemzeti jelképpé válhatott
volna. Ez a különállása már történetéből és alapszabályából adódik... ezt a minden
14 Az idézet az Értesítő 2. 1. sz. lábjegyzete, 194. o. „A rend Bécsben 1758-ban kibocsátott alapszabályának 3. és
következő pontjai. Közli ľelszeghy Ferenc (szerk): A rendjelek és kitüntetések történelmünkben. Budapest, (1944), 122.
és köv. o. A „parancs ellenére" kitétel nem parancsmegtagadásként, hanem a parancs kiegészítéseként, illetve tovább
fejlesztéseként értelmezendő."
15 Értesítő 2., 194-195. o.
16 MCrička, iVáclarl Waclar: Rad Marie-Terezie. Praha, 1990. S. n. 118 o. (Heraldike a genealógie), ill. A címerkör:
25. o. (A továbbiakban: Mčŕička 1990.) A címerkörben meghatározható a bal alsó sarokban Daun címere, innét kiindulva
a körben balra felfelé az 1. a Francquet címer egy negyede, a 2-4. ismeretlen, az 5. Ayasassa, a 6. ismeretlen. A 7. Sincere,
a 8. Wied-Runkel, a 8. ismeretlen. A 9. az Esterházy család kibővítés előtti címere, amely a későbbinek szívpajzsát
képezi. A 10. címer a Kinsky családé, a 11-12. ismeretlen. A 13. a 11 részből álló, bonyolult Lotharingiai címer bal alsó
pajzsa, míg a 16. vágásos címer is származhat ugyanonnét. A kettő közötti (14-15.) úgyszintén ismeretlen. Az alattuk lévő
vadkacsás a Nádasdy címer. Az a feltevés, hogy az 1-3- promóció alkalmával kitüntettek címerei, akik az 1757-es
hőstettekért érdemelték ki a magas elismerést, nem állja meg helyét, hiszen hiányzik Hadik, Loudon, Starhemberg, De
Ville, Bülow, Botta d'Adorno, Salm-Salm, hogy csak a legismertebbeket említsem. (Mivel ez nem heraldikai tanulmány, a
források felsorolásától szívesen eltekintettem.) A körbefogott érem: uo. 26. o. Anton Franz Wiedemann munkájaként
szerepel, megjegyezve, hogy több hasonló érem is készült. V ö. e tanulmány 2. ábrájával is (11. o.).
17 Mčŕička 1974. L. a 7. jegyzetet és Móricka 1990.
18 Goebel, Herbert: Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Darstellung auf Medaillen. [Frankfurt/Main] [19791
[Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte] 245-252. o. (Gclclgesc/iic/iiliclie Nachrichten 79) (A továbbiakban:
Goebel)

-6-

Lábra

-1-

>

kétséget kizáróan (valóban) legelőkelőbb és legismertebb katonai szolgálati rendet
az uralkodónő, akinek nevét viseli, a hétéves háború viharos kezdetén tisztek
számára alapította. Az alapszabályokat 1758-ban I. Ferenc császár tette közzé
Bécsben. Az első kitüntetést röviddel a kolini győzelem után, 1757. június 22-én
adták át. A két nagykeresztes gróf Daun tábornagy és Lotharingiai Károly herceg
lett, nekik azonban nem kellett a korábban már megkapott Aranygyapjas Rendről
lemondaniok, holott ez az alapszabály-tervezet eredeti kitétele szerint kötelező lett
volna.
A kitüntetést igen röviden írja le Goebel. A kereszt közepén fehér medál az
osztrák főhercegi címerrel (fehér „gerenda" vörös mezőben), hátoldalán Mária
Terézia és Ferenc monogramjával.
Az eredetileg két fokozatból álló kitüntetést (császári) trónra lépte után II. József
1765-ben, más rendek mintájára, parancsnoki osztállyal bővítette.
Goebel munkája az 1980-as Mária Terézia év tiszteletére jelent meg. Beve
zetőjében egyéni módon jellemezte a rend megszületését. Poroszországban - idézi
Hans Weigel bécsi író és újságíró cikkét Kleist drámájának megfelelő jelenetére
utalva - Homburg hercegét halálra ítélték, mert parancs ellenére cselekedett,
jóllehet ez győzelmet jelentett. Ausztriában magas kitüntetést alapítottak olyan
katonák számára, akik parancs nélkül, vagy annak ellenére eredményt értek el.21
Goebel egyébként az érmeket írta le, történeti bevezetőjének és a leírásoknak
forrása legfőképpen a témakörbe tartozó darabokkal foglalkozó megannyi
aukciókatalógus volt.22
A Rend alapításának kétszázadik évfordulóját az osztrák Heeresgeschichtliches
Museum a náluk őrzött rendi anyag feldolgozásával, új inventár készítésével
ünnepelte. Ez alkalommal jelent meg Allmayer-Beck rövid tanulmánya,23 akinek
annak ellenére, hogy a rendi kéziratos anyagot átnézte és arra hivatkozott, az
alapítással kapcsolatban fő forrása Hirtenfeld volt.2 Ennek alapján idézi, hogy a
Katonai Mária Terézia Rendet a császárnő/né (a Kaiserin nem ad eligazítást, csak
19 1758. december 12. a kibocsátás napja.
20 Goebel 245. o. „Seine Darstellungen auf Medaillen und Abzeichnen sehr selten, denn dieser Orden war zu
exklusiv und deswegen sicher so wenig populär, als daß er zu einem nationalen Symbol hätte werden können... dieser
wohl vornehmste und berühmteste Militärverdienstorden im Jahre 1757 von der Herrscherin, deren Namen er trägt,
während der stürmischen Anfangszeiten des Siebenjährigen Kriegs tatsächlich für Offiziere gestiftet wurde... im Jahr
1758 von Kaiser Franz I. in Wien erstmals verkündeten Staruten... Durch eine Kabinettsorder kurz nach dem Sieg bei
Kollin wurde am 22. Juni 1757 die ersten Orden verliehen. Der Orden wurde geplant nach dem Inkompatibilitätprinzip,
d.h. daß neben ihm keine andere Dekoration getrogen werden durfte... In der Mitte: ein rundes Medaillon mit dem
österreichischen erzherzöglichen Wappen (weißer Balken auf rotem feld). Auf der Rückseite: MT und F". Az itt említett
Kabinettsorder azonos a későbbiekben még szóba kerülő Kabinetschreibung, vagy Gabinettschreiben néven illetett
levéllel. L. utóbb a 53- sz. jegyzetet, továbbá GoeM 274. o. „Nach seiner Thronbesteigung im Jahr 1765 erweiterte Kaiser
Joseph II. den MMTO nach dem Muster anderer Orden um die Klasse Kommandeure." (MMTO=a Katonai Mária Terézia
Rend=Militärischer Maria-Theresie-Orden német nyeluerületen használatos rövidítése) II. József (1765-1790 német
császár, 1764-1780 társuralkodó az osztrák örökös tartományokban, uralkodó 1790-ig, 1780-1790 magyar király) a
bővítést mint osztrák főherceg és társuralkodó (egyben nagymester) hajtotta végre.
21 Goebel 245. o. „In Preußen wird der Prinz von Homburg zum Tod verurteilt... Österreich stiftete als höchste
Auszeichnung..." Forrása: Auei; Enfin: Der Marie-Theresien Orden. Von der Ordensgemeinschaft zum Verdienstorden.
Wien, 1951. 74. o. (Sdruck. Numismatische Zeitschrift Bd. 74. No. 4.) (A továbbiakban: Aue?)
22 A legismertebb ezek közül a Graf Klenau (München) aukciósház katalógussorozata, ezek közül Goebel
legfőképpen az 1975-1978 közöttieket használta. Forrása még Auer is. L. a 21. jegyzetet.
23 Allmayer-lieck, ßoliannl Cluislopli: Die Kanzlei und das Archiv des Militär-Maria-Theresien-Ordens. Wien, 1957.
243-256. o. (Sdruck. Stilteilungen des Osterrcicliisc/ieii Saatsarcliirs 10.) (A továbbiakban: Allmayer-lieck).
24 Hirtenfeld, ßoliannl: Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder. Wien, 1857. Bd. 1-2. (A to
vábbiakban: Hirtenfeld).
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titulust - R. R. ) 1757. június 22-én kelt levelével alapította. Tanulmányának végén
bő hivatkozást ad a Kriegsarchiv jelzeteivel.
Ferenc osztrák császár, az unoka, miután már nem neveztetett „II. Ferenc, Isten
kegyelméből választott római császár"-nak, a birodalom mindenkori gyarapítójának,
szolgálhatta immár kizárólag a Habsburg érdekeket s ennek megfelelően kül
sőségeiben is erősítette a Házhoz tartozás tudatát. Ebbe tartozott az is, hogy az
Aranygyapjas, a Katonai Mária Terézia, a Lipót és a Vaskorona Rendet összefoglalva
osztrák házirendnek nyilvánította. Ezt a kört bővítette később a ,,ferencjózsefi"
korszak a Ferenc József Renddel. A házirendek között a Mária Terézia Rend
történelmileg több szempontból is jelentős külön helyet foglal el.27
Ezeket a sorokat Auer írta 1951-ben megjelent tanulmányában. Lábjegyzetei
fontosak, tekintettel arra, hogy a Rend archívumában fellelt iratok alapján dolgozott.
Az 5. jegyzetben említi, hogy Daun már 1750 szeptembere előtt ajánlotta katonai
rend alapítását, s elképzeléseit 20 pontban terjesztette Mária Terézia elé. A
lábjegyzet gondolatának befejezése már a szövegben így található: ,,a Habsburg
Ház egy uralkodó tagja 1757-ben egy férfiak számára jelentős rendet alapított,
nevezetesen a Mária Terézia Rendet".
Egy rend ünnepe általában a védőszent névnapján volt, ez rendszerint
megegyezett az alapító patrónusának nevével és névünnepével. Daun a már
említett lábjegyzet szerint mind a rend nevére, mind patrónusára több javaslatot
terjesztett az uralkodó elé. Szent Lipótot, Józsefet, vagy az osztrák ház (Haus von
Österreich) valamelyik szentjét ajánlotta, de gondolt Mária Terézia születésnapjára
is. Kaunitz, bölcsen, azt javasolta ugyanekkor, hogy a protestánsok miatt ne legyen
szentről elnevezve a rend.29 Végül, Auer szerint, röviddel eme tárgyalások után a
császári pár végérvényesen arra a megállapodásra jutott, hogy mivel a katonák
között őszinte tiszteletnek kell öveznie a kitüntetést, illessék a Mater Castrorum
elnevezéssel, ezért legyen tehát Katonai Mária Terézia Rend,: szemben Daun

25 Allmayer-Beck 244. o. 1. sz. lábjegyzet. E munkában kizárólag nyomtatásban megjelent forrásokat ismertetek és
elemzem az egymásra hivatkozásokat. Érdeklődők számára megadom AUmaycr-Bcck alapján a rendi irattár beosz
tásából a vonatkozó részt: Ordensarchive im Kriegsarchiv Wien A/Gründung des Ordens. - B/Statuten. - F/Ordensfeste.
- M/Säcularfeier des Ordens. - X/Varia. - Továbbá: Geschichtswerk des Ordens. (Hirlenfclcl) 245. o. A levél a már
említett Kabinetschreibung vagy Gabinettschreiben, 1. a 20. sz. és utóbb az 53. sz. jegyzetet.
26 Allmayer-Beck 256. o. A Kanzleibücher: Repertorien... D. Originalausfertigungen von Ordensdekreten.
Österreichisches Staatsarchiv - Kriegsarchiv, Ordensarchiv, Karton 26.
27 Auer 105. o. Franz I. von Österreich wurden der Orden vom goldenen Vließ der militärische Maria-TheresienOrden, der Leopolds-Orden und der Orden der eisernen Krone zusammenfassend als österreichische ,,Hausorden"
bezeichnet, dieser Kreis wurde in der franzisko-josephinischen Epoche noch um den Franz Joseph-Orden erweitert.
Unter diesen „Hausorden" nimmt der MTO eine in mehrfacher Hinsicht geschichtlich bedeutsame Sonderstellung ein.
Auer e munkájára hivatkozik Goelxtl is. L. a 18. sz. jegyzetet.
28 Auer 105. o., 5. sz. lábjegyzet: Dem Anregen des MTO, dem FZM Grafen Leopold Daun, schwebte im Punkte 20
seiner Note „Wie der Orden aufzurichten wäre". (Wien, KA, MTO-Archiv, Bund 152., alt: Varia - Fasz X, A 2, undatiert,
vor September 1750) noch vor... és a szövegben: ... ein regierendes Mitglied des Hauses Habsburg 1757 einen für
Männer bestimmten Orden, eben den MTO stiftete. Uo.
A német tanulmányok bevett rövidítése a rend neve alapján az MTO betűjel. L. még a 20. jegyzetet.
FZM=Feldzeugmeister=táborszernagy.
A Kriegsarchiv jelzeteit a szerzők más-más módon adják meg. Az itt szereplő Varia - Fasz X megegyezik a 25. sz.
jegyzet: X/Varia formában feltüntetett állaggal.
29 Auer 108. o.
30 Auer 110. o.
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javaslatával, aki a Katonai Terézia Becsületrend (Militärischer-Theresia-EhrenOrden) nevet ajánlotta."
Daunnak fontos szerepe volt a kitüntetés születése körül. Ő bíztatta az uralkodót
arra is, hogy legyen az első nagymester, vagy ha nő létére nem kívánja a szerepet,
akkor egy főherceg (Erzherzog) kell, hogy vállalja azt.
Auer az általa vizsgált kéziratok alapján arra a megállapításra jutott, s nem
véletlenül, utalva az elnevezés és védőszent körüli hosszas megbeszélésekre, hogy
I. Ferenc császár talán nem is alaptalanul attól tartott, felesége kivétel nélkül
mindent saját kezébe vesz jóllehet, hivatalosan, társuralkodók voltak.3
A Statútum egyébként október 15. napját, Szent Teréz ünnepét tette hiva
talossá.33
Az alapszabály - Statútum - többször is megjelent, első kiadásának Goebel egy
1758-as évszámot jelöl meg. Én csak 1759-es kiadást láttam. Valószínű, hogy a
Goebel által említett nem kiadási változat, hanem 1758-ra, a hivatalos kibocsátás
évére utal és ezek szerint azonos az 1759-es Trattner féle kiadással. Kár, hogy a
nyomdász nem írt hónapot és napot, így nem tudjuk, mennyi volt akkor egy
felséges kibocsátású kézirat átfutási ideje. A Statútum keltezése 1758. december 12.
A Statútum további kiadásai, amelyek közkönyvtárakban is ritkán találhatók
együtt 1811-ből és 1878-ból származnak.3,1
31 Auer 105. o., 5. sz. lábjegyzet.
32 Auer 110. o. Offensichtlich beführchtete Kaiser Franz I., da er zwar anerkannter Mitregent war, die
Regierungsgeschäfte in den österreichischen Erbländen auf Grund der pragmatischen Sanktion aber praktisch seiner
Gemahlin vorbehalten blieben...
33 Staruten des Löblichen Militärischen Mariae Theresiae Ordens. Wien, 1759. A1-F3 ív=44 p. Az ünnepnapról: E2
ív=35. o., 50 pont
34 Goebel 115. o. A Statútum 1759-es kiadását 1. a 33. sz. jegyzetben. A 9. sz. jegyzetben leírt Értesítő 2., 194. o. 1. sz.
lábjegyzetében írja Mahal, hogy ,,a rend Bécsben, 1758-ban kibocsátott alapszabályának..." és ugyanezen az oldalon
bemutatja az alapszabály címlapját az 1. ábrán ,,Az 1759-ben megjelent első alapszabály címoldala" képaláírással. Ez
nem mond ellent annak, hogy a kibocsátáskor nem nyomtatták azonnal ki. Mákat lelőhelyet nem ad. A cikk címe alapján
ez a Múzeum példánya. A Statútum kiadásai közül én elsősorban a Kriegsarchiv állományában lévőkből dolgoztam. A
KAMI Karton 13. No. 318. szám alatt 8 példány található az 1759-es Trattner-féle kiadásból, ezek kötés szempontjából
négy, nyomdai szempontból három változatot képviselnek.Valamennyi példány címlapja szövegszempontból azonos a
33. sz. jegyzetben leírttal. Változat a cím és impresszum közötti, birodalmi címeres, sasos rajz (metszet), valamint az A2 ív
lapfeje más. Az 1. és 2. variáns mérete 32x23,5 cm. Néhány milliméteres eltérésük a körülvágásból adódik. A 3- nyomdai
variáns, amelynek címlapja a 2. variánssal azonos, abban különbözik, hogy az előzéklapon a kitüntetés kétféle
keresztjének kézzel színezett metszete, előlapján a Habsburg-címeres a piros-fehér-piros szalaggal, hátlapján FMT
monogramos zöld babérkoszorúban, szalag nélkül. Fölötte egyfejű sas fegyverek, zászlók és más jelképek társaságában.
Nagyon körülvágott példány, 24,2x19,5 cm. A kötésvariáns a 2. nyomdai változattal azonos, bőrkötéses példány. Kötése
barna, kissé márványozott, vakdúcnyomásos, kötéstáblája körben aranyozott, bordás gerincű. A közepén virág- és
levéldíszes, aranyozott keretű négyszögben: ORDENS STATUTEN UOR DEM MAJOR CZEKERINI V : AD : PATTHYANI
RITTER DES MA : THE : ORDENS. A tulajdonos azonos a 35 jegyzetben szereplő Historische Nachricht 31- oldalán 6.
sorszám alatt leírt, a hetedik promóció alkalmával 1762. október 28-án lovagkereszttel kitüntetett von Czeckeriny, major
unter Bathiány Infanterie vitézzel, aki a már hivatkozott Fetszeghy (1. még a 6. sz. jegyzetet) 196-197. oldalán az 1762-es
évszámnál a 174. sorszám alatt került nyilvántartásba: báró Czecherini della Vippera Miklós őrnagy, gyalogos, születési
helye és ideje ismeretlen, Schweidnitznél végrehajtott hőstette nyomán promoveálták 1762-ben és 1792-ben ismeretlen
helyen alezredesként halt meg. (Nem e tanulmány feladata a nemes és neves báró további adatainak felderítése, de a
kétségkívül irattári anyagból dolgozó Hirtenfeld [1. a 24. sz. jegyzetet! az első kötet 163. oldalán még tudta, hogy
Czecherini de la Viuperra, Nikolaus Freiherr Oberst-Lieutenant, zu Prag geboren, trat im Jahre 1744 in das 34. InfanterieRegiment Batthyány ein... Er erhielt das Ritterkreuz, trat im Jahre 1771 in den Ruhestand und starb zu Prag den 11. Juli
1792 im 72. Lebensjahre. [A szövegben a „zu Prag" halálozási hely kézzel javítva „Pressbuig". Mindebből könnyedén
számítható, hogy 1720-ban született. A IIirletifelcl'Bécs - Kriegsarchiv kézikönytári példánya több helyen is piros tintával
kiegészített, adatai javítottak!)
Avatáskor a kitüntettek névre szóló, díszes kötésű példányt kaptak a Statútumból. Eddig ez az egyetlen példány,
amelyet láttam. A tanulmányozott szakirodalom sem írt le hasonlót.
Az a kiadás, amelyből e tanulmányhoz új fordítás készült, (de amelyet itt és most terjedelmi okok miatt nem tudunk
közreadni, a Hadtörténeti Múzeum kisnyomtatványtárában az érdeklődők rendelkezésére áll) a Hadtörténeti Intézet és
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2. ábra

Múzeum - Hadtudományi Könyvtár 35.611 raktári számú példánya, megegyezik a Kriegsarchiv 1. számú nyomdai
változatával, csak nagyon körülvágott, 18,4x15 cm. Címoldalán a k.k. Kriegsarchiv kerek tulajdonbélyegzője, a B3 ív (12.
p.) lap alján fekvő téglatest formájú gumibélyegző lenyomata van, felirata: A m. kir. hadtörténelmi levéltár IV. csoport. A
második sorban: (Budapest helyőrségi könyvtár).
Az első világháború után Magyarországra került muzeális, levéltári és könytári anyagról, az Ausztriával 1926. május
26-án Baden bei Wienben kötött egyezményről, a magyar nyomtatványok folyamatos szállításáról a Hadtörténelmi
Közleményekben 1. Rákóczi Rozália: I. Lipót fejadórendelete, 1989/1. sz., 78-93- o. Szövegben 79-80. o. jegyzetben uo.
5. és 6. Übereinkommen... ;
Szijj Jolán: „Sine praeteritis futura nulla" - 75 éve alakult a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum (Múlt nélkül nincs
jövő). Hadtörténelmi Közlemények. 1993/4. sz., 183-187. o. (Jő. a jogutódokról és névváltozatokról uo: a korábbi
posszesszor, azaz a Hadtudományi Könyvtár jogelődje, a Hadügyminisztérium I. csoportjának 10. osztályából 1918.
november 11-én megalakult Hadi Levéltár, majd a vele együttműködő múzeum, 1930. május l-jétől különválva önálló
levéltár és múzeum, könyvtári anyagát ide-oda szervezte és szállította, 1923 őszén még a Tiszti Kaszinó Könyvtárával is
egyesült és a Váci utcába költözött, az anyagok teljes keveredését idézve elő.
A Hadtörténeti Múzeum gyűjteményi példányainak eredetét ma már nem lehet megállapítani. A B 792 és az A 945
leltári számú példány mérete különbözik, mindkettő 1932-ben került az akkori könyvtári növendéki naplóba, de
származási hely feltüntetése nélkül. Szedéstükre, betűtípusa valamennyinek azonos.,
A későbbi kiadásokról röviden: a Kriegsarchiv KA MI Karton 56. No 685. sz. alatt 11 példány van az 181 l-es
kiadásból, amelyet I. Ferenc (e néven 1792-1836 magyar király, 1804-1836 osztrák császár, II. Ferenc néven 1792-1806
német-római császár), a Habsburg-ház feje és nagymester, Mária Terézia 1764-es vagyoni alapítvánnyal kapcsolatos
rendelete egészít ki. Ugyanitt található a Ferenc József-féle változat is, amely a Verordnungsblatt - Normal Verordnungen
1878. október 3Tén megjelent 51. számából való, nem önálló kiadás. Ebből öt példány fekszik a kartonban. A
Hadtörténeti Múzeum l-l példánnyal rendelkezik mindkét későbbi kiadásból, ezeket 1971-ben vásárolta az akkor még
önálló Könyvtár. Az Österreichische Nationalbibliothek állományában az első, Trattner-féle kiadás (1759) 213396-C
jelzet alatt egy példányban, az 181 l-es ugyancsak egy példányban a 211.324-C jelzeten. Az 1878-as kiadás nincs külön
felvéve.
35 Historische Nachricht von dem neuen Militärischen Mariae Theresiae Orden. Mit Kupfern. Leipzig, 1763. S. N. In
Commission zu finden bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn, 32. o. (A továbbiakban: Nachricht).
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A röpirat szerint Mária Terézia, Magyarország és Csehország királynője alapította
az érdemrendet. Az ismeretlen szerző nem tartotta szükségesnek, hogy magya
rázatot fűzzön ehhez a mondathoz, amint azt már idézett Goebel hasonló
szövegkörnyezetben megtette. Névtelen szerzőnk figyelmen kívül hagyta a
császárnéi címet; Goebel következetes volt a címek és jogkörök tekintetében.
Helyénvalónak tartotta, hogy II. József röviddel a császári trónra kerülése után
változtatott a Rend felépítésén.' ' Tanulmányának végén még megjegyzést is fűzött
arról, hogy Mária Terézia, Ferenc császár feleségeként csak címzetes császárnő
volt.37
Goebel az egyetlen szinte, aki különbséget tett az uralkodói címek között, de
nem taglalta olyan részletesen, mint a következő művek, amelyek éppen a címeket,
rangokat, koronákat és a hozzájuk kapcsolódó jogokat mérlegelték.
Ezek közül legismertebb a mindmáig alapvető kézikönyvnek számító „Felszeghy", amelyet csak így, szerkesztőjéről emlegetnek szakkörökben.38 Ebben jelent
meg a Katonai Mária Terézia Vitézi Rend története, az alapítás okául szolgált kolini
csata, különösen azon részletek leírása, ahol nagy szerepet játszottak a magyarok,
valamint a rendjelvény-adományozások 1918-ig. Aki ezeket a táblázatokat és
összesítéseket átnézi, úgy érezheti, mindent tud a kitüntetésről alapításától az
adományozási ceremóniáig.
A Felszeghy szerkesztette könyv körvonalazza az alapítás célját is. ,,Az 1758.
decemberében jóváhagyott alapszabályokban a nagy királynő, valamint császári
férje (nem mint császár, hanem mint társuralkodó és a rendnek nagymestere, amely
tisztességgel őt felesége, a magyar királynő ruházta fel (I. Petrichevich: A K. M. T. R.
közjogi és történelmi megvilágításban. 13- o.) ...szeghetetlen törvénnyé tette...
hogy a cselekedetnek tetemes hatással kell lenni hadaink dicsőségére...". ;
Amint ebből nyilvánvaló, a szerkesztő nem saját megállapításait közölte, azok
Petrichevich György nyugállományú ezredestől, a Mária Terézia Rend lovag
keresztjének tulajdonosától származtak. Erre később még visszatérek.
,,A rend alapításának főokmánya az alapítólevél" írta Felszeghy és közli is az
1764. január 31-én kibocsátott levél szövegét. ( Az eredeti kézirat fordítását
Petrichevich történelmi és közjogi megjegyzéseivel kiegészítve jelentette meg.
Ennek lényege az, hogy Mária Terézia királynői címét nem előzheti meg a császár
felesége titulus, s hogy annak idején nem kifogásolták a magyarok, annak
elsősorban a Magyar Kancellária volt az oka. Mária Teréziának maga és családja
számára fel kellett volna vennie a Magyar Ház elnevezést is. Az, hogy e köz-

36 Goebel 247. o. Nach seiner Thronbesteigung im Jahr 1765 erweiterte Kaiser Joseph II. den MMTO nach dem
Muster anderer Orden um die Klasse Kommandeure.
A KA MI Karton 15. No. 346. és No. 348 alatt két nyomtatott katonai rendelet található, mindkettőt Daun adta ki Mária
Terézia nevében és a Szerémségre vonatkoznak. Mindkettőben szerepel már József. Az elsőben 1765 december 1-jei
keltezéssel mint Erb-prinz zu Hungarn, a másodikban 1766. május lóról mint Erbthronfolger der Königreich Hungarn.
Goebel ezeket figyelmen kívül hagyja, számára csak a császári cím a mérvadó.
37 Goebel: Anmerkungen, 252. o. M. T. war in der Erbfolge nicht Kaiserin des Reiches, sondern als Gemahlin Kaiser
Franz I. gewissermaßen nur „Titularkaiserin".
38 ľelszeghy teljes címleírása a 6. sz. jegyzetben.
39 Uo. 113-114. o.
40 Uo. 117. o.
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okiratban az uralkodónő együtt emlegeti magával császári férjét, nem más, mint
udvariasság és kitüntető kegy, a császár társalapítóként szóba sem jöhet.
Egy irat elején található, megszokott formulát lehet szavanként, mondatonként
elemezni, bár ez még jó fordítás esetén is nehéz feladat, s különösen próbára teszi
azt, aki az eredeti - és e korban már ugyancsak nehézkes barokk - szöveget
boncolja.41 De ebben az esetben kár volt ezeket a fejtegetésekért, hiszen az idézett
és 1764-ben kelt levél nem a Rend alapításáról - talán kissé késő is lett volna hanem a rendvagyonról szóló irat. 2
A bevezető tituluson nem szabad fennakadnunk, kötelező és elmaradhatatlan volt
s nem hinném, hogy rá lehetett volna venni Mária Teréziát arra, római csá
szárnéi/női címét tegye hátra. Özvegy korában is ragaszkodott eme titulushoz,
magyar nyelvű oklevelein az özvegy római császárné, a német kiadásokon a Wittib
(ver-wittibte) szerepel, s ez mindenkor megelőzte a magyar királyi címet.
A Felszeghy-idézte levélben természetes, hogy felemlítette a korábban alapított
rendet, hiszen annak járadékairól intézkedett. A pénz az örökös tartományokból
származott, illetve egyéb, itt nem részletezett és témánk szerint is érdektelen
forrásokból.44 Ezekről azonban csak Mária Terézia rendelkezhetett - de nem
magyar királyként; a titulust mégis használta.
41 Uo. 118-120. o. Felszcghy nem írja, ki fordította a Statútumot és melyik kiadásból. (A statútum értelmezéséről 1. az
1. sz. jegyzetet. A kiadások leírása a 33. és 34. sz. jegyzetben) Petrichevichről 1. Makai 9. sz. lábjegyzetét, Értesítő 2., 198.
o. (itt a 9. sz. jegyzet) Petrichevich Györgynek e tárgyról több önálló publikációja és sok újságcikke jelent meg. A kérdés
szakszerű értékelése és cáfolata külön jogi tanulmányt igényelne. Az elmélet jogosan kemény bírálatát azonban már a
kortársak megkezdték, Makai részletes leírása és bibliográfia (Értesítő 2.; MA 8.) 1. 10. jegyzet. Petrichevich munkássága
is közrejátszott abban a már idézett nemzetközi egyezményen (1. 34. sz. jegyzet) kívül, hogy Magyarországra kerültek a
kétségkívül magyar rendtagok kitüntetései. Ezek azonban a második világháború „áldozatai", amely tényről korábban
csak virágnyelven illett beszélni. Immár hat esztendő telt el azóta, hogy nyíltan beszélünk a hadizsákmányként elhurcolt
műkincsekről, és bár rendelkezésünkre állnak levéltári dokumentumok, régi múzeumi nyilvántartások, ennek az
eseménynek a feldolgozása is késik.
42 Ennek, az 1764-ben kelt iratnak nem találtam nyomtatott példányát. Utalás rá „höchstselige Stifterin" kezdettel és
Mária Teréziára vonatkozó kitétellel Ferenc 181 l-es Statútumában van. Itt azonban világosan látszik, hogy az uralkodó az
évenkénti értékcsökkenés miatt változtat a pénzügyi szabályzaton és annak szétosztható összegén. L. még a 34. sz.
jegyzetet, továbbá KA MI Karton 56. No. 685.
43 Mária Terézia nyomtatott oklevelei: KA MI Karton 15. 342 és 342/2. tétel 1764. március 24. Közönségesen, és
egyenként minden Mi Erdélyi fejedelemségünkben, mostani és jövendőbeli Commendirozó és más Generálisainknak...
Mi Maria Theresia Isten Kegyelmességéből római Tsászárné, Német, Magyar, Tseh, Dalmátzia, Horváth, Tot országoknak
királynéja, ertz-herzege Austriának,... (majd még 21 cím után)... fejedelme a Sváboknak és Erdélynek, fejedelmi
gróffnéja (újabb 8 tartomány után) a Székelyeknek, (a következő 6 címet követően) hertzege Lotharingiának s Barinak,
nagy hertzege Toskáiának s.a.t. s.a.t... Költ a mi lakó-Városunkba Bécsbe, Böjtmás havának huszonnegyedik Napján
Ezerhétszáz hatvan-négy, Birodalmunknak huszon-negyedik Esztendejében. Ugyanez németül így szól: Wir Theresia von
Gottes Gnaden Roemische Kaiserin, in Germanien, zu Hungarn, Boeheim, Dalmatien, Croatien, Sclavonien... Herzogin
zu Lotharingen... (A leírt példány különlegessége, hogy Daun, majd Lacy hagyatékából származik. Korabeli kézírással feltehetően a Lacy-örökösöktől származóan - dt. Marty 1764. Regulamentum für die Székler-Gránitzer im
Grossfürstentum Siebenbürgen.) Mindez 1765 augusztusa, Ferenc halála után így hangzik: Wir Maria Theresia, von
Gottes gnaden Roemische Kaiserinn, Wittib, Koeniginn zu Hungarn, Boeheim... Wenvittibte Herzoginn zu Lothringen...
A Hadtörténeti Múzeum Általános Történeti osztály Kisnyomtatvány- és Plakátgyűjtemény 90.86. lsz. példánya, 1770.
március 27. Valamint: Mi Maria Theresia Isten kegyelmességéből Római özvegy Császárné, Magyar, Cseh, Dalmátzia...
országoknak... Királynéja... Hadtörténeti Múzeum Kisnyomtatvány- és Plakátgyűjtemény, 0409/Nyt, lelt. sz. A
katonaszökevényekre vonatkozó 1762-ben kiadott rendelet 1765-ös utánnyomása, már a változott státusnak megfelelő rímekkel.
44 A pénzek forrásáról (amely pénzekkel egyébként többnyire Ferenc gazdálkodott, a hagyomány szerint mindig
sikerrel) írja többek között ifj. Barllia János a Marcza/i nyomán készült Mária Terézia életrajzban, hogy a brit alsóház
500 ezer font subsidiumot szavazott meg, de magánosok is juttattak pénzt Bécsnek. 73- o. Bariha János, iß.: Mária
Terézia. Bp., 1988. 236. o., ill. (Magyar História - Életrajzok) Bibliogr.: 229. o. (A továbbiakban: Barilla); MarczaH
Henrik: Mária Terézia. Bp., 1891. Hasonmás kiad., 1987. (A továbbiakban: Marczalí), Piclslickcr, iLuduigl: Denkschrift
über die gründung und die Entwicklung des Militär-Maria-Theresien-Ordens-Vermögens vom Jahre 1759 bis zum Jahre
1890. Mit 2 Beilagen. Wien, 1890. 63, IX, X o. Az anyagi ügyeket tárgyalja, az alapítványi pénzekről részletesen: (17581790.) a 8--20. o., (1791-1811) a 21-36. o. (A továbbiakban: Piclslickcr).
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Az 1764-es irat - Stiftungsbrief - lényeges pontja, hogy a „Nekünk és a köznek
teljesített üdvös szolgálataiért és rendkívüli bátor haditényeiért ne csak a kijáró
zsoldon felül jutalmazzuk meg, hanem, hogy kivételesen derék viselkedés
jutalmaként különösen megnyilatkozó további bátor szívű és okos magatartásra is
ösztökéljük, ebben az üdvös szándékunkban Mi, a Mi szívünk legszeretettebb ura,
Ő kedvessége és Felsége a Császárral ezerhétszáz-ötvennyolcban elhatároztuk,
hogy egy nevünket viselő külön Katonai Lovag-Rendet alapítunk és azt úgy
tekintélyes előnyökkel ékesítjük, mint a nagykeresztesek és rendvitézek külön
bözősége szerint évi nyugdíjjal, mint fizetésük pótlékával legkegyelmesebben
ellátjuk.
Miután a Császár Ő Felsége és Kedvessége magára vállalta annak nagy
mesterségét, ami mindenkor a Mi Házunk uralkodója és annak örökös királyságai és
országai uralkodója tulajdona legyen és maradjon és minthogy a nagymesteri
rendeletek és alapszabályok, melyek a Katonai Rend belső és külső alkotmányát
meghatározva tartalmazzák, az azóta történt különböző rendi avatásoknál már az
előírt gyakorlatba és figyelembe vétettek, úgy Mi nem kevésbé gondoskodtunk a
rendpénztár állandó és elégséges ellátásáról és e végett elrendeltük, hogy a Mi
kincstárunkba másfelől befolyt megtakarításból kétmilliókétszázötvenezer forintnyi
összeg az itteni Városi Bankra bizassék és mint az ezerhétszázhatvanhárom évi
november elsejétől évi öt százalékkal kamatozó tőke tényleg befizettessék".
A továbbiakban a kamatszámításokról esik szó. Számomra mindebből nyil
vánvaló, hogy ez a levél az alapítványi pénzre vonatkozik. S felmerül bennem az
egyszerű kérdés. Ha egyszer azt írta Mária Terézia, hogy Ő Kedvességével együtt
határozták el magának a rendnek az alapítását, miért nem hisszük el neki? (Az
együttes alapítás más kutatók részéről feltételezett „presztízsveszteségét" ellen
súlyozza véleményem szerint a rend nagymesteri tisztségének ilyen körül
bástyázása.)
Felszeghy a Stiftungsbrief mellett közölte az alapszabály fordítását is, ez
feltehetően az 1759-ben nyomtatásban megjelent példányból készült. Forrás
megjelölés ez esetben sincs.
Az alapszabályhoz megjegyzést sem fűzött, hiszen ezt csak az első adományozás
korából származó formaságnak tarthatta, s nem vette figyelembe annak kezdő
mondatát úgy, ahogy az leírva van: „Mi, első Ferenc, Isten kegyelméből mindenkor
magasztos választott római császár... Minthogy szívből szeretett hitvesünk, Ő
császári és apostoli királyi Felsége és Kedvessége, valamint Mi is..."

45 Felszeghy 118-119. o. Felszeghy rosszul idézi az összeget, a rend kincstárnoka következetesen 2 255 000 forintról
ír. Pieislícher 14-15. o. A „külön Katonai Lovag-rendet alapítunk és azt úgy tekintélyes előnyökkel ékesítjük" kitétel második fele
utalás az 1758. december 12-én kelt alapszabály (a Ferenc-féle, 1. a 33. sz. jegyzetet) 8. és 9 pontjára - a Trattner-kiadás B-Bl ív=910. o. Húsz nagykeresztes számára 1500, száz lovag számára 600, és más száz lovagnak 400 forintnyi évjáradékot rendelt az
alapszabály oly módon, hogy azt életük utolsó napjáig éhezhessék, haláluk után pedig az utánuk következők egy-egy
illetményfokozattal előrelépnek: azok a lovagok, akik eddig 400 forintot kaptak, ha ott támad üresedés, a 600 forintos fokozatba
lépnek, ha a 400 forintos lovagok közül hal meg valaki, aki eddig semmit sem kapott és a sóiban a következő, a 400 forintos
járadékcsoportba léphet. Ennek érdekében az uralkodópár 150 ezer forintot utalt ki, amit 1758-ban a rend kiadásainak
fedezésére és az évjáradékokra elengendőnek láttak. Amint tapasztaljuk, ezt már 1764-ben változtani kellett, hogy az
összeget karban tartva, értékállóságát megőrizzék.
46 Felszeghy 122. o.
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A Felszeghy által részben forrásként használt és sokszor idézett Petrichevich
munkákat nem érdemes részletesen idéznem, tekintettel arra, hogy már kiindulási
pontja, amely szerint a Katonai Mária Terézia Rend magyar királyi alapítású és mint
ilyen, kizárólag a magyar állam tulajdona, minden más megközelítést kizár. Az
ezredes ahhoz kereste a támpontokat, miként lehetne az 1918-as összeomlás után a
teljes rendi vagyont, vagy annak nagyobb részét átmenteni Magyarországra és
ennek érdekében írta le az egyes titulusok használatával kapcsolatos kritikai
észrevételeit, államjogi megállapításait és az alapítás magyar kizárólagosságát.
Témánk szempontjából fejtegetései közömbösek, így ismertetésüktől eltekintek.
Alaptételének korrekt vizsgálatával és cáfolatával foglalkozott Makai Ágnes a
Hadtörténeti Múzeum Értesítőjének már idézett 2. kötetében.
A Rend kincstárnoka, Ludwig Pielsticker 1890-ben az uralkodó megbízásából a
Rend vagyonáról részletes jelentést állított össze, amely nyomtatásban megjelent
ugyan, de „kézirat gyanánt". Bevezető mondataiban többek között azt írja, hogy
Kaunitz rendkancellár 1758. december 12-én terjesztette Ferenc császár elé a
kidolgozott és korábban már Daun táborszernagyhoz elküldött, a tábornok által
Görlitzben 1758. augusztus 21-én, főbb pontjaiban jóváhagyott rendi alap
szabályokat. Arra, hogy Kaunitz fogalmazta meg, maga az alapszabály is utal a
bevezetésben.
Pielsticker kincstárnok minden kétséget kizáróan a rendi alapiratokból dolgozott,
pénzügyi összefoglalást írt, a rend történetéről szóló néhány mondatához csak
annyit fűzött, hogy nem tartozott jelen feladatai közé annak taglalása, mennyiben
volt részese I. Ferenc császár a Rend alapításának.
Az alapvető forrásként mindenhol idézett Hirtenfeld, aki az alapítás 100.
évfordulójára írta meg a kancellária irattára alapján munkáját, szól néhány jó szón az
eddig bizony mostohán kezelt Ferenc érdekében, ami azért figyelemreméltó, inert
az egész centennáriumi ünnepségsorozat középpontjában őfelsége I. Ferenc József
dicső ősanyja, Mária Terézia állt, valamint a Róla elnevezett Rend, amelyet a
Halhatatlan alapított.50
Az alapítás körülményeiről említi, hogy amint felmerült a katonai érdemrend
gondolata, ennek leghőbb támogatója I. Ferenc volt, s a miniszteri értekezletek
résztvevői utasítást kaptak azonnal annak kidolgozására, milyen módon lehetne ezt
a rendet létrehozni.51
A Dauntól eredő és korábban már említett elképzelések, az elnevezések vál
tozatai mellé ide kívánkozik a feltehető ötletadó, amelyet Hirtenfeld lábjegyzetben
idéz fel.
47 Értesítő 2., 198. o. L. még a 9. és 41. jegyzetet.
48 Pielsticker 10. o. L. még a 44. jegyzetet. Statútum 1759 A3 ív=5. o.: Vermöge obberührter Absichten haben Wir
durch Unsern Ordens-Canzler nachfolgende Statuten und Satzungen entwerfen lassen, solche auf das reiflichste
erwogen, und aus Groß-Meißterlichen Macht und Vollkommenheit gnädigst begnehmet, dergestalt daß dieselben in allen
Ordens-Anliegenheiten zur unveränderlichen Richtschnur genommen, und in ewige Zeiten bey Unserm Ordens-Arhiv
aufbehalten werden sollen.
49 Uo. 1. o. Es ist nicht Zweck dieser Blätter, die vielen im Ordens-Archive erliegenden, die allmälige Ausbildung des
Ordens und seiner ehrwürdigen Statuten betreffenden Vorschläge und Gutachten, welche theils von der Kaiserin, theils
von ihrem Gemahl, dem ersten Ordens-Grossmeister, Kaiser Franz I., mit eigenhändigen Bemerkungen versehen sind,
im Einzelnen weiter zu verfolgen.
50 Hirtenfeld 24. sz. jegyzete.
51 Uo. 2. o.
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Az örökösödési háború közepén, még 1743-ban Adam Werner nürnbergi ötvös
Mária Terézia tiszteletére egy érmet készített Mater Castrorum felirattal, amely a
császári címerpajzson álló felfegyverzett Minervát ábrázolta. Leírása és rajza abban a
kéziratban található, amelyet Mária Terézia egyik lánya, Mária Anna állított össze és
az uralkpdónőről 1772-ig készített emlékérmeket sorolta fel. 2
Hirtenfeld részletesen szólt a „Cabinetschreiben" - más forrásokban Kabinetschreibung - néven emlegetett leveléről is, amelyet Mária Terézia Daun-hoz írt a
Rend megalapításáról. Idézetét az illendőség szerinti megszólítással kezdi „Lieber
Graf von Daun!". Itt sajnos nincs lábjegyzet, nem tudhatjuk, honnét származik az
idézet. Az általam kézbe vett nyomtatott példányok egyikén sem találtam meg
szólítást.53
Hirtenfeld idéz egy másik leveléből is, amelyet Mária Terézia szintén a
tábornagynak írt. Itt dátum nincs, csak következtethetünk a szövegből, hogy 1757ben kelt, a „Monarchia 18-i születésnapján". Az idézet „Lieber Graff Daun"
megszólítással kezdődik és a nagyon kedves „Gott erhalte ihme mir... seine
gnädigste Frau Maria Theresia" aláírással fejeződik be. A királynő bensőséges
viszonyban volt tábornokával, ezt bizonyítja sűrű levelezése is.
A „Cabinetschreiben" néven emlegetett, 1757. június 22-i dátummal írott levél
tartalmát Bécs-Prága impresszummal valószínű Trattner adta ki, mindenesetre nála
lehetett megvásárolni. Legjobb tudomásom szerint magyar fordításban még nem
jelent meg, most közreadjuk (3- ábra, 17. o.).
„A rokonszenv és jóakarat, amit ő császári királyi Felesége a hadsereg iránt érez,
a Legmagasabb Urat már néhány éve arra az elhatározásra késztette, hogy új katonai
rendet alapítson és szilárd alapot biztosítson az arra szánt évjáradékokhoz, hogy az
a tisztek kiváló érdemeinek egyrészt nyilvános érdemrenddel történő meg
különböztetését, másrészt jobb megélhetésük biztosítására illetményük kiegészítését
szolgálja. Ezen elhatározás megvalósítása azóta is a szándékhoz mért indítékhoz
volt kötve.
Miután a császári királyi hadsereg a június 18-i nagyszerű győzelmével ezt az
indítékot megadta, Ő császári királyi Felsége és Hadúr, hogy a kései utókor

52 Uo. 1. o 1. lábjegyzet. Az elnevezésről 1 még Alter 110. o., valamint Pielsiickcr 3-4. o.
53 ílirtenfclcl 2. o. A Daunhoz írott levél a Kriegsarchiv állományában található KA MI Karton 13 No. 306/1 és 306/2
számon. Közülük kettő német Wien und Prag megjelenési hellyel, egy francia nyelvű Vienne megjelenéssel. Az egyik
német és a francia példány felvágatlan és köililvágatlan. Itt a már használatba vett német példány leírását adom meg.
Innhalt des von der Kaiserin Königin Majestät an den Feldmarschall Grafen von Daun, de dato Wien den 22. Juni 1757.
erlassenen Cabinet-Schreibens, die Einrichtung eines neuen Militair-Ordens betreffend. Wen und Prag, zu finden in den
Trattnerischen Buchhandlungen, 1757. 8. o. - 23x18,5 cm. A felvágatlan példány 25,5x20/21 cm. A francia még 3+1 lapot
tartalmaz. A címlapon de dato, Junii, Militair a német példányban antikvával szedett. Az első szövegoldalon indákkal és
ornamentális díszítéssel, virágfüzérekkel összefogott stilizált állványon középütt a császári, jobbról-balról a cseh és
magyar korona, országalma és jogar, egy polccal lejjebb már nehezen kivehető, feltételezhetően főhercegi koronák.
Fclszcgliy munkájának 117. oldalán idéz egy Daunhoz írott leveléből, forrásmegjelölés nélkül. ,,1757 június 22-én értesíti
a királynő gróf Daun tábornagyot a K.M.T.R. alapításáról. A rendelet végén sajátkezüleg e szavakat írta oda: Ihr habt Eure
Ordensprobe vor dem Augen der ganzen Armee schon Abgelegt, Ihr seid also das erste Grosskreutz aufgenommen." A
nyomtatott példányban sem a Ilillcitfcld által említett Lieber Graff Daun, sem Felszegliy által leírt záradék nincs.
54 Hirtenfeld 36. o. Az uralkodó a kolini győzelmet nevezte a monarchia születésnapjának: 1757. június 18.
55 A császárné királynő apostoli feleségének Bécsben 1757. év június 22-én kelt Daun gróf tábornagynak címzett,
egy új katonai rend alapítására vonatkozó kabinetírásának tartalma. Bécs és Prága, 1757. A Trattner-féle könyv
kereskedésben kapható. 8. o. L. még az 53 jegyzetet,
A Daunhoz címzett levél dr. Rákóczi Katalin, a többi a szerző fordítása.
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J. Ábra
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megbecsülését is biztosítsa, örömmel kijelenti: az új rend a nevezett győzelemnek
köszönheti létét és legnagyobb akarata értelmében haladéktalanul érvénybe
helyezendő, a hadsereg iránt érzett legmagasabb jóindulatának újabb jeleként.
Mivel azonban az alapszabályok kidolgozása és az egyéb szükséges rendelkezések
még időt igényelnek, Ő Felsége jónak látta, hogy Daun tábornagyot ideiglenesen
azzal bízza meg, hogy az egész császári királyi hadsereggel ezt a tényt ismertesse és
a megvalósítást elősegítse.
[Az alapszabályi a következőket tartalmazná 1-ször. Az új rend a legmagasabb
nevet viselje: Katonai Mária Terézia Rendnek nevezzék és 1757. június 18-án
alapítottnak és megnyitottnak tekintsék, minden császári királyi tiszt, aki a nevezett
napon lefolyt csatában különleges érdemeket szerzett, avagy a jövőben ilyenekben
kitűnik, jogot nyerjen a rendbe való haladéktalan felvételre.
2-szor. Ő császári királyi Felsége örökös alapszabályként ezennel elrendeli, hogy
senki, bárki legyen is az, előkelő származása, hosszú szolgálata, harcokban szerzett
sebei előzetes érdemei miatt, még kevésbé pusztán kegyelemből és mások ajánlásra
a rendbe felvételt ne nyerjen, hanem egyedül azok, akik becsületből és
kötelességből teljesítik feladataikat, azontúl pedig különösen bátor tettel tüntetik ki
magukat, akik nemcsak a katonai szolgálat szempontjából adnak bölcs tanácsokat,
hanem azok megvalósításában is kiváló bátorsággal előljárnak, akik csatákban,
ütközetekben és ostrom idején bátor, okos parancsokkal, csapatmozdulatokkal az
ellenséget megállítják, az esetleges bomlást helyrehozzák, a káros véletleneket
elhárítják, más csapattesteknek a hadművészet szabályai értelmében segítséget
nyújtanak, vagy olyanokat támogatnak, - abban a szerencsében és lehetőségben
részesülnek vagy a jövőben részesülni fognak, hogy a rendbe felvétetnek.
3-szor. A rend nagyobb dicsőségére Ő császári királyi Felsége a nagymesteri
méltóságot maga vállalja és gyakorolja.
4-szer. E rendet megkaphatják gyalogságunk, lovasságunk, huszárságunk,
határőrségünk, tüzérségünk, aknászaink és hadmérnöki karunk főtisztjei, a
legmagasabbtól a legalacsonyabb beosztásúakig, beleértve a zászlósokat is, vallásra,
rangra, származásra való legcsekélyebb tekintet nélkül. Ide soroljuk az idegen
főtiszteket is, akik a császári királyi hadseregben önkéntesként szolgálnak, ami a
felvételüket illeti, de az azzal járó évjáradék nélkül. Nem vehető fel az, aki nem
tényleges főtiszt.
5-ször. A rendtagok két osztályt alkotnának, a nagykeresztesek és lovagok
osztályát; az utóbbiba azok nyerjenek felvételt, akik kimagaslóan bátor tettel erre
méltókká váltak. A nagykeresztet azoknak biztosítjuk, akiknek bátorsága oly
bölcs cselekedettel párosul, ami egy fontos hadművelet szerencsés kime
netelét döntően befolyásolja.
6-szor. Bizonyos számú nagykeresztesnek és lovagoknak Ő császári királyi
Felsége évjáradékot biztosít, éspedig az elsőknek évi 1500 forintot, az utóbbiaknak
részben 400, részben 200 forintot, az évjáradékok meghatározott száma semmi
képpen nem érinti a rend adományozását, annyi nagy- és középkeresztes nyerjen
felvételt, ahány arra érdemessé vált. Amennyiben már valamennyi évjáradék
kiosztásra került, a fiatalabbak akkor vehetők fel, ha a rendi szabályok értelmében
üresedés áll be.
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7-szer. A rendbe való felvételhez három lényeges dolog nélkülözhetetlen, elő
ször: a felvételhez szükséges bátor cselekedet kellő leírása, másodszor: a leíráshoz
szükséges bizonylatok csatolása, harmadszor: pártatlan vizsgálat arra vonatkozóan,
hogy a bizonyítékok hiánytalanok és a tett minősége a nagy- vagy középkeresztre
jogosít-e.
8-szor. A tett leírására vonatkozóan Daun gróf tábornagy a legmagasabb Úr
nevében az egész hadseregben köteles kihirdetni, hogy egyetlen főtisztnek - a
legmagasabb rangútól a legalacsonyabbig, aki hite szerint kiváló tettével az új
rendre méltóvá vált - se tiltassák meg, és a legkisebb akadályt se gördítsék útjába,
sokkal inkább segítsék abban, hogy a megfelelő bizonyítékokat megszerezhesse.
Egy ilyen tiszt köteles szándékát a felettes tisztjének jelenteni, azután a vezérlő
tábornokot megkeresni, hogy az a tábornok-hadbírót, távollétében, vagy
akadályoztatása esetén egy ezred-hadbírót, vagy ha egyik sem lenne kéznél, egy
írásban járatos kapitányt, hadnagyot vagy zászlóst megbízhasson, megparancsolván,
hogy a rendjelölt állítólagos bátor magatartásáról kimerítő és pontos adatokat
szerezzen be, és azokat minden lényeges körülmény megnevezésével papírra
vesse.
9-szer. Hogy azonban az elegendő bizonyítékokból semmi se hiányozzon és a
kívánt leírás az igazságnak megfeleljen, a fogalmazó ne csak a megnevezett tanúkat
hallgassa ki, és becsületükre hivatkozva tárja fel a körülményeket, hanem a
megfogalmazott jelentést olvassa fel előttük, és amennyiben hozzáfűzni valójuk
nincs, aláírásukkal és pecsétjükkel erősítsék meg azt.
10-szer. Mivel a haditettek többnyire sok ember szeme láttára történnek,
bizonyításuknál a kellő mértékre kell szorítkozni; ügyelni kell arra, hogy a
bizonyítékokat szolgáltató tábornok vagy főtiszt vitézi tette és bölcs intézkedése
idején más személy parancsnoksága alatt állt-e, vagy a csapatokat maga vezette-e.
Első esetben nemcsak a parancsoló tisztet kell tanúságtételre felkérni, hanem a
dandárt, az ezredet, a századot is, vagy a beosztottakat kihallgatni, a szemtanúk
vallomását feljegyezni, a jelentést előttük felolvasni, amit a parancsoló tiszt és 6
másik főtiszt, vagy ezek hiányában 12 altiszt és közlegény aláírásával köteles
hitelesíteni.
Amennyiben a vezérlő tiszt az esemény nem ismeretével, vagy távollétével,
esetleg akadályoztatása miatt kimentené magát, vagy a rendtag-jelölt a parancsnoklást maga látta volna el, a tanúskodást és aláírást ebben az esetben 7
tiszttől, vagy ezek hiányában tisztenként 2 altiszttől vagy közlegénytől kell
követelni, aki a tettnél jelen volt.
Abban az esetben, ha a jelzett számú tanú nem állítható elő, a körülmények
leírása annál behatóbb legyen, a szemtanúk pedig kötelesek vallomásukat
aláírásukkal hitelesíteni. Továbbá a fogalmazó írja alá és pecsétjével hitelesítse az
írásos bizonyítékokat, egyben pontosan jegyezze fel, milyen egységet és tisztet
hallgatott ki; amennyiben valamilyen ellentmondás, vagy kétség merülne fel, azt
lehetőleg azonnal tisztázza.
11-szer. A fenti leírás alapján elkészített lovagpróbát a vezérlő tábornokhoz kell
eljuttatni, aki vagy maga, vagy meghatalmazottja révén összehívja a rendi káptalant,
hogy a próbát a legbehatóbban megvizsgálja, megvitassa és eldöntse azt, hogy a
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leírt tett a rendbe való felvételre vagy nagykeresztre érdemesít-e; a rendbe való
felvétel a nagymester határozata nélkül érvénytelen.
A káptalanba ama nagykeresztesek és rendlovagok hívhatók be, akik a
parancsoló tábornoknál jelen vannak és szolgálatuk elmulasztása, vagy jelentős
hátráltatása nélkül megjelenthetnek; a káptalan sohase álljon össze 6-nál kevesebb
nagykeresztesből vagy lovagból, amennyiben nincsenek a kellő létszámban jelen,
helyüket ugyanannyi koridős tábornok, ezredes vagy alezredes és őrnagy töltse be.
12-szer. A káptalanba minden alkalommal hívják be a tábornok-hadbírót vagy
annak helyettesét, avagy egy ezred-hadbírót a parancsnokló tábornok akarata
értelmében, aki a jegyzőkönyvet vezeti és minden egyes szavazatról feljegyzi, hová
esett, hogy a káptalan a többség akarata értelmében a döntést meghozhassa.
13-szor. Mivel időközönként előfordulhat, hogy néhány császári királyi tábornok
is tiszt szövetségeseink hadseregében szolgál, sérelmes lenne, ha ők e rend
megszerzésének lehetőségétől elesnének. Ő császári királyi Felségének legke
gyelmesebb akarata szerint, ha egyik szövetségesünk hadseregében ők bátor és
bölcs tett végrehajtásában kitűnnének, és a fenti kívánalmak szerinti leírást
eljuttatják a rend nagymesteréhez, a rendi káptalan ugyanúgy összehívható a tények
megvizsgálása és értékelése céljából, mintha a tett a császári királyi hadseregben
történt volna meg, a jelölt pedig, ha méltó rá, vonakodás nélkül nyerjen felvételt a
rendbe.
14-szer. Amint a káptalan határozatára a nagymesteri jóváhagyás megérkezik, a
pa rancsnokló tábornok vagy annak meghatalmazottja valamennyi jelenlévő
nagykeresztesből és lovagból, azok távollétében tábornokokból és törzstisztekből
összehívja a káptalant, kézfogás mellett kihirdeti, hogy a néven nevezett rendtag
jelölt bátor és bölcs magatartásával méltó a katonai rendbe való felvételre, a
tábornok vagy ezred-hadbíró felolvassa a hitelesített tényeket a nagymesteri
jóváhagyással együtt, a vezérlő tábornok pedig, vagy helyettese, trombitaharsogás
és dobpergés közepette kitűzi a rendjelet a jelölt gomblyukába illő szeren
csekívánás között, megöleli, megcsókolja, amit ezután minden nagykeresztes és
lovag köteles megismételni.
15-ször. Amennyiben a rendtag-jelölt nincs jelen a hadseregben, hanem parancsra
vagy egyéb okból kifolyólag távol tartózkodik, a káptalanülést a fent leírt módon
mégis meg kell tartani; a parancsnokló tábornok köteles a rendjelet a koridős
tábornoknak, esetleg tisztnek elküldeni, ahová a jelölt a leghamarabb eljuthat, hogy
annak kitűzését a leírt módon megtehesse.
16-szor. A jelölt, bár nem élvezheti a rend előjogokat a kihirdetés és ünnepélyes
avatás előtt, a rendbe való felvétel és a rendi évjáradékra való jog ezzel szemben a
bátor tett napjától megilleti; ezért a napot, és ha lehetséges, az órát is hangsúlyosan
kell szerepeltetni a rendi próbában.
17-szer. Amennyiben a már felvett rendi lovagok újabb bátor és bölcs csele
kedettel ismételten kitűnnének, ahogy az elvárható is lenne, a rend sajátossága
értelmében újabb kitüntető jelvények adományozhatok; két, három vagy több,
kellően igazolt tettért a jelölt ugyanannyi rendjelvényt kapjon a már meglévőhöz; az
erre vonatkozó rendelkezéseket Ő császári királyi Felsége fenntartja magának.
18-szor. Mivel ezt a rendet, ami egyedül bátorsággal és kivételes hősiességgel
nyerhető el, más rend nem előzheti meg, mindkét császári királyi Felség úgy
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döntött, az Aranygyapjas Rend szabályaihoz hasonlóan, miszerint az más
rendjelvények mellett nem viselhető - egyes-egyedül a katonai Mária Terézia
Renddel tesz kivételt és ezennel elrendeli, hogy e rend jelvényei az Aranygyapjas
Renddel együtt és egymás mellett hordhatók."
Alaptételeiben a későbbi statútum nem tért el a levéltől. Azon túlmenően, hogy
részletesebben írt le különböző kötelmeket, a járadékok mértéke változott meg. A
tervezet 6. pontjában az első osztály 1500 forintnyi évjáradékra jogosult, a második
osztályból száz vitéz 400, további száz 200 forintra, szemben a statútum 8.
pontjában meghatározott 600 illetve 400 forinttal. A tervezet 10. pontja meg
határozta a hőstettek tanúinak sorrendjét és számát, ezt a statútum 13- pontja
némiképp módosította. ,,A parancsnokló tiszt és 6 másik főtiszt, vagy ezek
hiányában 12 altiszt és közlegény aláírásával köteles hitelesíteni" a hőstettet a
tervezet előírása szerint, míg a statútumba ez már úgy került bele, hogy a
parancsnokon kívül 5 másik főtiszt, ez utóbbiak hiányában egy hiányzó tisztet
tanúként két altiszt vagy közlegény helyettesítsen. Hasonlóan kisebb módosítások
találhatók másutt is, mint a levél 14. és az alapszabály 31. pontja között, amely a
kitüntetés átadásának módját írja le. A vezénylő tábornok „trombitaharsogás és
dobpergés közepette kitűzi a rendjelet a jelölt gomblyukába illő szerencsekívánatok
között, megöleli, megcsókolja, amit ezután minden nagykeresztes és lovag köteles
megismételni". A végleges szövegből a csók hiányzik, viszont itt szerepel a ki
tüntetés átadásakor elhangzó szöveg: ,,A legmagasabb császári nagymesteri
parancsra fogadja kezünkből a katonai Mária Terézia Rend jelvényét. Ez tetteinek és
a rendbe való felvételének bizonyítéka, amely egyedül a bátorságra és a
bölcsességre épül. Használja Isten dicsőségére, a fenséges Uralkodóház szolgálatára
és a haza védelmére".
Nem tisztázódik a szövegekből, mennyiben vett részt az egész mű kidol
gozásában Ferenc és mennyire irányította az ügyet Mária Terézia, aki teljesen és
tökéletesen ismerte korának szabályait - játékszabályait, a mozgástereket - és
tisztában volt saját magával, képességeivel. A császárné, királynő, király, uralkodó
ismerte és gyakorolta is. Ezt önéletrajzírói is megállapítják, alapvető eltérések nem
ta-pasztalhatók. Igaz, ők is egymásból dolgoztak, elég volt egyszer a levéltári
alapkutatást elvégezni e kérdéskörben.
Mégis, a nyomtatott szakirodalom alapján és azok ellenére megkockáztatom: a
Katonai Mária Terézia Rend a császár és felesége közös elképzelése alapján
született. Nem pusztán udvariasság, hogy a statútum I. Ferenc aláírásával adták ki,
ez a tudatos együttműködés eredménye.
De nem kizárólag arra alapozom véleményem, hogy az alapszabály Ferenc, Isten
kegyelméből választott római császár neve alatt jelent meg. Nem is csak arra, hogy a
néhány oldallal korábban idézett, Daunnak címzett levél 18. pontjában ez a
megfogalmazás található, „minkét császári királyi Felség úgy döntött" (so haetten
beyde Kaiserl. Königl. Majestaeten den Entschluss gestattet). Nem is csak arra, hogy
56 Statútum 1759 Dl ív=26. o. A 31. pont: Auf allerhoechst Kaiserl. Großmeisterischen Befehl empfangen dieselben
aus nieien Haenden das Zeichen des militärischen Mariae-Theresiae Ordens. Dieses dienet zum Beweiß ihrer Thaten
und Aufnahmen in diesen Orden, der allein der Tapferkeit und Klugheit gewidmet ist. Gebrauchen Sie sich dessen zur
Ehre Gottes, zum Dienst Durchlauchtigsten Erzhauses, und zur Vertheidigung des Vaterlandes. - A „das durchlauchtigste
Erzhaus" a Habsburg főhercegi ház. Durchlauchtig, durchlauchtigst: Anrede fürstl. Personen: Dt. Wörterbuch, 271. o.
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1764-ben, a rendi vagyon alapítólevélben ismét az szerepel, hogy férjével együtt
határozták el a lovagrend felállítását. Nem is csak arra, hogy a kitüntetés hátoldalán
kettejük egymásba fonódó monogramja van, hanem arra is, hogy az 1764
januárjában kelt okmányt májusban egy másik követte. Ebben pedig minden
kétséget kizáróan Mária Terézia rendelkezik, a Szent István Rendről. Címei között
azonban itt is első az, hogy császárné. „Nos Maria Theresia Dei gratia romanorum
imperatrix ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae... in perpetuam memoriam...".57
Mária Terézia tudta a különbséget, mit jelent az, ha róla neveznek el Rendet, vagy
ha ő maga alapítja. Egyedül. És hét évvel a közös alapítás után meg is tette.
Nem használom a ,,prózaelméleti dilemmák" megoldásának ajánlott módszerét,
amikor a kritikus, a forráselemző, bárki a „köztes zónában rejtőző" és a „szöveg
alatti szemantikai rétegre" figyel, mindezeket felszínre hozza, és nem bízza az
olvasóra, hogy döntsön tetszése szerint.58
Itt és most a döntés az olvasóé, amelyet talán megkönnyít a témakör további
szakirodalmának felidézése.
Összefoglaló mű rendjelvényekről és kitüntetésekről legutóbb Innsbruckban
jelent meg.59 Mario Laich 1993-ban megjelent könyve elején rövid történeti
áttekintést ad. A Katonai Mária Terézia Rendre azonban csak utal a főszövegben,
részletesebben a jegyzetben ír róla. Előzményként ő is az 1749-1750-ben szóba
került rendalapítást említi, a Katonai Becsületrend (Militärischer Ehren-Orden)
tervezetét. Mindez csak 1757-ben realizálódott, írja, ennél későbbi és különösebb
katonai vonatkozás nélküli a hétéves háború befejezése után alapított Szent István
Rend. A kortárs festményeken - jegyzi meg - az állami szolgálatban álló urakat e
rendjellel dekoráltan láthatjuk.
Néhány oldallal tovább összefoglalást közöl az 1901-ben érvényben volt
rendekről.' Korábban nincs lábjegyzet, vagy hivatkozás, de itt a 9. számú
jegyzetben ír néhány mondatot a Mária Terézia Rend alapításáról azon túlmenően,
amelyet fentebb már említettem. Eszerint felállítását 1757. május 13-án kívánták
nyilvánosságra hozni (ez elmaradt - R. R.), de amint Daun június 18-án híres nagy
győzelmét kivívta, már e nap jelentette az alapítás dátumát. Alapítóiratként a június
22-én kelt Kabinettschreibung szerepel.

57 Constitutiones insignis ordinis equitum S. Stephani regis apostoliéi. - Viennae, [1764] MDCCLXIV. Typis Josephi
Kurzböck, Universit. Typography, 35. 5 t. 31 cm.
A Hadtudományi Könyvtár Militaria Hungarica gyűjteményében az 1237 jelzeten latin nyelvű példány.
Német nyelven az Österreichische Nationalbibliothek régi katalógusa 72.Q.75. jelzet alatti címfelvétele: (Maria
Theresia Imperatrix Romanorum) Statua des Ritter-Ordens des heiligen Stephani. - Wienn, 1764. Kurzböck. - A példányt
nem vettem kézbe, a cédulán lapszám és gerincméret nincs.
58 Tonika lieála: Prózaelméleti dilemmák. Iskolakultúra, 4. évf. (1994) 6. sz. 5. o:
59 í-aicli, Mario: Altösterreichische Ehrungen. Auszeichnungen des Bundes. Ein Beitrag zur Rechts- und
Kulturgeschichte. Innsbruck-Wien, [19931 303 o ill.; Bibliogr. a jegyzetekben. (A továbbiakban: Ixiicli).
60 Uo. 16. o.
61 Uo. 18. o.
62 Uo. 181-182. o. A Kabinettschreibung azonos a Daunhoz írott levéllel. L. az 53. jegyzetet. Más források
Cabinettschreiben néven is említik.
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Néhány statútum hasonmását - Lipót, Osztrák Vaskorona, Ferenc József Rend mint az alapítás dokumentumát Laich függelékben közzéteszi, a Lotharingiai
Ferenc-féle azonban nincs közöttük. Ferencet egyáltalán nem említi. Bevezető
tanulmánya túl rövid is ahhoz, hogy magyarázatot fűzzön hozzá, miért Ferenc a
statútum kibocsátója és miért más az alapító személye, aki egyébként Laich számára
egyértelműen Mária Terézia.
A hivatkozott irodalom a már idézett jegyzetekben található, ez többek között
Makai Ágnes,' 3 a Hoffmann-Hubka szerzőpáros, Lukeš, valamint Hirtenfeld
munkája.
Lukeš könyve a korábban már említett Hirtenfeld kiegészítése, 1890-ben jelent
meg. A Daunhoz írott levelet ő is idézi, valószínű az előkép, Hirtenfeld alapján - bár
ezt nem említi - a „Lieber Graff Daun" megszólítással, amelyet a valószínűsíthetően
eredeti kézirat, vagy korabeli másolata alapján készült nyomtatott kiadványban már
megszólítás nélkül láttunk viszont. Művében Ferencről legalább azt megemlíti, hogy
lelkes támogatója volt a rendalapítási tervnek. )7
Időrendben majdnem valamennyi szerző egymásra hivatkozik, s közülük sajnos
azokról a múlt századiakról, akik elképzelhetően eredeti iratok alapján dolgoztak,
nem állapítható meg, mit vettek mégis kézbe és mit tartottak abból fontosnak,
hiszen a régebbi gyakorlat szerint nem, vagy alig jegyzeteltek, elegendőnek
tartották a címlapon annak közlését, hogy adataik autentikus forrásból származnak.
Lukešre hivatkozik a kitűnő Procházka, aki nagy éremkatalógusában csak rövid
történeti közlésekre szorítkozik. E szerint a Rendet 1757-ben alapította Mária
Terézia, 1765-ben bővítette II. József, majd I. Ferenc 1810-ben és Ferenc József
1878-ban. A statútum tervezetét Daun készítette, I. Ferenc császár bocsátotta ki
1758. december 12-én.69
Procházka forrásai az 1979-ig megjelent szakkönyvek, közöttük a HoffmannHubka szerzőpáros 1943-as első, majd 1944-es második kiadású kötete.71 Ebben, a
forrásként használt könyvben is részletesen szerepel az uralkodó győztes tábornoka
Daun, valamint bevált tanácsadója Kaunitz, akik együttes szerzői az 51 pontból álló
alapítási okiratnak. 7 Lábjegyzet, hivatkozás itt nincs, csak egy rövid irodalmi
összeállítás a 8-9. oldalon. Itt szerepel eddig nem említett könyv, amely 1796-ban

63 A 10. sz. jegyzetben leírt cikk: MA 8.
64 Hoffman, Oskar-llubka, Gustat': Der Militär-Maria Theresien-Orden. Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914—
1918. Wien, 1943. 392. o., 47 t. Második, javított kiadása 1944-ben jelent meg, ez azonban témánk szempontjából
érdektelen, bár egyébként fontos bővítéseket tartalmaz. A hivatkozásnál a lapszám az első kiadásra utal. (A
továbbiakban: Hoffmann-Ilubkä).
65 f.ukcš, Johann: Militärischer Marie Theresien-Orden. (Neue Folge des Ordens-Geschichte: ,,Der Militär-MariaTheresien-Orden und seine Mitglieder. 3. Abt. 1850 bis 1890). Wien, 1890. 552. o., 44 t. (A továbbiakban: Lukes).
66 L. Ilirtenfeld, 24. sz. jegyzet.
67 Lukeš 2. o.
68 Procházka, Roman Freiherr von: Österreichisches Ordenshandbuch. 2. neubearb. u. vermehrt. Aufll. Grosse
Ausgabe. München, 1979. Bd. 1-4., folyamatos oldalsz. 311. o., 1461. (A továbbiakban: l^roliázka).
69 Uo. 47. o.
70 Uo. 48. o., a 14. sz. lábjegyzet: ILirlenfeUl, [.ukeš, Iloffmann-Hubka, Pielsticker, Allmayer, Beck, stb.
71 Hoffmann-Hubka 1. 64. jegyzet.
72 Uo. 2. o.
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jelent meg August Gräffer könyvnyomdájában, Regensburgban és szerzője isme
retlen.73
A Katonai Mária Terézia Rend történetének 1796-ból származó kötete szerző,
kiadó és nyomda nélkül, Regensburg és Mainz impresszummal jelent meg.7 De a
bécsi Kriegsarchiv könyvtárának példányára a cím fölé kézírással, grafitceruzával,
szögletes zárójelben, mintegy szerzőként, valaki felírta August Gräffer nevét. (4.
ábra. 26. o.) Ki volt hát a jeles férfiú, aki a katalógus és a könyvcímlap készítése
szerint szerző, a Hoffmann-Hubka kötet alapján kiadó?
Az osztrák császárság életrajzi lexikona szerint valahol Sziléziában született 1762ben és Bécsben halt meg 18l6-ban.7> Könyvkereskedő volt, aki azonban e mellett
könyvkiadással is foglalkozott. Figyelme különösen a katonai témák felé irányult,
ezért katonai könyvkereskedést alapított (Militärische Buchhandlung), amelyet
személyesen vezetett. 1790-ben indította katonai almanach-sorozatát (MilitärAlmanach der. k. k. Armee), a hadsereg tisztikarának adataival megjelenő Schematismus-köteteket, ezek 1814-ig saját kiadójánál jelentek meg, akkor azonban
átengedte az állami nyomdának. Töretlenül tevékenykedett a katonai irodalom
érdekében, könyvei saját kiadásában és kiadójában, de névtelenül jelentek meg. írt
ezredtörténetet, adatokat közölt az osztrák lovagrendekről és foglakozott a francia
forradalom háborúival is.
73 Uo. 8. o. Schon im Jahre 1796 ist im Verlag von August Gräffer in Regensburg und Mainz eine „Geschichte des k.
k militärischen Marie Theresie Ordens seit desselben Stiftung" erschienen, deren Verfasser nicht genannt ist.
A szerzők nem írják, honnét aidják azt, hogy Gräffer-nyomda működött Regensburgban vagy Mainzban, vagy
mindkét helyen. Az osztrák összefoglaló nyomdászattörténeti mű erről nem tud: 500 Jahre Druck in Östereich von
Durslviüllcr, Anion. - Hauptverband der graphischen Unternehmungen Österreichs. - Bd. 1-3. Wien, 1981-1985-1988.
Bd. I. 1847-ig 327 o., de a Lexikon des gesammten Buchwesens. (Hrsg. Löffler, Karl und Kirchner, Joachim) Leipzig,
1936 Bd. 1-2. sem jegyzi Gräffer, August nevét.
74 Geschichte des \: k. militärischen Marie Theresie Ordens seit desselben Stiftung. Nebst einem Anhange.
Regensburg und Mainz, 1796. S. N. ism. lapsz. (A továbbiakban: Geschichte 1796.)
75 Az ábrán a Kriegsarchiv színezetlen példánya. A szögletes zárójel annak jelzésére, hogy a hiányzó adatot a
címfelvételező idegen forrásból és nem a könyvből vette, századunkban vált általánosan használttá. Ennek a
későbbiekben lesz még jelentősége, amikor a szerzőség taglalásánál kiderül, hogy a szögletes zárójelek az egymásra
hivatkozást igazolják. Leginkább l'orlhcim katalógusa az, amely nyomán az 1930-as években, a könyvtári
rekatalogizálások során elterjedt Gräffer szerzősége. L. utóbb a 89- jegyzetet.
76 Biographisches Lexikon des Kaiserthums Östereich, enthaltend die Lebensskizzen der denkvürdigen Personen,
welche von 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Von Wurzlxtch. Constant con. A
bennünket érdeklő Fünfier Theil (Füger-Gsellhofer) Wien, 1859. 296-297. o.: Gräffer, August, Bucchändler, geb. in
Schieisen 1762. gest. in Wien 1816. (A továbbiakban: BL.)
77 Oesterreichischer Militär-Almanach für das Jahr 1791. Wien, bey Gräffer dem Jüngern. Az életrajzi lexikon
terjedelme nem ad alkalmat arra, hogy e sorozat kiadóit számba vegye, de a megemlített 1814-es évig is több kiadó
gondozta: a következő kötet „für das Jahr 1794" kiadója a rejtélyes Joseph Frister, akinek nevével később még
találkozunk. 1800-ban viszont „bey Cath. Gräffer" neve jelzi a kiadót Megérne egy tanulmányt e sorozat, legalább a 1819. századi kötetek. A kiadvány egyébként 1918-ig jelent meg rendszeresen, évente. L. még: Rákóczy Rozália: Válogatott
kézikönyveink. Programfüzet, 1983-1984. Hadtörténeti Múzeum 9-13. o. L. még: BL 296. o.
78 Geschichte der k. k Regimenter, 1792. neue Aufl. 1799-1804. 2 bde. 3. Aufl. 1812. 3 Bände in 5 Teilen. Geschichte
des Maria Theresien-Ordens 1796. Beitrag zu den Annalen der Österreichhischen Ritter-Orden, 3 Abth. 1796-1802. neue
Aufl. 1809. Ebből a kiadásból az állítólag 1796-1802-ben megjelenteket nem láttam és katalógusban sem találtam. Ezzel
szemben Katharina Gräffer und Comp hirdeti az üzletében - Wien, Plankengasse Nr. 1124 - kapható katonai könyveket,
többek között a Beytrag zu den Annalen der Ritterorden August Gräffer szerkesztésében 1809 és 1812 között megjelent
köteteit 8 fi 30 kr-ért, megjegyezve, hogy wird fortgesetzt. A hirdetés a Kurze Geschichte der k. k. österreichischen
Regimenter... Dritter Band 1812. 408. o. borító belsőn szerepel. Borítékcím: Geschichte der... Ez a kiadvány megegyezik
az e jegyzetben elsőként leírt könyv 3. kiadásával, amely részletekben jelent meg.
Az itt első kiadásként feltüntetett könyvről azonban megállapítottam, hogy nem Gräffer a szerző és nem 1792-ben
jelent meg Erre később visszatérek.
Belohnungsgeschichte der k k obligaten Mannschaft, 2 Bdch. Ez a szép kis könyvecske is tartogat meglepetéseket:
első kötetecskéje igazi, Gräffer, de második részének címlapján ismét felbukkan a rejtélyes Frister. Auserdem gab er
heraus eine Skizze des zweiten franz. - republikanischen Krieges. - Wien, 1804. mit Plan.
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Idősebb testvére, Rudolf szintén kiadóként működött Bécsben, ő kezdte el a
velinpapír gyártását79 és könyvkiadásával nem kevés szolgálatot tett a császár
ságnak. Élharcosa volt a szerzői jogvédelemnek is.
Gräffer fiai, Franz és Anton hasonlóan irodalombarátok voltak. Tanulmányaikat
apjuk műhelyében kezdték. Franz egy ideig „Grafen St. Leu", azaz Lajos Napóleon
szolgálatában állt, később a lichtensteini herceg, majd a Harrach grófok könyvtárosa
lett. Kiadóvállalata, antikváriuma és nyomdája is volt. Maradandó szolgálatot tett az
osztrák nemzeti enciklopédia kiadásával. Gräffer felesége, Katalin is részese volt a
családi vállalkozásnak.
A Gräffer családra, s legfőképpen a minket érdeklő Augustra vonatkozó adatok
Hirtenfeldtől származnak. A kör tulajdonképpen itt zárul be.
Hirtenfeld a Mária Terézia Rendről és tagjairól írott művében „autentikus
forrásokra" hivatkozik, amely ezek után a káptalani iratokon kívül lehet a
névtelenül megjelent, feltehetően Gräffer - rendtörténet is. De mi lehetett ennek
forrása, ki a szerző és miért írta művét?
Az előszó szerint azért született a mű, mert európaszerte több rend létezik és már
valamennyi történetét megírták, míg ezt a rendet, amely számtalan hőst számlál,
csak újságcikkekből ismerhetik. Következtethetően ennél több információval
rendelkezett, sajnos azonban, nem írta meg ezeket.
Pedig adatai részletesek, az alapító irattól kezdve az adományozásokig többszöri
kiegészítéssel mindent leírt a Rendről.
Mint magyar vonatkozású könyv, megérdemli a részletes ismertetést.
A könyv, amelyet a bécsi Kriegsarchiv könyvtárában olvastam, korabeli
papírkötéses, körülvágott példány, mindössze 16 cm gerincméretű, szinte durva,
merített papírra készült. (Papírjával kapcsolatban semmiféle kutatást nem végeztem,
túlságosan messzire vinne a választott témából.) Címlapja metszettel díszített. A
nyomdász öt betűtípust használt a címben és impresszumban. Az előzéklapon más
cím szerepel: A fontosabb, az osztrák örökös tartományokban virágzó lovagrendek
története (Geschichte der vorzüglichsten, in den k. k. Erbstaaten florirenden RitterOrden ). Ez egyébként a címlapon jelzett függelék némileg módosított címe
(Anhang von den vorzüglichsten irt den k. k. Erbstaaten florirenden Ritter-Orden).
BI 297. o. a művek felsorolása. A BL forrása minden valószínűség szerint a Hirtenfeld által szerkesztett és 1852-ben
megjelent katonai lexikon. L. később a 81. jegyzetet.
A bibliográfiai leírások fantasztikus keveredésének oka a szerzőség önkényes odaítélésén kívül a szerzői jogvédelem
ismeretlensége, a személyiségi jogok ilyen téren teljes figyelmen kívül hagyása, az előzéklapok és címlapok, a későbbi
átkötések, miatt eltűnt borítófedelek címeinek kavalkádja. V.o. Kurze Geschichte... vagy csak Geschichte, mint cím.
79 Velinpapír=Velin, francia eredetű, a. m. borjúbőrből készült pergamen (az eredeti pergamen Pergamonból
származó, írásra alkalmas, finomra kikészített juhbőr); továbbá: pergamen hatású sima papír (vö. német
pergamentartiges Papier); Rudolf Gräffer: BL 297. o.
80 Österreichische National-Encyklopädie Bd 1-6. - Wien, 1835-1837.
81 Oesterr. Militär-Konversations-Lexikon. (Herausg. von Hirtenfeld u . . ű r . Meynert.) Wien, 1851. Bd (A továb
biakban: Hirlenfeld-Meyneri), Gräffer: Bd. 2., 779. o.
82 Geschichte 1796. VII. o.
83 Jegyzetek a könyvben nincsenek, nem tudni, ismerte-e az 1763-ban megjelent lipcsei Nachricht adatait. L. a 35. sz.
jegyzetet.
84 Az előzéklapon szereplő cím önálló változatban is felbukkan, ehhez készült a Beitrag zu den Annalen der
Österreichischen Ritter-Orden. Ld. 78. jegyz. Csakhogy ez nem önálló mű, hanem a Geschichte 1796. tartozéka, más
formában soha nem láttam, címfelvételekben sem, bibliográfiákban és hivatkozásokban viszont igen, de lelőhely
feltüntetése nélkül.
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4. ábra
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A kötet többszörös kolligátum úgy, hogy még némi későbbi megjelenésű
kiegészítést is a korábban megjelent vonatkozó oldalak közé kötöttek. A könyv XVI
számozott oldallal kezdődik, a 178. oldalig két táblázatot iktattak be, amelyek az
oldalszámozásban nem szerepelnek. Ez a rész az 1. kolligátum első fele. A 178. és
179- oldalak közé kötötték a Nachtrag zu der Geschichte des k. k. militärischen
Mariae-Theresien-Ordens; enthaltend die Jahre 1796-1802. című rész Regensburgban, 1802-ben megjelent 61 oldalát. Ez a 2. kolligátum, egyben az elsőben
lévő negyedik fejezet folytatása. Ezt követi a Zweyter Nachtrag zu der Geschichte
des k. k. militärischen Marien-Theresien-Ordens, ugyancsak Regensburgból, 1806os megjelenési évvel, 7 oldalon. Ez a 3. kolligátum.
A kötet a 179. oldalon folytatódik, itt található az Ordens-Statuten, amely az
ismert sorokkal kezdődik Ferenc császár címeinek felsorolása után: „Nachdem
Unsere herzlich geliebte Gemahlin der Kaiserin Königin Agost. Majest. und Liebden,
gleichwie Wir...", majd a 2l6. oldaltól a rendi ceremónia leírása következik a 226.
oldalig. Ez az 1. kolligátum második része. Ezek után következik a címlapon jelzett
és már leírt Anhang VIII, 84 oldal és 1 tábla terjedelemmel. Kiadási év nincs rajta, de
abból, hogy a Szent István Rend nagymestere II. Ferenc, következtethettünk arra,
hogy biztosan megegyezik a könyv 1796-os kiadási évével. Ez a teljes együttes
negyedik kolligátuma.
A kötetben az 1. kolligátum első részében említett kettőn kívül több táblázat is
van, de ezek a folyamatos lapszámozásban a 4. fejezet folytatásaként a statútum elé
kötött kiegészítésben (a második kolligátumban) szerepelnek a 29-től a 46-ik
oldalig. Méretük változó, kétszer vagy háromszor lehet kihajtani őket a lapok közül
és az adományozások adatait tartalmazzák.
Szerző sem a címlapon, sem a kolligátumok címlapjain nem szerepel. Az
előszóban a kiadó utalt arra, hogy megjelent már a rendjelekről több adat a császári
királyithadsereg történetéről írott rövid műben, de szerzőt nem említ.8:> A címlap
utáni számozatlan V. oldalon művét a Mária Terézia Rendnek ajánlotta (Diesem
hohen Order gewidment von dem Herausgeber).
Az első kolligátum 6. oldalához nagyon szép rajz tartozik a rendjelvényekről (5/a.
és 5/b. ábra. 28-29- o.), és minden fejezetet külön kis rajz illusztrál, amelyeket a
XV-XVI. oldalon a szerző a fejezetekre való hivatkozással részletesen leír. Metsző
neve sem fedezhető fel az ábrán.
A címlapon (4. ábra, 26. o.) látható metszetről több jelképes tárgy között a
hadművészet könyve és egy térkép tekint ránk annak példájaként (zum Beweis),
írja a hozzátartozó magyarázat, hogy nem csak az egyszerű (csupasz - bloß)
bátorság és személyes vitézség (Tapferkeit) jellemzi a nagy hadfit, hanem állhatatos
(beständiges) tanulás, ismeret és tudás is szükséges ahhoz, hogy a harcmezőn
felismerje és megtalálja az alkalmat, és a kitűnő cselekedet révén a Mária Terézia
Rendet meg is pályázhassa.

85 Geschichte 1796. VII-VIII. o. Lehet, hogy az itt említett - a sajtóban részletekben megjelenő - tudósítások a
Nachricht fonásaira utalnak. L. a 35. jegyzetet és később a 108. és 109. jegyzeteket. Az adatok, „amelyek a kiadó
birtokában vannak", kutatásaim szerint Stephanie, Gottlieb adatai voltak. A később Gräffernek tulajdonított művek
szerzője megállapításaim szerint Stephanie, ehhez kapcsolódóan 1, a 89. és 90. jegyzeteket. A szerzőségről, a
kiadásváltozatokról és fellelhető példányokról a bécsi Collegium Hungaricum Évkönyvében 1995-ben jelenik meg a
részletes elemzés.
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fchen Wappens auszudrücken.
Sowolil
von dem Ordenskreiize, als auch von dem
fpaterhin dem Orden beygelegteri gedickten
Stern , folgt hiermit eine Abbildung»
Das Titnlarfeft des Ordens wird jähr
lich ( im Fall eine hinlängliche Anzahl Or- •
densritter anwefend find, ) am erftenSonn
tag nach dem Therelientage bey Hof gefeyert. Se. Maj, der Kaifer als GrofsmeiHer, und fám m tl ich e Mitglieder in ihren
Militäruntformen mit dem Ordenszeichen
geziert, gehen aus den Hofzimmern in die
Hoťkirche , und nach Endigung des Gottesdienftes wieder in die Burg zurück , w o
an offener Tafel gefpeifet wird,

Erde Promotion,
vom 7. März 1758.
•Ľj'e erfte Promotion gefchah. mit einigen
Candidaten, die fich i durch die Collinerfchlacht um den Orden verdient gemacht
hatten. Der Grofsmeifter Jiefs das Kapitel
formiren, und durch daflelbe die Bittschrif
ten und Zeugnifle nach der Richtfchnur der
oben angeführten zwey Hauptgrundfätze

5/a. ábra
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5/b. ábra
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A könyvecske korszakokra osztja a Rend történetét. Alapítása az első korszak II.
fejezetében mindössze másfél oldal (a 3. oldal és a 4. fele). Előtte két oldalon
azonban az alapításhoz végső soron mégiscsak hozzátartozó előzményeket is
megtaláljuk „A rendeletalapítás fontolgatása" című fejezetben a következőképpen:
Köztudott, milyen viharos helyzetben foglalta el a nagy Mária Terézia a trónt,
milyen hűséggel és bátorsággal harcoltak hadvezérei imádott uralkodónőjük
birodalmáért és országáért.
Az aacheni béke végül az osztrák örökös tartományoknak ismét nyugalmat
ajándékozott, de Terézia nem felejtette hőséges hadvezérei fontos szolgálatát.
Minden alkalommal kinyilvánította elégedettségének jeleit és végül jutalmat
tervezett számukra, amely egyúttal újabb haditettekre kell sarkallja őket.
1756-ban kitört Poroszországgal a háború, Terézia hadvezérei a harcmezőn újabb
babérokat szereztek. A halhatatlan uralkodónő rászánta magát, hogy hadserege
teljes tisztikara számára szolgálati érdemrendet alapítson. Ezt azok jutalmául szánta,
akik kivételes vitézség, okos magatartás révén a többiek előtt kitüntethetők.
I. Ferenc, aki a tényleges szolgálatot nagyra becsülte, ehhez az elhatározott
gondolathoz teljes helyeslését adta. Valamennyi minisztere utasítást kapott, hogy a
miniszterei értekezleten kialakított elképzeléseket külön előterjesztésben hozza
tudomására, ebben szerepeljen az, milyen módon lehet a lovagrendet felépíteni
úgy, hogy a nagy alapítónő szándékának tökéletesen megfeleljen.
Eddig az előzmény. A második fejezetben következik ,,A rend tényleges meg
alapítása".
Miután a véleményeket összegyűjtötték és a tervezetet letisztázták, lezárta azt a
császárnő/né (Kaiserin) avval, hogy ennek a katonai rendnek az alapítását 1757.
május 13-án Károly lotharingiai herceg a császári hadsereg előtt ismertesse.
Eközben azonban az osztrák hadak 1757. június 18-án Daun tábornagy vezetése
alatt kivívták a felejthetetlen planiai, másképpen kolini győzelmet, így lett ez a
szerencsés nap az új lovagrend meghatározó dátuma.
Daun június 22-én írásos parancsot kapott, ' hogy az egész hadsereg előtt
ismertesse: az érdemek ezen új intézményét, a Katonai Mária Terézia Rendet
megnyitásától, június 18-tól kell figyelembe venni, és hogy ő császári Felsége
eltökélte magát a Rend nagymesteri hivatalának betöltésére és gyakorlására.
Továbbá elhatározták, hogy a Rend kancelláriáját minden esetben és meg
változtathatatlanul a külügyek mindenkori udvari és állami kancellárja vezeti, rendi
ügyekben parancsot mindenkor a nagymestertől kaphat, minden felterjesztést és
megkeresést ugyancsak őhozzá kell jelenteni. Ezt követően a császár saját kezűleg
néhány vázlatot írt az alapszabály számára, valamint egy másik sajátkezű kéziratos
levélben már megnevezte az első nagykeresztest Lotharingiai Károly herceg és a
másodikat Daun tábornagy személyében.
86 Nyilvánvaló sajtóhiba az eredeti szövegben a július. Geschichte 1796. A2 ív-3. o. „Daun erhielt durch ein
Handschreiben vom 22. Julius den Befehl" - a fordításban a helyes dátumot közöltem. Ez a többször idézett
Kabinetschreibung. A szövegben említett ,,planiai győzelem" a Kolin melletti helységre utal. Piainiarf, Plaňan, Plaňany,
mai elnevezése Paňany, csehországi mezőváros a pardubici járásban, északkeletre Koufimtól (Kaurim) és 71/2 mérföldre
délnyugatra Pardubictól (Pardubitz) Vollständigstes geographisch-topographisch-statistisches Orts-Lexikon von
Deutschland sowie der unter Österreichs und Preussens Botmassigkeit stehenden nichtdeutschen Länder von //.
Rudolph. Zürich, 1868. Bd. 1-2., folytatólagos hasábszámozás 1-5312. Planian: 3419. hasáb. (A továbbiakban: OrtsLexikon).
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A rendi ünnepély leírása a harmadik fejezet 6. oldalán, az alapszabályok rövidített
ismertetése után következik. A jeles alkalom mindig a Teréz nap utáni első
vasárnapon, templomi áhítattal kezdődött, ekképpen: Ő Felsége a császár mint
nagymester, valamint számosan a tagok közül rendi öltözékben és kitüntetésekkel
ékesítve a belső termekből az udvari templomba vonultak, majd az istentiszteletet
követően vissza a Burgba, ahol asztalt terítettek számukra.
A további fejezetek az adományozásokat ismertetik.
Az alapítás körülményei, a dokumentumok leírása, keltezése mindig állandó,
amint állandó jelzővel szerepelnek az egyes események és személyek is. A fentebb
idézett mondatok visszacsengenek a későbbi művekből, tartalmilag és hangulati
szempontból is. Több, mint valószínű, hogy az utóbb Gräfférnek tulajdonított
munka a későbbi leírások alapja. Gräffer szerzőségét valószínűleg Franz nevű
fiának köszönheti, aki bécsi kuriózumokról írott többkötetes munkájában említi
apját is. Franz művére hivatkozik Max von Portheim, aki már tényként említi, hogy
az írás szerzője August Gräffer, felsorolva katalógusában a jeles úr többi könyvét is.
Végignézve a felsorolt könyveket, gondosan elolvasva az előszókat, a kiadói
katalógusokat, hirdetéseket és egyéb, korabeli nyomtatott dokumentumokat, arra a
megállapításra jutottam, hogy a Mária Terézia Rendről írott szép és minden
szempontból értékes könyv szerzője az ifjabb Gottlieb Stephanie kiszolgált katona,
színész és színműíró volt. Kiadója sem Gräffer, ő utóbb csak felhasználta, illetve
használta a rendkívül termékeny művész hagyatékát.88
87 Geschichte 1796. A-A4 ív=l-6. o. Erste Epoche 1756-1765. I. Beratschlagung über die Stiftung eines Militärordens.
Man weiß in welch' stürmischer Lage die große Marie Theresie den Thron bestieg, und mit welcher Treue und Tapferkeit
ihre Kriegsheere für des Recht und das Erbe ihrer angebethen Monarchinn stritten... 1. o. II. Wirkliche Stiftung des
Militärordens. Nachdem die Stimmen gesammelt und der Entwurf ins Reine gebracht war, so beschloß die Kaiserinn, die
Errichtung dieses Militärordens am 13. May 1757 durch den Herzog Carl von Lothringen bey dem kaiserlichen Heere
bekannt machen zu lassen. Indessen erfochten Oesterreichs Krieger am 18. Junius 1757 unter dem Feldmarschall Daun,
den unvergeßlichen Sieg bey Planian oder Collin, und so ward dieser glückliche Tag zur Epoche des neuen Ritterordens
bestimmt... 3. o.
Aacheni béke: 1748. október 23. Az osztrák örökösödési háború lezárása, amelyben Szilézia (és kisebb itáliai
területek) kivételével Mária Terézia megtartotta a franca-spanyol-porosz-bajor koalícióval szemben birodalma egységét.
Sziléziát visszaszerezendő indította a hétéves háborút 1756-ban, sikertelenül. L. még a 90. jegyzetet. 1763: hubertusburgi
béke. III. Hauptgrundsätze, welche das Ordenskapitel zu beobachten hat... Das Titularfest des Ordens wird jährlich (im
Fall eine hinlängliche Anzahl Ordensritter anwesend sind) am ersten Sonntag nach dem Theresienstage bey Hof
gefeiert... 6. o. Az udvari templom az Ágostonrendiek bécsi temploma (Augustinerkirche).
88 A 78. jegyzetben leírt mű, teljes címén: Geschichte der kaiserl. königl. Regimenter seit ihrer Errichtung bis auf
gegenwärtige Zeiten, worin die Inhaber jedes Regiment von dessen Errichtung, wie auch alle Schlachten, Belagerungen
und wichtige Gefechte, denen jedes Regiment beygewohnet hat, und ihre jetzige Standquartiere angezeigt sind: nebst
einem Anhange, in welchem die seit hundert Jahren reducierten Regimenter, auf gleiche Alt bemerkt sin von einem
Veteran. Wien, 1791. bey Gräffer dem Jüngern, gedr. bey Joseph Hraschanzky. 296. o., 1 t. Ezt a könyvet a nagy
könyvtári katalógusok, valamint a néuelen művek bibliográfiái August Gräffer műveként tartják számon: Deutsche
Pseudonymen-Lexikon. (Aus den Quellen bearb. von Dr. Michael Holzmann und Hans Bohatla) Hildesheim, 1961. Bd.
1-7. (A továbbiakban: Holzmann-Boliattä), valamint Nominal- und Real-Katalog. {Max i<on l'orlheifii in der Wiener
Stadtbibliothek) Kézirat. (A továbbiakban: Pori heini). Teszik ezt annak ellenére, hogy a Veteran álnevet Franz Gräffer és
Gottlob Stephanie feloldással is közlik, egymásra való hivatkozással. A könyv' egy példánya az Österreichische
Nationalbibliothek régi katalógusában Rudolph Gräffer szerzősége alatt szerepel. Az előbb leírt hosszú című könyv
második kötetének számozatlan első oldalán, valamint a 2. kötet [2831-285. oldalán az ábrákat és a könyv folytatását ígéri
a kiadó. Ez 1792-ben meg is jelent Genaue Darstellung saemmtlicher Branchen der kaiserl. koenigl. Armee cím alatt,
Wien, bey Graeffer dem Jüngern, 138 színes táblával. Kiadói előszava derít fényt a szerzőségre: Die Herrn von Stephanie
dem Jüngern im vorigen Jahre heraus gegebene Geschichte der k. k. Regimenter. Ezt a kis kiegészítő illusztrációs kötet a
Portheim-katalógus már Stephanie neve alatt írja le, de az első kötetnek jelzett szöveges résszel együtt. így az egy és
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Arra vonatkozóan, hogy azon katonai tárgyú könyveknek szerzője, amelyek a
rendekről is írnak, s amelyek előszavában kereszthivatkozások vannak, nem más,
mint Stephanie, maga Gräffer szolgáltatja a bizonyítékot. A Genaue Darstellung
saemmtlicher Branchen der kaiserl. koenigl. Armee című, illusztrációkat tartalmazó
kötet 1792-ben jelent meg az ifjabb Gräffer kiadójában - ő, mint tudjuk, August - és
kiadásában, maga írta az előszót is. így: Az előző évben az ifjabb Stephanie úr által
írott ezredtörténethez már korábban elhatározott szándéka szerint most nyújtja át az
illusztrációkat... 1792 október havában. Erre az ezredtörténetre hivatkozik a Mária
Terézia Rend előszava, és ezt a művet Stephanie könyvének írja a Portheim-katalógus is.89
A gyanússá vált úr, akiről már nyíltan feltételezhetjük, hogy szerényen a
háttérben maradt szerzője több katonai tárgyú könyvnek, Gottlieb Stephan, 1741ben született Breslauban és 1800-ban halt meg Bécsben, művésznevén „Gottlieb
Stephanie, gennant der jüngere", azaz az ifjabbnak nevezett. Két névtelenül
megjelent művét most már kiegészíthetjük a harmadikkal, a Katonai Mária Rend
történetével. A különféle hadseregeket megjárt szerző számtalan színművét, szín
padra komponált zenés darabját és hat operettjét viszont nyíltan vállalta. Lehet,
hogy erre katonai pályafutása szolgáltatta az okot.
Szülővárosában kezdte gimnáziumi tanulmányait, majd ugyanott az Elisabethinum növendéke lett. Egyetemre Halléban járt, jogot tanult. 1757-ben kény
szerűségből belépett a Malachowski porosz huszárezredbe, 1760-ban azonban
Landshutnál, ahol Loudon aratott Fouque felett győzelmet, osztrák fogságba került,
június 23-án. Villachba szállították, ott bizonyára csak rövid ideig raboskodott, talán
valamilyen úton-módon szabadult, vagy meggyőzték az osztrák szolgálat előnyeiről,
mindenesetre kilenc hónap múlva már a Botta gyalogezredben kadét, az ezreddel
Erdélyben is tartózkodik egy ideig. Őrmester és számvivő egyszemélyben. A
hubertusburgi békekötés után leszerel. A források arról is tudnak, hogy toborugyanazon mű, amely Veteran név alatt jelent meg, Gräffer és Stephanie feloldásában is szerepel. Forrás minkét esetben
Franz Gräffer, Anton fia. Műve: Kleine Wiener Memoiren, különböző kiadásai más-más kötésben és kötésszámozással
jelentek meg. Az általánosan idézett az 1918-as Kleine Wiener Memoiren, Genreszenen, Skizzen Persönlichkeiten und
Sächlichkeiten zum Gescichte Wiens. - 3 Thle. München, 1918. Bd. 1-3. Vonatkozó rész: Bd. 1. 107-108., 423., 465-466.
o., Bd. 2. 245., VIII-IX. o. Hivatkozik: Wiener Zeitung. 1780., 1793., 1796., 1816. ľortheim-\. később a 89. jegyzetet - is
hivatkozik a lapokra, nem tudni, hogy látta-e, vagy Gräffer alapján. További hivatkozások: Die falschen und fingirten
Druckoi'te von Emil Weller. - 2. Aufl. - Leipzig, 1864-1868., Katalog der Bibliothek aus dem Nachlasse der Herrn Franz
Haydinger. Wien, 1876-77. Kézirat, Stadtbibliothek; Lexikon des gesammten Buchswesens. 2. voll, neubearb. Aufl.
(Hrsg. Carsten, Sei'erin - I'ßung, Günther et. al.) Bd. 1-3. Stuttgart, Anton Hiersemann; Lexikon Pseudonymorum.
Wörterbuch der Pseudonymen aller Zeiten und Völker oder Verzeichnis jeder Autoren, die sich falscher Namen
bedienten. - Regensburg, 1886. ill. Hildesheim, 1963. Repr. Nachdruck der 2. vermehrt, und verb. Aufl. Olm Georg Olms
Verl. (A továbbiakban: Lex. Pseud. 2. Aufl.) Az egyszeri téves közlést vették át sorozatban a bibliográfiák és katalógusok.
Közel 200 év után itt az ideje, hogy visszaadjuk Stephanie úrnak a Mária Terézia Rendről írott művet.
89 A Portheim-katalógus névvel illetett mű többezer cédula a Wiener Landes- und Stadtbibliothek tulajdonában,
amelyet német nyelvterületen mindenütt ismernek és használnak, a nemzeti nagykönyvtárakban mikrofish formájában.
Az eredeti cédulákat állagmegóvási szempontok miatt még Bécsben sem lehet kézbe venni. A bennünket érdeklő rész a
Personalia (ezen kívül a Habsburg-családra vonatkozó teljes kigyűjtés és Judaica-téma van még, valamint a német
főrendek és egyházfők). Általánosan használt elnevezése: a 88. jegyzetben leírt Bibliothek, sowie Nominal... Katalog-on
kívül a Portheim-Katalog in Wiener Stadtbibliothek, Wiener Stadt- und Landesbibliothek - Poitheim-Katalog. A
Persönlichkeiten téma 1740 és 1820 között tárja fel a német nyelvterületen működött írókat, 426 mikrofish lapon. Az
egész cédulakatalógus összeállítója Max von Portheim 1857. dec. 5-én született Prágában és 1937. jan. 28-án halt meg
Bécsben. Különösképpen II. József korával foglalkozott, mintegy 20 évvel előtte és utána, de az adott időhatáron túl is
felírta, amit meglátott. Magánzó, magántudós és tanár volt. Anyagi helyzete mindezt lehetővé tette. Forrásként a sajtót és
Franz Gräffert használta. A Portheimre vonatkozó adatokat a Katalog céduláit őrző Stadtbibliothek plakátrészlegének
vezetőjétől kaptam, a Könyvtár, különösen Dr. Gerda Barth szíves segítségét ezúton is köszönöm.
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zóverseket írt, s egy magas befolyással rendelkező jóakarója közbenjárására, mert jó
hadnagy-karaktere volt, toborozni Augsburgba, más forrás szerint Regensburgba
küldték.
Bécsben magánszínházban játszott, itt látta meg báró Bender, a Natio
nalschaubühne igazgatója és leszerződtette a színházhoz 1769-ben. Már régebben itt
játszó fivérével, mint annak kollégája debütált 1769. április l-jén.
Az a tény, hogy Stephanie toborzó hadnagy egy évet tölt el Regensburgban,
Augsburgban, esetleg Mainzban is, megmagyarázza a kis rendtörténet megjelenési
helyét. Azt pedig, hogy az ezredtörténet szerzőjeként miért a „Veterán" nevet
használta, katonai pályafutása. Arra azonban nem ad magyarázatot, milyen
forrásokból dolgozott. Használhatta a korabeli sajtó híradásait, de bejárhatott a rendi
irattárba is, mint kiszolgálta katona és akkor Bécsben már ismert szerző. (Az
impresszum valószínű csak költött, talán emlékeinek hatására választotta.)90
Hányatott sorsú és méltatlanul mellőzött szép kis könyve minden kétséget
kizáróan hungaricum, főként azoknak a táblázatoknak a révén, amelyekben
felsorolja a kitüntetetteket, közöttük a számtalan magyart, vagy Magyarországon
később honosított családok sarjait. A megjegyzés rovatban magyar helységneveket
találunk, a szolgálati hely megnevezésénél magyar ezredtulajdonosok neveit.
Az alább felsorolt néhány példa csak kiragadott, a folyóirat és e cikk terjedelme
nem teszi lehetővé, hogy akárcsak lábjegyzetben is közöljük a teljes (magyar)
névsort, tekintettel arra, hogy a korábban idézett munkák ezt egyébként már
összesítették, igaz, más szempontok szerint. Itt most csak a XVII. században
kinyomtatott hungaricum-hivatkozás ürügyén, a helyesírás és a helységnevek
bemutatása miatt emeltem ki néhányat.
A könyvecske 29. oldali táblázata szerint parancsnoki keresztet kapott „Mészáros
Joh. v" vezérőrnagy különféle szolgálataiért, aki már a kiskereszt tulajdonosa volt
eddig is és 1801-ben halt meg „,zu Csomoköz in Ungern", a 30. oldalon „Nagy,
Franz v." ezredes a Császár-huszároknál, 1794-ben végrehajtott hősi vállalkozásáért
kapta a lovagkeresztet, ugyanitt „Mecsery, Dan. v." a Ferdinánd-huszárezred lovas90 Stephanie életrajzi adatainak forrása Portheim, aki mintegy 230 cédulán sorolja fel a színműveket, ezek közül 30
katonai tárgyú, a Geschichte 1796 nincs köztük. Életrajzi adatokat közöl még a Geschichte 1796 nélkül: HolzmannBolialla Bd. 7. 270. o.; Lex. Pseud. 2. Aufl., valamint BL: ezekre a bibliográfiákra a Ilolzmann-Bohatta hivatkozik, mind
Stephanie mind Gráffer esetében. A további hivatkozások is egymásra utalnak, ha csak azt nem írják, hogy EB, ami
ebben az esetben azt jelenti: Eigen-Bericht (handschriftliche private Mitteilungen) és ekkor már nincs tovább hová
forduljunk, maradnak maguk a művek.
Az életrajzi adatokhoz tartozó kiegészítéseim: Breslau: Wroclaw. Az Elisabethinum: az 1293-ban alapított St Elisabeth
városi iskola, 1592-től gimnázium. Az, hogy Stephanie 1757-ben kényszerűségből lépett porosz szolgálatba - valószínű
besorozták - a város és hercegség 174l-es porosz megszállásával, az azt követő csatározásokkal függ össze, amikor pl.
1757 decemberében a város többször gazdát cserélt. Landshut: észak-sziléziai kisváros, ahol Loudon 1760. június 23-án
győzelmet aratott a poroszok fölött, maga Fouquet tábornok is fogságba esett. Botta gyalogezred: a landshuti harcokban
is részt vett császári (26., majd a későbbi hadrendi átsorolás szerint 12), csehországi kiegészítésű ezred. Stephanie
hadseregtörténetében - 1. a 88. sz. jegyzetet - írja a 99. oldalon, hogy az ezred tulajdonosa 1739-1775 között
Feldmarschall Anton Otto Marquis von Botta d'Adorno. Az ezred erdélyi tartózkodására nincs adat, amint az
ezredtörténet sem említi, holott részletesen felsorolja, mikor hol járt, mely csatákban vett részt és hol vonult téli szállásra
az ezred. A jegyzet elején említett I lolzmann-fíohatta és BL valamint a Hirtenfelcl-Meynert keresztbe hivatkoznak, így
nem lehet tudni, hogy került Stephanie Villachba. Mivel az ezred az 1760-as landshuti csatában részt vett, elképzelhető,
hogy Stephanie már ott, fogságba esését követően átállt. Ez akkoriban mindennapos szokás volt. Geschichte des k. k.
Linien-Infanterie-Regiments Erzherzog Wilhelm No. 2. (Zgst. von Erzherzog Johann) Th. 1. Wien, 1877. 218-227. o. A
könyv adatai részben - ahol egyáltalán van hivatkozás - Hirtenfeldlől származnak. Hubertusburgi béke: 1763. febr. 15.
Az Ausztria, Szászország és Franciaország közötti hétéves háborút zárta le. A poroszok megtartották Sziléziát és minden
szempontból megerősödve kerültek ki a háborúból. A regensburgi vagy augsburgi toborzóútra egyéb forrás nincs, csak a
BL és Hirlenfeld-Meyiiert.
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kapitánya, aki egy összecsapás szerencsés kimeneteléshez járult nagymértékben
hozzá (1794), vagy a 31. oldalon „Buday de Bátor, Ign." Wurmser-huszároknál
szolgáló kapitány, aki különleges szolgálataiért kapta a lovagkeresztet, a
megjegyzés szerint most báró és őrnagy a hadseregben.
A szerző a felsorolásnál a kihirdetés dátumát tekinti, szemben a magyar
kézikönyvnek mondott Felszeghy gyakorlatával, aki feltehetőleg az odaítélést,
illetve az annak alapjául szolgált harci cselekedetet vette figyelembe. A példánkban
kiemelt vitézek promóciója 1796. május 11-én volt. Ugyanezek a nevek a
magyarországi kézikönyv (Felszeghy) kimutatásában különböző helyekről
kereshetők össze 92 A rendvitézek névsora a 186-tól a 26l-dik oldalig, két oldalas
táblázat formájában található. Arra vonatkozóan sem a táblázat előtt, sem később
nincs magyarázat, milyen adatok alapján sorolta be így, évszám szerint a neveket.
Természetesen az 1757-es esztendővel indul, itt a „promóciója mikor volt" rovatban
valamennyi kitüntetett esetében 1758 szerepel, a továbbiakban ez nagyon vegyes
képet mutat. Az idézett nevek közül szoboszlói báró Mészáros János a 214. oldalon,
407-es sorszám alatt szerepel: a középkereszt tulajdonosa, Kunhegyesen született
1737-ben, magyar állampolgár, akinek több, itt most nem idézett fegyvertényét
sorolta föl, az 1795-ös esztendőnél nyert besorolást avval, hogy promóciója 1796ban volt, altábornagyként halt meg 1801. november 17-én Csomóköz helységben,93
s a lovagkeresztet korábban már megkapta. Utal a 364. folyószámra, eszerint a 210211. oldalon és az 1793-as felsorolásban, ugyanazon évi promócióval szerepel.
A 386. sorszám, tsoóri báró Mecséry Dániel 1794-ben kapta a lovagkeresztet,
kihirdetése 1796-ban történt meg
A részletes névsort életrajzzal és a hőstett leírásával közlő Hirtenfeld, valamint az
őt kiegészítő Lukeš a káptalani iratok alapján állították össze a kitüntetettek
jegyzékét, segítségül hívhatták az 1796-os kiadvány adatait is. Mindenesetre,
módszerük megegyezik, amennyiben ők is a promóció napját veszik alapul. A
későbbi, Felszeghy-féle felsorolás minden bizonnyal az első világháborús
rendvitézek kapcsán változtatott ezen a gyakorlaton. Idézett munkájának 146.
oldalán írja, hogy „az összes rendvitézek fegyvertényeit leírni túlhaladná e könyv
kereteit, ezért részletesen itt csak az 1914-1918. évi világháború magyar
rendvitézeinek fegyvertényeit hozzuk".95 Mindenesetre nagy munka lehetett eltérni
a jól bevált gyakorlattól.

91 Geschichte 1796. Koll. 2. 29-31. o.
92 Felszeghy 186-261. o.
93 Geschichte 1796. Stephanie könyvében a Csomoköz formában feltüntetett helységnév hibás Felszeghyiiél is.
Szándékosan nem magyar helységnévtárt idézek, (ezt Felszeghy is ismerhette): Csomaköz (Tsomaköz) in Ungern,
Szathmár — a Tiszához közel, református és görög templommal, több nemesi családhoz tartozó falu, 1 órányira
Nagykárolytól... - Topographisches Post-Lexikon aller Ortschaften der k. k, Erbländer. 4. Theils welcher Ungern sammt
den einverbleibten Provinzen und Siebenbürgen in sich enthält, erster Band von A bis C (Hrsg. Clirislian Crusius) Wien,
1804. 484. o. Csomaköz: 453. o.
94 Felszeghy eltér a többi kézikönyv" felsorolási gyakorlatától, amelyek valamennyien a promóció évét veszik alapul.
Promóció (lat) német nyelvterületen (promovieren) zur Doktorwürde verhelfen, fördern; die Doktorprüfung ablegen
- hozzásegít, letesz - Promotion - Beförderung - előléptetés. Deutsches Wörterbuch (1. 1. sz. jegyzetet) 836-837. o. A
promóció a kihirdetés (eskütétel).
95 Felszeghy 146. o.
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De nincs magyarázat erre a módszerre, hiszen minden időben az avatás napja volt
a mérvadó és nyilvántartott. Hirtenfeld munkájának 1727-1754. oldalain az 1758-as
elsőtől az 1850-es 157-ik, míg az őt kiegészítő Lukeš az elsőtől a 170-ik
adományozásig sorolja fel a neveket.97 Egy évben több adományozás is volt, az
évek és kihirdetések száma között ezért a nagy eltérés.
A Stephanie-féle rendtörténet felsorolásából idézett magyarok Hirtenfeldnél is
valamennyien az 1796. május 11-i promóciónál szerepelnek az alábbi sorrendben:
Commandeure-Mészáros de Szoboszló, Joh. FML und Ordensritter98
Kleinkreutz-Nagy von Felső Eőr, Franz, Oberst vom Kaiser Hus.99
Mecséry, Dan. von, Rittmeister von Erzhz. Ferdinand-Hus. (ward 1808 Commandeur) l o J
Buday de Bátor, Ignaz, Rittmeister von Wurmser Hus.101
A Katonai Mária Terézia Rendről 1796-ban megjelent részletes összefoglalás
lelőhelyeit csak részben kívántam felderíteni. Budapesten és Berlinben kerestem a
nemzeti könyvtárakban a számomra eredeti lelőhelyet jelentő bécsi Kriegsarchiv
könyvtárán és Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményein kívül. Alapkötetnek a
legelőször kézbevett és a fentiekben már ismertetett példányt tekintem, amely a
Kriegsarhiv könyvtárának tulajdona I 3017 jelzet alatt és a régi katalógusban cím
szerint található meg.
Az újabb szerzői-betűrendes katalógusban sem szerző, sem cím alatt nem
szerepel. Az ugyanazon épületben működő - ma már egy intézménynek tekinthető,
de egykori katalógusait külön kezelő - Hof-, Haus- und Staatsarhiv cédulái között a
tárgyszó-katalalógusban A/6664 jelzet alatt, szerző nélkül található, a Mária
Teréziával kapcsolatos szakirodalom alá besorolva. Régi betűrendes katalógusában
cím szerint van. A kölcsönzés alkalmával kézbe kapott - és már leírt - példány a
Kriegsarchiv könyvtárából való azon a bizonyos I 3017 raktári számon (új jelzet Be
3), de ezen a helyen még további két példány is található. A példányok azonban
különbözőek. Amint különbözőek a többi könyvtárban látott példányok is.
Illusztrált és metszet nélküli, színezett és színezetlen, függelékkel és utószóval
ellátott példányok léteznek, sőt, címlapvariáns is található közöttük.102
96 Hirtenfeld 1727-1758. o., I-CLVII. promóció.
97 Lukeš 500-528. o., I-CLXX promóció.
98 Commandeure - parancsnoki fokozat; FML=Feldmarschallieutenant - altábornagy; Ordensritter - rendi lovag;
Szoboszlói Mészáros János.
99 Kleinkreutz - kiskereszt (lovagkereszt); Oberst - ezredes; Felsőőri Nagy Ferenc; Kaiser Hus. - a Császár
huszárezred.
100 Rittmeister=lovassági kapitány; nemes Mecséry Dániel, Erzherzlog] Ferdinand Hus[aren] - a Ferdinánd
főhercegről elnevezett huszárezred, ward a wurde (lett) régies alakja - 1808-ban Mecséiy parancsnoki keresztet fis]
kapott. A felsorolásnál természetesen már a későbbi adományosok is szerepelnek, megjegyzésként.
101 Nemes Buday Bátor Ignác, lovassági kapitány a Wurmser huszárezredben. A 98-100. jegyzethez 1. Hirtenfeld96.
sz. jegyzet.
102 A Kriegsarchiv példányának teljes könyvészeti leírása: Geschichte des kaiserlichen] k(öniglichen) militärischen
Marié Theresie Ordens seit desselben Stiftung. - Nebst einem Anhange. Regensburg und Mainz, 1796. S. n. XI, 226 o., 2 t.
Koll. 1. Nachtrag zu der Geschichte des k. k. militärischen Marien-Theresien-Ordens; enthaltend die Jahre 1796-1802. Regensburg, 1802. S. n. 61. o. Koll. 2. Zweyter Nachtrag zu der Geschichte des k. k. militärischen Marie-Theresien-
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Az előzőekben részletesen leírt és immár bizonyítottnak tekinthetően az ifjabb
Stephanie munkájának mondott rendtörténetet megelőzve jelent meg 1793-ban
Seelmann Károly magyar nyelvű rendtörténete.
Leírása rövid, pontos, lényegre törő. Ismerte a statútumot, jó összefoglalását adja.
A teljes leírás a könyv második részében a Felséges Austriai Ház cím alatt található,
A Mária Terézia Hadi Vitéz Rendjéről a kötet VIII. szakaszában a 103-119. oldalon
ekképpen: „Ezen rend első szerzőjének tiszteltetik boldog emlékeztetű Felséges
Asszonyunk Mária Theresia Római Tsászárné, és Magyar Országnak s. a. t.
valóságos Királynéja, melynek első Nagy Mesteri Méltóságát vette által I. Ferentz
Császár, a Rendnek Cancelláriusi Hivatalát pedig Hertzeg Kaunitz, a midőn is úgy
végeztetett, hogy a Nagy Mesteri méltóság mindenkor az Austriai örökös
birodalmaknak uralkodójánál, a Cancelláriusi Hivatal pedig az Udvari Status
Cancelláriusnál maradjanak...", alapítására pedig a plániáni híres győzelem után
került sor.1(M A rendvitézek a 108-119. oldalon találhatók.1()5
Seelmann könyvét nem idézik az osztrák szerzők és bécsi nagykönyvtárakban
sem találtam példányt. Amint nincs meg az Österreichische Nationalbibliothek
állományában, sem a kisnyomtatványtárban, sem a különgyűjteményekben az a
lipcsei megjelenésű röpirat sem, amelyet korábban már említettem, mint az
alapszabály „bújtatott" kiadását (6. ábra. 37. o.)
A következőkben részletesebben bemutatásra kerülő példányt a Kriegsarchiv
könyvtárában találtam meg a Schlagwortkatalog Mária Terézia címszavánál, azon

Ordens. - Regensburg, 1806. S. n. 7 o. Koll. 3. Anhang von den vorzüglichsten in den k. k. Erbstaaten florirenden RitterOrden. - S. 1. s. n. (1796?) VIII, 84 o. 1 t. Koll. 4. Előzéklapon: Geschichte der vorzüglichsten, in den k. k. Erbstaaten
florirenden Ritter-Orden. - Kutatásaim alapján leírhatjuk szerzőjét is: Stephanie, Gottlieb. Ezekről bővebben egy más
tanulmány keretében kívánok írni.
103 Seelman Károly. Minden Európában, Ázsiában és Afrikában volt, és mostan virágzó vitéz rendeknek ordóknak
tüköré avagy rövid le-írása. Mellyet hiteles könyv-szerzőkből, és bizonyos tudósításokból egybe szedett és magyar
nyelven ki adott. Kolozsváratt és Szebenben, 1793. Hochmeister Márton ny. XVI, 460 o. 2. sztlan. lev.
Seelmann forrása feltételezhetően a Nachricht 1763., 1. a 35. és később a 106. jegyzetet, valamint Genealogische
Nachricht, erről 1. később a 108. és 109. jegyzeteket. Forrásairól maga is említést tesz, bár csak homályos utalás
formájában.
Seelmann 1792. január 30-án levelet írt Aranka Györgynek, amelyben tesz arról, hogy „...A Vitéz Rendekről írt
munkámat most éppen tisztább írom...", majd 1793 február 25-én írott újabb levelében megemlíti a január 30-án írottat
és ebben utalás található egy jó barátjára, ki névtelen kíván maradni, de kapcsolatban állt bécsi irodalmi körökkel, majd
március 18-án már arról értesítette Aranka Györgyöt, hogy A Vitézi Rendekről írott munkája már készen áll. Mindezekből
következhet, hogy ismerte jól a megjelent munkákat, s nem is merész az a feltételezésem, hogy mind a Nachricht, mind a
Genealogische Nachricht kereshető erdélyrészi könyvtárakban. Az Aranka Györgyhöz írott levelekről 1. Enyedi Sándor:
Seelmann Károly levelezése Aranka Györggyel. Magyar Könyvszemle, 1992/4. 352-368. o.
Aranka György, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság titkára kiterjedt levelezést folytatott, ebből 9 db olyan
maradt fenn a fent idézett Enyedi-cikk szerint, amelyet Seelmann Károlytól kapott. De Seelmann életére vonatkozóan a
Magyar Könyvszemle (353. o.) is csak ennyit ír: gyulafehérvári (károlyfehénári) városi tanácsos... Életrajzi adatait nem
ismerjük... (Gyulafehérvár ma Alba Iulia, Ro.)
A szerzőt németként említi a BL 33. rész 310. o.: Karl Seemann, aki szenátor Károlyvárosban és színműíró. A
kitüntetésekről írott művét nem említi. Károlyváros: Karlstadt, ma Karlovác, YU. A BL minden bizonnyal összetévesztette
a számára ismeretlen városneveket, latinos formájuk - Carolopolis (Gyula, azaz Károlyfehérvár), Carolostadium
(Karlstadt, Károlyváros), Claudiopolis (Clausenburg, Kolozsvár) éppúgy, mint a Seelmannról valamivel többet közlő
Portheim-katalógus. A Portheim -Katalog szerint Klausenburgban 1791 és 1795 között működött, vígjátékokat és
szomorújátékokat írt. E művét nem említi. (Klausenburg: Kolozsvár, ma Cluj, RO).
104 Planian, 1. a 86. jegyzetet.
105 A Seelmann-könyv Magyarországon ismert, így ennél részletesebb taglalását nem láttam szükségesnek.
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belül betűrendben, az első alanyesetben álló főnév, azaz a Nachricht, és nem a His
torische Nachricht alá besorolva.1
Mérete 19xl6 cm, ami azt mutatja, hogy alul és felül erősen körülvágták, mert
egyébként szélesmargójú példány. Kötése nem utal előkelő kiadás változatára, mert
mintegy 80-100 éves, szürkés, gerincén ragasztott karton.
A könyv a 20-tól a 32. oldalig ismerteti a promoveált vitézeket, az első avatástól a
hetedikig. Előtte az 5. oldaltól a Statuten des löblichen militärischen Mariae
Theresiae Ordens. Az első számozatlan oldalon a rendalapítás és a kolini győzelem
alkalmából kibocsátott emlékérem metszete (2. ábra, 11. o.). A már számozott 3. és
4. oldalon a medál leírása, majd néhány mondat a rendalapításokról általában. A
spanyol, portugál és más alapítású szerzetesrendek egy-egy mondatos ismertetését
követően írja, hogy az európai keresztény uralkodók és hercegek is kezdtek
hasonlóképpen lovagrendeket alapítani. Ez a néhány mondat szolgál bevezetőül a
minket érdeklő folytatáshoz, amely így hangzik:
Ezek [a későbbi alapításúak] valamennyien világi rendek voltak. Vagy a haditényekért, vagy csak az udvarok fényének és pompájának emelésére alapították
[őket]. Az elsők között találjuk az új Mária Terézia Rendet, amelyet Magyarország és
Csehország királynője, őfelsége a császárnő/né alapított az 1757-es esztendőben és
amely a katonai vitézséget és bölcsességet jutalmazza. Őfelsége a császár a
nagymesteri tiszteit elvállalta.
A továbbiakban az első adományozásról esik szó, amely kitüntettjeinek őfelsége
a császár sajátkezűleg adta át fényes ünnepség keretében az érmeket. Erről az
eseményről mindenre kiterjedő leírás jelent meg az új történeti-genealógiai értesítő
105. részében (in den neuen historisch-genealogischen Nachrichten).
A XVIII. században vajmi keveset törődtek a későbbi forráskutatókkal és címleíró
könyvtárosokkal. Kiadványaik címét, impresszumát majdnem követhetetlen logika
szerint változtatták szerkesztők és kiadók. Az idézett történeti-genealógiai értesítő
esetében is ez történt. A kis nyomtatvány Heinsius lipcsei nyomdájából került ki,
első füzete 1750-ben Genealogische Nachrichten cím alatt, amely rövidesen Neue
genealogisch-historische Nachrichten címen folytatódott az 1763-ban megjelent 13kötetig, amely a 159/160. rész is egyben. De már 1762-ben indult a folytatás 1.

106 Raktári jelzete KA Bibi. I. 105.489. Teljes címleírását 1. a 35. jegyzetben. Nem találtam példányt az Országos
Széchényi Könyvtárban, az Österreichische Nationalbibliothek, a Staatsbibliothek Berlin állományában, sem a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményeiben.
107 Nachricht 4. o. Diese waren also zwar geistlich... Nach diesem aber haben die christliche Koenige und Fürsten in
Europa angefangen gleichfalls Ritterorden zu stiften. Diese sind aber weltliche Ritterorden geworden. Man hat dieselben
entweder auf das Kriegswesen errichtet, oder sie sind nur zum Glanz und Herrlichkeit des Hofes gestiftet worden. Unter
den ersten nun befindet sich der neue Marien Theresien Militairorden, welchen der Kaiserin Koenigin von Ungarn und
Böhmen Majestät im Jahr 1757 gestiftet haben, um, damit die Tapferkeit und Klugheit zu belohnen. Ihro Majestät der
Kaiser haben davon die Großmeisterschaft übernommen...
108 Uo. 4. o. ... zu Wien den 7. März 1758. zu ersten Rittern und Großkreutzen dieses Ordens installiert, von welcher
Feuerlichkeit in den neue historisch-genealogische Nachrichten Th. 105. s 749- bis 754. sich eine umstaendliche
Erzaehlung findet, (kiemelés az eredeti szövegben, kövér betűtípussal).
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kötetének 1-2. része Fortgesetzte neue genealogisch-historische Nachrichten cím
alatt.109
A kis „pletykalap" rendkívül érdekes, izgalmas, színes híranyaggal rendelkezik,
napokra hetekre elegendő forrásértékű címszó jegyezhető ki belőle.
Általában négy részre tagolódik. Az elsőben mindig a legaktuálisabb hírek a folyó
háborúkról, politikai eseményekről (abban a korban ezek zömmel azonosak
voltak). Többnyire részletekben publikálták ezeket a híradásokat. A második rész
hasonló tartalmú volt, csak a kevésbé jelentősnek tartott eseményt taglalta és
valamivel rövidebben. A harmadikban az Einige jüngst geschehene merkwürdige
Vermählungen und Geburten cím alatt az uralkodóházak és arisztokraták körében
lezajlott eseményeket írta le tételesen, többnyire összefoglalóan, ennek
következtében sokszor néhány éves késéssel. 1770-ben ad például hírt Erdődy gróf,
Batthyány hercegnő első házasságából született fia és Nádasty [sic!] tábornok lánya
1766-ban kötött frigyéről a 104. kötet 568. oldalán, míg a 105. kötetben (639. oldal)
írja, hogy Esterházy Antal gróf - herceg Esterházy fia - és Erdődy Mária Terézia
házasságából 1764 februárjában megszületett Mária Terézia, 1765-ben Miklós és
1767-ben Antal.
Ez azonban már a Fortgesetzte Nachrichten köteteiben van, együtt a Szent István
Rendről szóló híradással a 769. oldalon, Am Wienerische Hofe összefoglaló cím
alatt, egy-egy mondatban az rend első és második kitüntetettjének nevévé!
„Erzherzog Maximilian den 19. Aug. 1767 und Carl Graf von Cobenzl, im Augusí
1769".
Az 1763-as névtelen lipcsei kiadványban hivatkozott 105. füzet az adományozási
ceremónia részletes leírásával, tulajdonképpen már az 1758-ban megjelent 96.
résszel, a rendalapításról szóló első tudósítással kezdődik.
E rész regiszterének 2., 4. és 6. oldalán olvashatók az események tárgyszavai
oldalszámozással: Chotemnitz, siehe Kollin. - Kollin, Schlacht bey diesem Orte 876.
899- - Österreichischer werden bey Lowositz 108. und bey Prag geschlagen 1710. Siegen bey Kollin 879- - Verfogen die Preussen bis in die Lausitz 959.

109 A kötetek részekből állnak, egy évben több kötet is megjelent, ezek száma változó, de ezeken belül az
oldalszámozás folyamatos. Magyarországon nem teljes sorozata a Helikon Múzeum Könyvtárában található az Országos
Széchényi Könyvtár Központi Katalógusa alapján. Levélbeni megkeresésemre azonban a Helikon Könyvtár nem
válaszolt. A Preussischer Kulturbesitz - Staatsbibliothek Berlin állományában lévő példány címfelvétele a nyomtatott,
illetve mikrofilmkatalógus alapján: Berliner Bibliothekserbund - Mikrofische Ausgabe Periodika Katalog in Mikrofishe;
Neue genealogisch-historische Nachrichten von den vornehmsten Begebenheiten, welche sich an den europäischen
Höfen zugelegen. - Leipzig, Heinsius. - 1. (1750) - 13 (1763) Theil 1-159/160. Fortgesetzte der neuen genealogisch
historischen Nachrichten 1. (1762) - 14 (1777) Theil 1-168. Előzménye: Genealogische Nachricht (1750)-(1755) Jelzet
Que 2200 és Que 2201. (A továbbiakban: Genealogische Nachricht.).
A „pletykalap" kiadója, Johann Sámuel Heinsius 1725-től működött Lipcsében. Születési éve ismeretlen. Kez
deményezője és tevékeny résztvevője volt a „lopott" utánnyomások elleni harcnak, azaz a szerzői jogvédelmet
szorgalmazta. 1740 és 1760 között adta ki nagy gyűjteményes katalógusát Der große Universal-kataloge címmel. Fia és
követője szintén kiváló nyomdász, kiadó és üzletember volt. 1768-ban született, feltehetőleg Lipcsében és 1817-ben halt
meg Gerában (Gera, város Thüringiában az Elster partján, Jena és Zwickau között), ahol 1810-től önállóan működött.
Főműve az alapvető kézikönyvnek számító Allgemeines Bücher-Lexikon - Die Autoren und Schlagwörter der anonymen
Schifter 4 kötete a XIII. századi írókról. Forrás: Lexikon des gesammten Buchwesens. (Hrsg. Karl Löjjler und Joachim
Kirchner) Bd. 2. Lepzig, 1936. 31. és 79. o.
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A Register 25. oldalán 14 utalás Hadik - a füzetke helyesírásával Haddick Gen. tábornokra, 33. oldalán kilencszer szerepel Mária Terézia, „Kayserin-Königin von
Ungarn".
A 104. rész 863-907. oldalain olvasható a teljes történet első része Die Belageaing
von Prag und Schlacht bey Chotemnitz unweit Kollin cím alatt. A leírás
meglehetősen részletes, többször említi a magyarokat, kiemelve elsöprő rohamaikat
és azonnali ötleteiket, amelyek példamutató eredményekkel jártak - de támadásaik
nem nélkülözték a humort sem. így a 876. oldalon leírja, hogy Nádasdy huszárjaival
rohamot intézett a St Johannis kápolna ellen miután látta, hogy az ágyútűz nem
elégséges. Megfutamította a poroszokat, akik fejvesztve menekültek - megsütött
kenyereiket és egyéb takarmányukat is hátrahagyva. Megemlíti a 899. oldalon a
magyar könnyűlovasság támadását, akik a június 18-i roham alkalmával elfoglalták
a Planian melletti magaslatokat. Kissé csípősen ír ugyanitt Daunról, aki a
nehéztüzérséget Olmützben hagyta. A magyarokról rokonszenvvel ír, elismeréssel
ad hírt a 100. részben Hadik Berlin elleni rohamáról.110
Az 1759-ben megjelent 105. rész tartalomjegyzékében első helyen áll a 20 oldal
terjedelmű tudósítás Von dem neuen militärischen Marie-Theresia-Orden zu Wien
(739-759. oldal), eszerint a kolini véres győzelem indította a barátságos tettre Mária
Teréziát, akinek célja volt, hogy megfelelő rendet alapítson. Mivel az egész világ
csodálja, hogy egy királynői jogar győzött mindenki ellen, ezért viseli a rend
alapítója nevét.111 A tudósítás a 741. oldaltól idézi az általam fordításban közölt,
Daunhoz írott levelet - Cabinettschreiben an den Feldmarschall Grafen von Daun
1757. im Jun. 22. A levél megszólítás nélküli. Az idézetek nem mindenben felelnek
meg az eredeti levélben szereplő mondatoknak. De ebben az esetben, tekintetbe
véve a XVIII. század szokásait, azaz hogy nem törekedtek a feltétlen pontosságra,
másrészt az idézőjeleket a mondat elején és végén - gyakran a sor elején és végén,
mint ebben az esetben - akkor is kitették, ha az idézet csak tartalmi és nem szó
szerinti volt, el kell tekintenünk attól a feltételezéstől, hogy szövegváltozatról van
szó. Sokkal inkább a kiadó által készített kivonat az, ami megjelent. Az ismert
tényeknek megfelel és korrekt a közlés, amely szerint a legfelsőbb jóakarat hívta
életre ezt a rendet, amely mellé egy biztos pénzügyi alapot is kell teremteni a
110 A „Schlacht bey Chotemnitz" helységnevére semmilyen történeti forrásban nem találtam utalást. Ezeket itt most
helyszűke miatt nem sorolom fel. Ehhez hasonló helységnevet a Spezialrepertorium der österreichischen Länder Spezialalortsrepeitorium von Böhmen. (Hrsg. von der k. k. Statistischen Zentralkommission) Wien, 1915. a 68. oldalon
Chotemnitz, Chotenice, Katastralgemeinde (Steuerbezirk: Deutsches Wörterbuch, 575. o. önállóan adózó község), köz
igazgatásilag Chrudimhoz tartozott. Chotemnitz mint helységnév az 1764-ben megjelent ulmi névtárban fordul elő így
Kolinnal kapcsolatban: nincs messze Kolintól Chotemnitz és Planian, itt történt 1757. június 18-án a véres találkozás,
amelyben a porosz király a császári hadsereget megtámadta, végül azonban nagy vesztességgel, amely különösen a
gyalogságot sújtotta, vissza kellett vonulnia. Herrn Vosgien Chorherrn zu Vaucoulerus, geographisches Handwörterbuch,
oder Beschreibung der Königreiche, Provinzen... die Oerter, bey welchen Schlachte, besonders im letzten Kriege
vorgefallen sind... - Auf Kosten Albrecht Friedrich Bartholomaei. - Bd. 1-2. Hasábszámozás 1468+1660. Kolin: Bd. 2.
714. hasáb.
Hadikról a Genealogische Nachricht: Berlin, von den österreichischen Angegriffen und Gebrandschlagt. Der
österreichische Einfall in der Markt und geschehene Brandtschlagzug der Stadt Berlin. General von Haddick wagte im
Oct. 1757. einen köhnen Streich. Er that mit einem Corpo einen Schnellen Marsch nach der Markt und drunge in die
königl. Preußische Haupt- und Residenz Stadt Berlin ein, mußte er aber nach einem erpressten Contributions-gelden
eitlig 'zurücke ziehen, um nicht den Preußischen Truppen, die ihm häufig zu Leibe gingen, in die Hände zu fallen. 358364. o.
111 Herscherrstab von Koeniginn.

-40-

kitüntetettek számára. Itt visszautal a leírás a 94. részben megjelent híradásra,
amely szerint a győzelem után Bécsben, június 26-án felemelő hálaadó ünnepséget
tartottak és a Chotemnitznél aratott győzelem örömére a császárnő/né (Kaiserin) oly
nagy barátsággal viseltetett hadserege iránt, hogy nem csak a tisztek, hanem az
altisztek is kaptak jutalmat. Az előbbiek 2 havi traktamentet, az utóbbiak fejenként
15 krajcárt - s jutalomnak számított a Mária Terézia Rend megalapítása is, amelynek
alapítási napjául június 18-át nyilvánították.
A 105. rész cikke a továbbiakban leírja az 1758. március 7-i első adományozást
„Carl Leopold von Lotharingen und Leopold Graf von Daun" számára, majd a teljes
ceremónia-leírás következik annak közlésével, hogy a nagymester Ferenc császár, a
rendi kancellár Kaunitz lett.
A 753. oldalon az átadás-átvétel szövegét írja le. Itt lábjegyzetben az áll, hogy
„csodálkoznunk kell, miszerint sem a fenti Kabinetschreibung, sem ez a leírás a
ceremóniáról és a rendi berendezkedésről nem írja le, miből is áll maga az érem
(rendjelvény) és mi módon hordják majd. Később azért napvilágra került (itt forrás
nincs - R. R.) - az is, hogy a rend nagykeresztjét széles vörös szalagon, a jobb
vállról balra lógatva, míg a kisebb rend jelvényt a mellen kell viselni, a mellény
gomblyukába dugva.
Ezután következik a ceremónia utáni templomba vonulási sorrend, a közös
étkezés, amint azt már a Stephanie által írott történetben is olvashattuk.
A kötetek valamennyi része tartalmaz magyar vonatkozású hírt, érdemes lenne
egyszer ezeket legalább annotált tartalomjegyzékben kiadni. Itt csak figyelem
keltőnek szánom az 1759-ben megjelent 109. rész 588. oldalán szereplő hírt,
amelyben XIII. Kelemen pápa brévéje q|vasható"an Unsere in Christo vielgeliebste
Tochter", tartalma szerint az 1758. augusztus 25-én keletkezett pápai levél
engedélyezi Mária Terézia számára az apostoli cím használatát. „Ungarn, dieses
reich bekommt den Titel Apostolisch. Apostolische Majestät, diesen Tittel erhält die
Kayserinn Königinn vom Papst in Ansehung Ungern, vor sich und ihre Nachfolger".
Az átnézett kötetekben Ferenc császár római császárként 7 cikkben és
hivatkozásban szerepel, míg Mária Terézia a fent már említett kilenc eseten kívül
még további három helyen. A cikkekben soha nem említik őket együtt, a császár
császári, míg felesége királynői ténykedéseivel kapcsolatosan került a hírekbe.
Talán több helyet szenteltem a második kiadványként idézett lipcsei Nachricht
által említett történeti-genealógiai értesítőnek, mint vélhetően szükséges lett volna,
de feltétlenül meg kellett néznem, milyen hír az alapja a szép 1763-as kiadványnak
E második kiadvány
is kétségkívül hungaricum, amely az általam vizsgált
kiadványok, tanulmányok irodalomjegyzékeinek, jegyzeteinek és hivatkozásainak
figyelemebevétele alapján ismeretlennek tekinthető.
Kiinduló tételemhez azonban, hogy mi volt Ferenc szerepe az alapításban,
jottányit sem vitt közelebb.
112 Genealogische Nachricht (1758) 892. o.
113 A Nachricht teljes leírása a 35. jegyzetben.
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A monográfiák szerzői megegyeznek a nagy Mária Terézia dicsőítésében, tettei
magasztalásában s hódolattal adóznak a magyar király/nő, a német-római csá
szárnő/né, az alapító emlékének. De arra a kérdésre nem adtak választ, amelyet
munkám elején feltettem: Valóban alapító volt? Vagy róla nevezték el? Alapító is,
névadó is volt?
A Katonai Mária Terézia Rendről megjelent szakirodalomból és az ezekben
fellelhető hivatkozásokból 16 munkát néztem át, itt feldolgoztam tizenhármat,
valamint a hungarica-füzeteket.
Hogy ezek után bőségesnek tekinthető-e a Mária Terézia Rend szakirodalma,
egyéni megítélés kérdése. Végighaladva a régebbi feldolgozásokon, óhatatlanul
felötlik a kérdés, hogy miért nem született meg napjainkban - a ma már
rendelkezésünkre álló számítógépes feldolgozás igénybevételével - a bécsi
Kriegsarchiv állományában megtalálható káptalani levéltár felmérésével a Rend
mindenre kiterjedő, összefoglaló története.
Figyelemfelkeltőként idézem a burgelandi Féltoronyban (Schloss Halbturm)
Mária Terézia halálának kétszázadik évfordulója alkalmából rendezett kiállítás
katalógusából az ott kiállított rendi iratok két példányát.
„Promotion des kayserl. königl. österreichischen militärischen Marie Theresiae
Ordens dd. 7. Mártii 1758". Kétlapos papír irat, amely az első promócióra készült
terv. Magyar vonatkozása annyiban van, hogy ez alkalommal kapta meg a
nagykeresztet gróf Nádasdy Ferenc és Hadik András, ezt követően már báró,
valamint a lovagkeresztet gróf Esterházy Miklós. A tárgyszöveg további magyarázata
szerint azokat az első rendvitézeket, akik a következő években mint káptalani
tagok működtek, I. Ferenc nevezte ki.11 Az irat lelőhelye a bécsi Kriegsarchiv.
A másik, nagyon szép, négyoldalas levél I. Ferenc császár saját kezű kézirata
Kaunitz ellenjegyzésével, tárgyfelirata szerint „Handschreiben Kaiser Franz I. an
Felmarschall Daun. Original 1. Aug. 1758."11'
Mindazok számára, akik még egyszer végig kívánnak menni az általam
felhasznált szakirodalom egész során, megadom a bécsi Kriegsarchiv könyvtárának
jelzeteit.117
Végezetül, de nem utolsó sorban: e sok utazást, hosszas utánjárást igénylő, sok
türelmet és időt emésztő forrástanulmány nem készülhetett volna el, ha erkölcsi
támogatást és szabadidőt nem kapok anyaintézményemtől, a Hadtörténeti
Múzeumtól, anyagi segítséget pedig a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé - Osztrák
magyar közös múlt szakalapítványtól, az Aktion Österreich-Ungarn kuratóriumától
és a Művelődésügyi Minisztériumtól ösztöndíjak formájában. Mindezekért köszö
netemet fejezem ki.

114 Schloß Halbturm - Maria Theresia als Königin von Ungarn. - 15. Mai - 26. Oktober 1980. - Ausstellung.
[Eisenstadt], 1980. [Druck Hötzer] 248. o., 28 t. A katalógus 186. tétele, 189. o.
115 Uo. 189. o. Ost. Staatsarchiv - Kriegsarchiv: Archiv des Militär-Marie Theresien Ordens F. V. 1/6.
116 Uo. 187. tétel, 189. o. Kriegsarchiv jelzet: F. I. 10.
117 Alter: II. 59. 160.; Atlmayer-Beck Brosch 120.; Goebel; 2471.; Hofinamt-IIubka: I. 104. 208.; Nachricht: I. 10%.
489.; Geschichte 1796:1. 3017; Makai: Z 658/8; Miŕička: I. 67. 807.; Pielsticker: I. 59. 543.; Katalog Halbrurn: I. 62. 061;
A Laich, a Lukes és a lUrteil fehl TO. olvasótermi szabadpolcon találhatók.
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Rozália Rákóczy
THE PRINTED SOURCES OF THE MILITARY ORDER OF MARIA THERESA
Summary
The study dealing with the printed sources of the Military Order of Maria Theresa from its foundation
to our days belongs to the subject-matter of „Militaria Hungarica". The author starts her investigations
with a letter of Empress-Queen Maria Theresa to Field-Marshal Count Daun containing the ideas of the
sovereign in connection with the foundation of the Order. This letter, written in German and published
possibly by the Trattner Press in Vienna under Vienna and Pragne colophon, property of the Vienna
Kriegsarchiv, is unknown in Hungary.
Among the printed histories of the Order there is a certain authorless one from 1796 and it has been
connected with August Gräffer as author and publisher for long. However in the course of researches it
came to light that Gräffer couldn't have been the author and he hasn't written what was attributed to
him - and that the history has been published elsewhere and another time. The author and editor of the
abovementioned history is Stephanie Jr., playwright, actor and veteran soldier.
The complex analysis of printed sources change the place and importance of prints in historical
documentation.

Rozália Rákóczy
LES SOURCES IMPRIMÉES DE L'ORDRE MARIE-THÉRÈSE
Résumé
L'essai qui s'occupe des sources imprimées de l'Ordre Maria-Thérèse, parues à partir de sa fondation
jusqu'aux nos jours, appartient au sujet de „Militaria Hungarica". Le point de départ de l'essai est une
lettre de Marie-Thérèse, adressée au comte Daun, dans laquelle elle faisait savoir du feldmaréchal ses
idées sur la fondation de l'ordre. L'exemplaire en langue allemande paru probablement dans
l'imprimerie Trattner à Vienne, avec un bon à tirer de Vienne et Prague, détenu par les Archives
Militaires de Vienne, n'est pas connu en Hongrie.
Parmi les histoires de l'ordre impromées, il y a une qui date de 1796, parue anonymement, mais
jusqu'ici sa rédaction et sa publication étaient attribuées à August Gräffer. Au cours des recherches, pas
à pas, il devenait évident, que l'auteur n'est pas Gräffer, que ce n'est pas Gräffer qui a écrit l'histoire
d'ordre que l'on lui attribuait, et que celle-ci n'a pas paru là où on pensait. L'auteur et le rédacteur de
l'histoire d'ordre est Stephanie Cadet, l'auteur dramatique, l'acteur et soldat vétéran.
Le travail sur l'exploration complexe des sources écrits change la place et de rôle l'imprimé, comme
documentation historique, occupe dans la recherche.
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Rozália Rákóczy
DRUCKQUELLEN DES MILITÄRISCHEN MARIA-THERESIEN ORDENS
Resümee
Die Studie über die Druckquellen der Geschichte des militärischen Marie-Theresien Ordens seit
desselben Stiftung bis heute gehört zum Themenkreis „Militaria Hungarica" Ihr Ausgangspunkt war ein
Brief von Maria Theresie, in dem sie ihren Willen mit Zusammenhang der Errichtung des Ordens an
Feldmarschall Graf Daun schrieb. Das Österreichische Kriegsarchiv in Wien hat ein deutsch-sprachiges
Exemplar, welches vermutlich in der Trattner's Druckerei zu Wien - mit Impressum Wien und Prag erschien und dieses Exemplar ist in Ungarn unbekannt.
In der gedmckten Fachliteratur des Ordens ist eine Ordensgeschichte zu finden, welche dem
Verfasser August Gräffer zugeschrieben ist, obwohl das Buch anonym ist. Im Laufe der Forschung
stellte sich schrittenweise heraus, daß Gräffer nicht Verfasser ist, daß er nicht das schrieb, was ihm
zugeschrieben ist, nicht dort und nicht damals. Der Schreiber und Herausgeber der Ordensgeschichte
ein Theaterchriftsteller, Scahuspieler und ausgedienter Soldat, genannt Stephanie der jüngere.
Die komplexe aufschließende Arbeit der Druckquellen verändert die Stelle und Rolle der
Drucksachen als geschichtliche Dokumentation in der Forschung.

Розалиа

Ракоци

ОРДЕН МАРИИ ТЕРЕЗИИ И-ЕГО ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Резюме
Исследовательская работа, посвященная печатным источникам Поенною Ордена Марии Тсрезии, появившимся
на свет с момента учреждения ордена и до наших шей, относится к тематике ..Милитария Хунгарика". Исходной
точкой является письмо Марии Терезии, адресованное графу Дауну, в котором она излагала маршалу свои
соображения в связи с учреждением ордена. Написанный на немецком языке экземпляр, который, по всей
вероятности был издан в Венской типографии Траппера с типографской пометкой (импрессумом) Вены и Праги,
принадлежит Военному Архиву Вены и является неизвестным в Венгрии.
Среди появившихся в печати историй ордена имеется одна такая, которая датируется 1796 годом, но вышла в
свет анонимно, хотя предполагается, что её автором и издателем был Август Грэффер. В ходе исследования этой
истории постепенно, шаг за шагом проясняется, что автором этой анонимной истории был не Грэффер, ибо
Грэффер писал не то, что ему было присвоено, а то. что он иосал, было опубликовано не в тот период и не в том
месте. Автором этой истории ордена и составителем является Стефани младший, драматург, артист и
отслужившийся военнослужащий.
Исследовательская работа, связанная с комплексным вскрытием печатных источников, меняет место и роль
печатных материалов, которое заникают они в исследовании их как исторических документов.
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IFJ. RABÁR FERENC

AZ ESZÉKI VÁR 1848 ŐSZÉN
A XVIII. század elején a török ellen kiépített déli védelmi vonal fontos láncszemét
alkotta a Dráva jobb partján elterülő, 1712-19 között újjáépített és kibővített eszéki
vár. A megváltozott nemzetközi erőviszonyok között eredeti funkcióját a XIX.
századra elvesztette, 1848-ban azonban a horvát-magyar ellentét kiéleződése miatt
hirtelen megnőtt a jelentősége.1
Ez a helység teremtett közvetlen összeköttetést Szlavónia és Magyarország között.
A Dráva-torkolat kiterjedt mocsárvilágában az eszéki hídon, illetve az annak
folytatását képező bellyei töltésen át vezetett az út a magyar főváros felé. A magyar
kormány számára nem csupán az ország védelmének kulcsfontosságú elemét
jelentette, hanem, mint megerősített hely, szlavóniai hadműveletek kiinduló
pontjául is szolgálhatott. Ugyanakkor až Ausztriát a Dunával összekötő szárazföldi
és vízi útvonal fontos ellenőrzési pontja volt, ily módon a magyar fennhatóságű vár
a péterváradi erősség sikeres ostromát is akadályozta. Mind a horvátoknak, mind a
szerbeknek elemi érdeke volt, hogy Eszék vára mielőbb meghódoljon. Ennek
tudatában volt a magyar katonai és politikai vezetés is, és kezdettől fogva
különleges figyelmet szentelt Eszék biztosításának.

Verőce megye biztosítása 1848 nyarán
Május elejére a magyar kormánynak a horvátokkal folytatott, békés tárgyalásos
politikája kudarcot vallott. A szlavóniai megyék csak Jellačič horvát bántól fogadtak
el parancsot, a május 6-i uralkodói felszólítás ellenére a bán sem a magyar
törvényeknek, sem a magyar minisztériumnak nem engedelmeskedett. Miután a
Batthyány-kormánynak azt a javaslatát is elutasította, hogy a vitás kérdéseket Pesten
tárgyalják meg, a magyar minisztertanács határozott cselekvésre szánta el magát.
1848. május 11-én felszólította Hrabovsky János péterváradi főhadparancsnokot,
hogy mint kinevezett királyi biztos, szigorúan lépjen fel a horvátországi szeparatista
mozgalom ellen, s ennek érdekében, ha szükséges, a rendelkezésre álló végbeli és
sorkatonaságot is vegye igénybe.2
Ez annál is indokoltabbnak tűnt, mert bizonyos jelek Eszék várának meg
szerzésére irányuló' horvát törekvésekre utaltak. A magyar minisztérium engedélye
nélkül 1848. május 8-án és 9-én a Bellye és Dárda között levő lőpor- és
raktárházakból puskaport, 10-én ágyúkat és egyéb hadiszereket szállítottak a várba.
Az eseményekre kellő indoklást senki nem tudott adni. Ellenőrizhetetlen hírek
keringtek arról, hogy a tüzérségi eszközöket később Olaszországba fogják szállítani,
1 /lobbiik Márton: Eszék viszontagságairól. In: Tudományos Gyűjtemény: Pest, 1822. IX. k. 3-21. o. i/o.: Verőce
vármegye ismerete. In: Tudományos Gyűjtemény: Pest, 1832. III. k. 20-24. o. A Pallas Nagy Lexikona Bp., 1894. VI. k.
495. o. Hire Károly: Eszék. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Bp., 1901., XXI. k. HorvátSzlavónország. 514-518. o.
2 Hrabovsky megbízatását közli: Barta István (szerk.): Kossuth Lajos összes munkái. Bp., 1952. (a továbbiakban:
KLÖM) XII. k. 122. o. Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának történetéhez 1848-1849. Pest,
MDCCCLXVIII. I. k. 92-93. o.
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más magyarázat szerint az ágyúk átcsoportosításának a célja az volt, hogy
szakszerűen megtisztítsák azokat. Johann Benko eszéki várparancsnok pedig a
pécsi főbírónak úgy nyilatkozott, hogy szükségesnek tartja a várat „minden török
beütések" ellen biztosítani. Mind Freund Ferenc eszéki kincstári felügyelő, mind
Majthényi József Baranya megyei első alispán Jellačič mesterkedésének tekintette az
eseményeket. Ez annál is inkább elképzelhető volt, mert a magyar törvények
Szemere Bertalan belügyminiszter által elrendelt kihirdetésére május 4-én Verőce
megyében nem került sor, mivel az előző napon a bán rögtönítélő bírósággal
fenyegette meg a megyét, s a közgyűlés Jellačičnak fogadott engedelmességet. Nem
csak a várparancsnok szimpatizált a horvátokkal, hanem a várőrség is. Az 53., Lipót
herceg gyalogezred legénységének a zöme szerbekből és horvátokból állt, a
toborzási központjuk maga Eszék volt. Ennek az ezrednek a 3- zászlóalja látta el a
vár védelmét. A félelmek azonban ekkor még alaptalannak bizonyultak: a
lőszerszállítást Hrabovsky János óvatossági megfontolásokból rendelte el.3
Május közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a fegyveres konfliktus elkerülhetetlen.
Hrabovsky értesítette a magyar kormányt, hogy a szerbek el akarják szakítani
Magyarországtól Bács megyét és a Bánságot, és ehhez Szerbia támogatást ígért.
Jellačič pedig május 15-én elrendelte, hogy írják össze a Horvátországban található
lovas és gyalogkatonaságot, valamint a fegyverviselésre alkalmas önkénteseket.
Ebben a kiélezett helyzetben a magyar kormány május 15-én határozott a honvéd
zászlóaljak felállításáról, egy Szeged környéki katonai tábor létesítéséről, s egyben a
déli területek védelmére azonnali lépéseket foganatosított. Elrendelték a határ
szigorú őrizetét, a déli várak, így Eszék és Pétervárad háborús készenlétét. Ezeknek
az erődöknek a kellő ellátásáért, védelméért a várparancsnokokat tették felelőssé.'4
A megbízhatatlannak ítélt Lipót gyalogezred felváltásáról is sürgősen intézkedtek.
Még május 15-én az olasz 16., Zanini gyalogezred két századát Csány László
kormánybiztos parancsnoksága alá, Nagykanizsára irányították, négy századát pedig
Újvidékre küldték, hogy a Lipót gyalogezred 1. zászlóalját váltsa fel. Május 17-én a
még Pesten állomásozó két század Zanini-gyalogság kapott parancsot, hogy Eszékre
induljon a Lipót gyalogezred 3. zászlóaljának helyére. A magyar hadügyminiszter
május 25-én felszólította Hrabovskyt, hogy sürgöny útján értesítse, a fennhatósága
alá tartozó négy vár védelméhez mennyi katonaságra, pattantyúsra, tüzérségi és
egyéb felszerelésre van szüksége. A magyar katonai vezetés megtette a lépéseket
annak érdekében is, hogy Pétervárad és Eszék élére új várparancsnok kerüljön.
Latour osztrák hadügyminiszter tiltakozása ellenére az uralkodó június 13-án

3 A loszerszállítás: Freund Ferenc, Majthényi József Batthyány Lajosnak. 1848. május 11., 17. Országos Levéltár (a
továbbiakban: OL) H3. Miniszterelnök hadügyi és nemzetőri iratai (a továbbiakban: HNI) 165. Batthyány a péterváradi
főhadparancsnokságnak. 1848. május 14. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL). Az 1848-^9. évi forradalom és
szabadságharc iratai 1/91. Hrabovsky Batthyánynak. 1848. május 18. OL H3. HNI 259. Urban Aladár: A Batthyánykormány hadügyi politikájának első szakasza. Hadtőrténe/mi Közlemények 1971. 2. sz. 214. o. Május 4-i gyűlés:
Jankovics László Szemerének. 1848. május 4. Közli: Decik Imre: 1848. A szabadságharc története levelekben. Bp., 1942.
70-72. o. Sorezredek elhelyezkedése: Barcy Zoltán; The Army of the 1848-49 Hungarian War of Independence. In: War
and Society in East Central Europe Vol. IV, 441. o. Eszéki várparancsnokság névsora: Militärschematismus des
österreichischen Kaisertums. Wien, 1848. 71. o.
4 Batthyány Lajos Ottinger Ferenc ideiglenes hadügyminiszternek. 1848. május 15. OL H3 HNI 177. Batthyány és a
nádor a péterváradi főhadparancsnokságnak. 1848. május 15. HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai
1/93.
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hozzájámlását adta Benko nyugdíjazásához, valamint Jovics István nyugalmazott
tábornok reaktiválásához és eszéki várparancsnokká való kinevezéséhez.
Komolyabb támadást még az így újjászervezett és némileg megerősített
várőrségek sem tudtak volna elhárítani. Szemere 1848. június 2-án Csány Lászlót
bízta meg, hogy a Dráva bal partján, Varasdtól a folyótorkolatig őrvonalat hozzon
létre, és a jobb parton Eszék közelében tartson készenlétben katonaságot.' A
kezdetben 3-4000 fős drávai sereg június folyamán a nemzetőrség bevonásával
jelentősen gyarapodott, ahonnan szükség esetén Eszék illetve Verőce megye
megsegítésére gyors katonai segítséget lehetett küldeni.
Szemere Bertalan a katonai lépésekkel párhuzamosan kísérletet tett arra is, hogy
Szlavóniát ismét magyar fennhatóság alá vonja, hiszen a Magyarország és
Horvátország között elhelyezkedő három megye ütköző területnek számított.
Szlavónia ellenőrzése nélkül Jellačič nem tudott Magyarország ellen támadni. A
próbálkozás nem tűnt reménytelennek, a szlavóniai megyék magyar és német
lakosságának támogatására joggal lehetett számítani. Sikert egyedül a stratégiailag is
kulcsfontosságú Verőce megyében sikerült elérni.
Az 1848. június 30-án megtartott közgyűlésen a május 4-i, bánnak en
gedelmeskedő határozatot érvénytelenítették, a magyar törvényeket kihirdették és
rendelkeztek az országyűlési követek megválasztásáról. Ennek gyors lebonyolítása
egyrészt jogi akadályokba ütközött, mivel a törvény 21 napot írt elő az összeírások
elvégzésére, másrészt a megyei vezetés abban sem bízott, hogy a politikailag,
etnikailag megosztott megyében a választásokat simán le lehet bonyolítani. A június
30-i gyűlés felborult rendjét az eszéki várból segítségül hívott Zanini-század állította
helyre, és feltételezhető volt, hogy a követválasztás még nagyobb ellenállást vált ki
a megye illírpárti lakosságából. A rendelkezésre álló katonaság nem volt elegendő,
mert választás esetén a megye több pontjára kellett csapatokat vezényelni. Mind
Jankovics László főispán, mind Szallopek Lajos alispán felhívta a belügyminiszter
figyelmét Verőce bizonytalan helyzetére, s legalább hat század katonaságot igényelt
a siker érdekében. 7 A külső beavatkozás veszélye is fennállt. Jankovics már július 7én jelentette, hogy a péterváradi ezredből egy zászlóalj betört Szerem megyébe;
rendeltetésük Vukovár elfoglalása után Eszék felé indulni. Jovics tábornok Vukovár
védelmére az Eszéken állomásozó két század Zanini-gyalogságot küldte, így viszont
az eszéki vár maradt csaknem védtelenül, ezért az őrség egy részét nemzetőrökből

5 Zanini-gyalogsággal kapcsolatos intézkedések: Batthyány Lajos Ottingernek. 1848. május 15., május 16. OL H3.
HNI 203-, 181. A temesvári főhadparancsnokság Kis ezredesnek. 1848. május 19. HL Az 1848-49. évi forradalom és
szabadságharc iratai 1/109/a. Urbán Aladár: A Batthyány kormány hadügyi politikájának első szakasza. Hadtörténelmi
Közlemények, 1971. 2. sz. 232. o. Felszólítás Hrabovskynak: HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai
1/145. Jovics kinevezésének körülményeiről: Aladár Urban: The Armed Forces of the Habsburg Empire between
Emperor and King. In: War and Society in East Central Europe Vol. IV. 430. o. Mészáros Csánynak. 1848. június 21. OL
H103. Csány László kormánybiztos iratai (a továbbiakban: Cs. ir.). A hadügyminiszter levelei 17. A magyar
minisztertanács június 21-én, a péterváradi főhadparancsnokság június 28-án szólította föl Jovicsot a parancsnokság
átvételére. OL H13. Országlászati Iratok 2-es kútfő 287. Életrajzi adatok: Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a
szabadságharcban. 1848-49 Bp., 1983 (a továbbiakban: Hona: Tábornokok és törzstisztek) 3Ó0 o.
6 Szemere Csánynak. 1848. június 2. OL H103- Cs. ir. Belügyminiszter levelei 13-, Aradi Péter: A Dráva-vidék
védelmének szervezése 1848 nyarán. Somogyi Almanach, 16-17. sz. Kaposvár, 1972. 8. o.
7 Hrabovsky Szemerének. 1848. július 6. OL H9. Belügyminisztérium. Elnöki iratok (a továbbiakban: BM ein.) 567.
Szallopek Szemerének. 1848. június 30., július 6. OL H9. BM ein. 483., 574.
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állították ki. Szemere sietve intézkedett. 1848. július 3-án felszólította Csányt, hogy
,,a zavargásoknak elejét veendő" hat század sorgyalogságot azonnal indítson útnak
Verőce megyébe. Csány a parancs kézhezvétele után rögtön, július 5-én parancsot
adott a századok indulására. A Dráva-menti sereg főparancsnoka, Franz Ottinger
vezérőrnagy a Zanini gyalogezred Nagykanizsán állomásozó 1. osztályát Eszékre, a
Sándor gyalogezred 2. osztályát pedig Verőcére rendelte. A sorezredi századok
július közepén értek új állomáshelyükre. Az osztrák hadügyminiszter által Bécsből
Magyarországra rendelt 60., Wasa herceg magyar gyalogezred 1. zászlóalja már
június 21-én elindult Pestről Csány táborába. Mészáros Lázár azt is közölte, hogy a
2. zászlóalj június 27-én indul Zala megyébe. A kormánybiztos így haderejének
jelentősebb meggyengítése nélkül két századot Verőce megyébe vezényelhetett. A
nyugtalan politikai légkör miatt Verőce városából a Sándor-századokat a megye
belsejébe irányították, helyüket két Wasa-század foglalta el.
A magyar katonai vezetés a kibontakozó szerb háború miatt már nem tudta
tüzérségi felszereléssel, tüzérekkel támogatni a péterváradi főhadparancsnokságot
és az eszéki várparancsnokságot, de az oda vezényelt csapatokat elegendőnek vélte
a szlavóniai helyzet stabilizálásához. A Verőce megyei vezetés és az Eszéken
személyesen is tájékozódó Csány László sem kételkedett a választások sikerében.
Jankovics László annyi katonasággal rendelkezett, hogy minden választói helyre
karhatalmat tudott vezényelni. 1848. július 30-án mind a négy kerületben
megválasztották az országgyűlési követeket.10 Bizonyos hírek ellenére Jellačič
fegyveresen nem lépett fel. Ez azonban nem azt jelentette, hogy a bán bele is
nyugodott volna abba, hogy a szlavóniai megyék közül Verőce Magyarország
hűségére tért.

A magyar kormány kísérlete az eszéki vár biztosítására
(1848 augusztus)
A magyar kormány nehéz politikai és katonai helyzetében mindenképpen
szerette volna elkerülni a háborút Horvátországgal. Némi csekély reményt nyújt
hatott a magyar miniszterelnök és Jellačič horvát bán innsbrucki megbeszélése.
János főherceg közvetítési próbálkozása lényegében eredménytelenül zárult. A bán

8 Jankovics Csánynak. 1848. július 5. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek I. 71. Jovics Hrabovskynak. 1848. július 7. Közli:
'Iliim József: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. Bp., 1940 (a továbbiakban: Iliim: A szerb fölkelés) II.
k. 510. o.
9 Szemére Csánynak. 1848. július 3. OL H103. Cs. ir. Belügyminiszter levelei. 10. OL H9. BM ein. 483. Csány
Szemerének. 1848. július 5., július 8. OL H9. BM ein. 520., 545. Ottinger Csánynak. 1848. július 11. OL H103. Cs. ir.
Magánlevelek I. 73. Wasa-gyalogságról: Mészáros Csánynak. 1848. június 21., 22. OL H103. Cs. ir. Hadügyminiszter
levelei 17., 22. HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai 1/515. Jankovics Csánynak. 1848. július 23., július
27. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek II. 6., 7.
10 Tüzérségi támogatás megtagadása: Hadügyminiszter a péterváradi főhadparancsnokságnak. 1848. július 13., 17.
HL Az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc iratai 1/399-, 1/433. A választás esélyéről: Jankovics Szemerének. 1848.
július 23. OL H9 BM ein. 663. Jankovics Csánynak 1848. július 27. OL H103. Cs. ir. Magánlevek II. 7. Csány Szemerének.
1848. július 31. OL H9. BM ein. 697. A választások lefolyásáról: Jankovics Szemerének. 1848. július 31., 1848. augusztus
1., Szallopek Szemerének. 1848. augusztus 4. OL H13. Országlászati iratok 2-es kútfő 412., 414., 430.
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megígérte, hogy ha a magyarok a Dráva mentéről visszavonják erőiket, akkor ő is
hasonlóan fog eljárni.11
A megegyezés reménye illúziónak bizonyult. Jellačič lépései egy magyarországi
hadjárat tervszerű előkészítését sejtették. Varasdra további erőket csoportosított,
támadása előtt azonban Szlavóniát és a határőrvidéket is teljesen a fennhatósága alá
akarta vonni. A határőrvidéki katonaság csatlakozásával jelentősen gyarapíthatta
haderejét, Szlavónia pedig stratégiai szempontból volt fontos. Szerem megye a szerb
csapatokkal biztosította az összeköttetést, a Drávával hosszan határos Verőce
megyei uralom pedig valóságos kaput jelentett a déli területek felé. Verőce megye
megszállása azt is lehetővé tette, hogy határzárat építsen ki a Dráva mentén. E
terület fő erősségének, Eszék várának birtoklása nem csak politikai és stratégiai
szempontból volt szükséges, hanem a hadjárat katonai előkészítését is segíthette. A
várban jelentős mennyiségű lőszer és fegyver volt felhalmozva, amire a gyengén
felszerelt, muníció- és fegyverhiánnyal küszködő horvát hadseregnek nagy szük
sége lett volna.13
A horvát bán Verőce megyével kapcsolatos tervei már augusztus legelső
napjaiban nyilvánvalóvá váltak. Olyan hírek érkeztek Eszékre, hogy Jellačič két
határőr-zászlóaljjal fog a megyében „rövid idő múlva" tisztújítást tartani. Jellačič
személyes fellépése egyelőre elmaradt, de a magyarellenes érzelmeiről ismert
pozsegai alispánt, Bunyik Józsefet nevezte ki báni biztosnak Verőce megyébe, mert
a megye és Eszék városa követeket választott a magyar országgyűlésbe. Bunyik
József feladata az volt, hogy a megyét ismét a bán hűségéré térítse, és - ha ez
szükséges - katonai erővel is fellépjen. Jellačič Verőce megyéhez intézett
felszólítása világosan fogalmaz: ,,Biztos úr rendelkezésére vannak ugyan minden
eszközök, de én reménylem, hogy keményebb eljárásra okot szolgálni nem
fogtok."14
A Verőce megyei vezetésben teljes tanácstalanság uralkodott. A megye lakossága
Jellačičcsal szimpatizált, különösen a zágrábi gyűlésen meghirdetett engedmények
miatt. Jól jellemzi a helyzetet Jankovies László főispán: ,,...a horvátok pedig sokat

11 Urbán Aladár: Battyhány Lajos miniszterelnöksége. Bp., 1986. (a továbbiakban: Urban: Batthyány) 435. o.
Ferdinand Hauptmann: Erzherzog Johann, als Vermittler zwischen Kroatien und Ungarn im Jahre 1848. Graz, 1972.
Figyelmező, 1848. augusztus 20. 15. sz. 59. o.
12 Ernest Bauer: Joseph Graf Jellachich de Buzim Banus von Kroatien. Schichsal und Legende des kroatischen
Helden von 1848. Wien, 1975. 150. o.
13 Eszék politikai fontossága: Jankovics László Csány Lászlónak. 1848. augusztus 15. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek
II. 14. Eszék stratégiai fontossága: Uibergabe der Festung Esseg an die k. k. Trupen am 13-ten und 14-ten Február 1849.
Nach authentischen Quellen bearbeitet. Fünfkirchen, 1851. (a továbbiakban: Uibergabe) 1—1. o. A horvát hadsereg
gyengesége: Bauer: i. m. 150. o. Ferdinand Hauptmann: Jellačič Kriegszug nach Ungarn 1848. Graz, 1975. I. k. (a
továbbiakban: Hauptmann: Jellačič Kriegszug) 36-39. o., uff.: Militärische-politische Pläne und Maßnahmen an der
steirisch-kroatisch-ungarischen Grenze im Herbst 1848. Graz, 1975. (a továbbiakban: Hauptmann: Militärischepolitische Pläne) 89. o. In: Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz. A magyar várak lőszerkészlete: A bécsi
hadügyminisztérium felszólítása a magyar hadügyminisztériumhoz. 1848. augusztus 5. Közli: Pap Dénes: i. m. I. k. 353. o.
Közlöny, 1848. augusztus 25. 77. sz. 385. o.
14 Jella.čič tervezett bevonulása: Jankovics László Szemere Bertalannak. 1848. augusztus 7. OL H9. BM ein. 714.
Bunyik József kinevezése: Jankovics Csánynak. 1848. augusztus 10. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek II. 11. A bán levelét
közli: Kossuth Hírlapja, 1848. augusztus 20. 44. sz. 200. o. Iliim: A szerb fölkelés I. k. 187. o. Szűcs Emil: Baranya megye
1848-49-ben. In: Baranyai helytörténetírás 1973. 35. o.
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ígértek ... hogyha ezt túlszárnyalni akarnánk, akkor saját személyünket kellene a
népnek rabszolgának felajánlani."
A megyébe csoportosított katonaság elegendő lehetett helyi lázongások
fékentartására, de egy esetleges támadás elhárítására nem, hiszen Csány László, a
Dráva-vonal védelmének megszervezésével megbízott teljhatalmú királyi biztos
csupán 6 század sorkatonaságot tudott Verőce megye megsegítésére és az eszéki
vár megerősítésére küldeni. Ez a létszám is csupán papíron létezett, a legénységből
sokan, túlzó adatok szerint 500-an megbetegedésük miatt harcképtelenné váltak. E
csekély haderő határozott fellépésére sem lehetett számítani a császári gyalog
ezredek tisztikarának megbízhatatlansága miatt. A 16., Zanini gyalogezred tisztjei
nyíltan kijelentették, hogy nem hajlandók Jellačič ellen harcolni, a 2., Sándor
gyalogezred vezetőinek állásfoglalása bizonytalannak tűnt, egyedül a 60., Wasa
gyalogezred századainak vezetése támogatta egyértelműen a magyar ügyet.
A kialakult helyzet ellentmondásosságára jellemző, hogy megbízható nemzet
őrcsapatokat a megyébe vezényelni a kényes politikai viszonyok miatt nem volt
tanácsos. A Drávát őrző magyar sereg a délvidéki harcok miatt egyébként is
jelentősen meggyengült, újabb csapatokat innen nem lehetett* remélni. Csány László
saját hatáskörében annyit tehetett, hogy már 1848. augusztus 11-én felszólította
Molnár József nemzetőrségi őrnagyot, amennyiben az eszéki várparancsnok
zászlóalját segítségül hívná, kérését haladéktalanul teljesítse.11
Batthyány Lajost a történtek meggyőzték arról, hogy Jellačič támadása immár
elkerülhetetlen. Augusztus 13-án kiadta rendeletét a nemzetőrség tábori szol
gálatának átszervezéséről, a dunántúli megyékben önkéntesek toborzását és a
népfölkelés előkészítését rendelte el.17 Egyben felszólította Csányt, hogy annyi
sorkatonaságot bocsásson Jankovics László rendelkezésére, amennyit az szük
ségesnek tart.
A főispán és az eszéki várparancsnok a megyeközpont, Verőce és Eszék várának
biztosítására erőátcsoportosítási tervet dolgozott ki. Verőce városának védelmét a
Dráván túlról odavonuló 39-, Don Miguel-gyalogság látná el, veszély esetén
azonban a még magyar területen, de a határ mellett, Barcson állomásozó 48., Ernő
gyalogezred egysége is segítségül hívható. Ezenkívül Verőce környékére még fél
osztály lovasságot is igényeltek. Eszék várába mindenképpen megbízható
csapatokat akartak helyezni, ezért a Verőcén állomásozó két század Wasagyalogságnak parancsot adtak az indulásra. Ezt az egységet akarták Eszéken
egyesíteni a még Dráván túl állomásozó Wasák két századával. A Dráva partján
fekvő erőd biztosításának központi eleme volt, hogy a várhoz nagyon közel, de
még magyar területen, bármikor felhasználható honvéd zászlóalj állomásozzon -

15 Jankovics Csánynak. 1848. augusztus 21. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek II. 12. Ez egyben válasz Szemere Bertalan
állásfoglalására. A magyar belügyminisztert nagyon meglepte a Jellačič tervezett akciójáról szóló híradás. Bunyik
kinevezéséről még nem is tudhatott. Jankovics auguszais 7-i jelentésére adott válaszában nagyon általános és elméleti
tanáccsal szolgál. „Azt hiszem a népet mint alapot kellene megtartani, ha ezt nem bírja nincs alap a mire lépjen... A
népet kiküldöttek, nyomtatványok, előkelőikkel való érintkezés által megnyerni ez a békés út legnehezebb, de
legsükeresebb munkája" Szemere Jankovicsnak. 1848. augusztus 9. OL H9. BM ein. 714.
16 Csány Jankovicsnak, Molnár őrnagynak 1848. augusztus 11. OL H103. Cs. ir. Nem iktatott fogalmazatok.
17 Nemzetőrségi rendelet: Közli: Pap: i. m. I. k. 369-370. o. Közlöny, 1848. augusztus 14. 66. sz. 323. o. Aradi: i. m.
42. o. A Dunántúli megyékhez intézett felszólítás. OL H9. BM ein. 774. OL H103 Cs. ir. A belügyminiszter levelei 21.
Közlöny, 1848. augusztus 19- 69. sz. 335. o. Közli: Pap: i. m. I. k. 371-372. o. Urbán Aladár: Batthyány Lajos, 453—455. o.
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ezért Csánytól azt kérték, hogy a Pécsett megalakult 8. honvéd zászlóaljat Bellyére,
illetve Dárdára rendelje.18
Csány László, aki személyesen tapasztalhatta a sorezredi tisztek megbíz
hatatlanságát, maga is különösen fontosnak tartotta, hogy Eszék közelében honvéd
zászlóalj állomásozzon. Kossuth Lajos augusztus 14-én, aggodalmának hangot adva,
kifejezetten azt javasolta, hogy - ha más megoldás nincs - nemzetőröket
vonultasson a várba.19
A Pécsen toborzott 8. zászlóalj azonban már elindult a szerbek ellen harcoló déli
magyar táborba. Mészáros Lázár július végén a Kanizsán szerveződő honvéd
egységeket Verbászra rendelte. Csány László a lényegesen közelebb állomásozó
pécsi honvéd zászlóaljnak adta ki a parancsot július 31-én. A zászlóalj felszerelése
még nem fejeződött be, így Vitális Ferenc őrnagy zászlóaljparancsnok azt az
utasítást kapta, hogy Batinán várja be a hiányzó szükséges felszerelést, ahonnan
ezek megérkezte után rögtön Verbászra indulhat. Vitális jelentette, hogy a
csapatok felruházása augusztus 13-án fog befejeződni, így 14-én a zászlóalj már
elindulhat Batina irányába, ahol azonban még fegyverszíjazatokra és lőszerre lesz
kénytelen várni. Egyben, mivel Eszékről a kért lőszerszállítmányt nem kapta meg, a
péterváradi főhadparancsnoksághoz fordult ezzel a kéréssel.
A zászlóalj késedelmes elindulása tette lehetővé Csánynak, hogy a honvéd
csapatokat sürgős paranccsal még időben visszarendelje. Vitális Ferencet Bolyon
érte az újabb utasítás, s annak értelmében augusztus 15-én meg is érkezett
Dárdára. Csány fellépése eredménnyel járt, megbízható honvédcsapatok állo
másoztak a vár közvetlen közelében - a Verőce megyei vezetés kívánsága szerint.
Annál nagyobb meglepődéssel értesült arról, hogy a zászlóalj Jankovics László
beleegyezésével - és az ő parancsa ellenére - augusztus 17-én ismét elindult
Verbász felé.
Augusztus l6-án Vitális őrnagy megjelent Eszéken, s közölte, hogy Volnhoffer
tábornok, a déli hadsereg jobbszárnyának parancsnoka, az ott kialakult válságos
helyzet miatt feltétlenül igényt tart a 8. honvéd zászlóaljra. Jankovics László és az
eszéki várparancsnok, Jovics István tábornok engedélyezte a zászlóalj elvonulását
Dárdáról.
Jankovics László - saját bevallása szerint - nehezen hozta meg döntését. A 8.
zászlóaljat csak veszély esetén akarta az eszéki parancsnokság segítségül hívni a
várba. A frissen alakult honvéd csapatok lelkes legénysége azonban „égett a harci
vágytól", és Jankovics László tartott attól, hogy a csapatok e segélykérést be nem
18 Batthyány Lajos felszólítása: Csány Jankovicsnak. 1848. augusztus 14. OL H103 Cs. ir. Nem iktatott fogalmazatok.
A katonai terv: Jankovics Csánynak.. 1848. augusztus 15. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek II. 14.
19 Közli: KLÓM XII. k. 724. o. Barta Isirán : Kossuth és Csány. Századok, 1952. 3-4. sz. 6l6-6l7. o.
20 Csány László Mészárosnak. 1848. augusztus 1. OL H103 Cs. ir. Nem iktatott fogalmazatok. Aradi: i. m. 35. o. Csány
Vitálisnak. 1848. augusztus 8. OL H103. Cs. ir. Nem iktatott fogalmazatok. A zászlóalj hiányos felszereltsége: Vitális
Csánynak. 1848. augusztus 1., 6., 10. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek I. 119., 127., 135. Vitális az Országos Nemzetőrségi
Haditanács elnökének. 1848. augusztus 10. OL H92. Országos Nemzetőrségi Haditanács. Közösen kezelt általános iratok,
(a továbbiakban: ONöHt) 2657.
21 Vitális Csánynak. 1848. augusztus 12. OL H103- Cs. ir. Magánlevelek I. 142. Bosbach Péter: Egy viharos emberöltő.
Bp., 1898.1. k. 65-66. o.
22 Vitális Csánynak. 1848. augusztus 15., 16. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek I. 144., 149. Urlxín Aladár: A
nemzetőrség és honvédség szervezése 1848. nyarán. Bp., 1973- (a továbbiakban: Urbán: A nemzetőrség és honvédség)
322-323. o.
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várva, „önkéntes lépést" tesznek, ami horvát támadást provokálhatott volna ki. És
míg Bácskában a zászlóaljra feltétlenül és rögtön nagy szükség lett volna, itteni
alkalmazásának időpontja nagyon is bizonytalannak tűnt. Mindez nem magyarázná
meg azt, hogy az általa sürgősen kért honvéd egységeket most fölöslegesnek
tartotta. Jankovics László helyzetértékelése azonban teljesen megváltozott és
nagyon optimistán ítélte meg a vár és a megye helyzetét.
Bunyik fenyegető fellépése teljesen elmaradt, ugyanakkor a megye belső
helyzete is megszilárdult. 1848. augusztus 16-án a Verőce megyei központi
választmányi gyűlésen egyhangú határozat született, hogy Jellačič által kinevezett
biztost a megye közössége nem ismeri el, és ezt Jellačičcal is közölték.
Kedvező jelnek értékelhették azt is, hogy a nádor által királyi biztossá kinevezett
Zsitvay József első alispán sikeres tevékenysége során Szerem megye elszakadt
Jellačičtól.2 Csány szerint a fenti fejlemények nem változtatták meg alapvetően az
erőviszonyokat, és továbbra is Jellačič támadásától tartott. Az eszéki vár nem
tartozott hatáskörébe, így a várparancsnoknak csak javaslatot tehetett a honvédek
alkalmazására, az azonban különösen érzékenyen érintette, hogy a parancsnoksága
alá tartozó, meglehetősen megfogyatkozott drávai sereg létszáma ismét csökkent.2
A zászlóalj elirányításának sem jogi, sem törvényes alapja nem volt. A Csány
fennhatósága alá rendelt csapatokkal csak maga a kormánybiztos, a felelős
minisztérium, illetve - vele egyetértésben - a katonai főparancsnok rendelkezett,
Volnhoffer tábornok semmi esetre sem. Tény, hogy a péterváradi főhadparancsnokság az eszéki várparancsnoksag alá helyezte a 8. honvéd zászlóaljat, ez
azonban a katonai jog szerint csak akkor léphetett életbe, ha a honvéd egységeket a
várban alkalmazzák. Csány sürgős parancsban utasította Vitális őrnagyot, hogy a
már déli táborba érkezett zászlóaljával ismét Dárdára, illetve Bellyére vonuljon
vissza. '
Vitális őrnagy 1848. augusztus 18-án kapta kézhez az újabb parancsot a kiskéri
táborban, ahol a zászlóalj Szt. Tamás irányában előőrsi szolgálatot teljesített.
Volnhoffer tábornok az intézkedést tudomásul vette, így a zászlóalj már augusztus
22-én elindulhatott Dárda felé, ahová másnap meg is érkezett.
Csány Lászlónak az eszéki vár biztosítására tett erőfeszítéseivel párhuzamosan
Batthyány Lajos miniszterelnök is intézkedett, mivel tudomása szerint a 8. honvéd
23 Jankovics Csánynak. 1848. augusztus 16., 19. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek II. 13., 15. Vitális Csánynak. 1848.
augusztus ló. uo. Magánlevelek I. 149. Molnár őrnagy Csánynak. 1848. augusztus 18. uo. Nem iktatott kiadványok.
Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség, 323. o. liuslxich: i. m. 66. o. Bunyik elleni határozat. Közlöny, 1848.
augusztus 29. 8. sz. 410. o.
24 1848. augusztus 14-én a Szerem megyei közgyűlésen Zsitvay József elfogadtatta a Jellačiéot báni méltóságától
megfosztó királyi leiratot, a magyar kormányhoz hű tisztviselőket visszahelyeztette hivatalukba, a magyar minisz
tériumnak engedelmességet fogadtak, a magyar országgyűlésre küldendő követek megválasztásának időpontját is
kihirdették.
Szemere Csánynak. 1848. augusztus 10. OL H103. Cs. ir. A Belügyminiszter levelei 23- Szőcs Sebestyén: A kor
mánybiztosi intézmény kialakulása 1848-ban. Bp., 1972. 69. o.
25 Mészáros Lázár már augusztus 9-én Ígéretet tett Csánynak, hogy újabb erőket nem von el tőle, ezt Csány
augusztus 16-i jelentésére megismétli 19-én, kivételt csupán a Don Miguel ezred 2 százada képezett. Mészáros Csánynak.
OL H103. Cs. ir. Hadügyminiszter levelei. 49., 53.
26 A péterváradi fphadparancsnokság az eszéki várparancsnokságnak. HL Az 1848-49. évi forradalom és
szabadságharc iratai 1/445 Csány Jankovicsnak. 1848. augusztus 21., Csány Vitálisnak. 1848. augusztus 24. OL H103. Cs.
ir. Nem iktatott fogalmazatok. Aradi: i. m. 52. o.
27 Vitális Csánynak. 1848. augusztus 21. OL H103- Cs. ir. Magánlevelek I. 153. Jankovics Csánynak. 1848. augusztus
22. uo. Magánlevelek II. 17. Vitális Csánynak. 1848. augusztus 24. uo. Magánlevelek I. 172.
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zászlóalj már elindult a bácsi táborba. Elrendelte, hogy a komáromi várban
tartózkodó 4. honvéd zászlóalj négy százada - a szükséges előkészületek után tüstént Eszékre induljon. 1848. augusztus 18-án felszólította az Országos Nem
zetőrségi Haditanácsot, hogy másnapra a gyors szállítás érdekében rendeljen
hajókat Komáromba. A kapott parancs értelmében a négy századot behajózták és
augusztus 20-án elindultak Eszék felé. A miniszterelnök választása azért is eshetett a
4. honvéd zászlóaljra, mert annak két századát már korábban Zomborra rendelte, s
a későbbiek folyamán - reménye szerint - Eszéken akarta mind a hat századot
egyesíteni.
1848. augusztus 22-én este a honvédcsapatok Komáromból megérkeztek Eszékre,
de a várparancsnokság cselekvőképességét valósággal megbénította a kialakult
politikai helyzet paradox volta. A várban állomásozó csapatokban, legalábbis a
tisztekben, nem bízhatott, de a honvédcsapatok megjelenése Eszéken - Jovics
István megítélése szerint - összetűzés veszélyét rejtette magában a sorezredi és
honvédegységek között, egyben Jellačič határozott fellépését is maga után vonhatta.
Azt sem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy nemcsak a megye lakosságának
többsége, hanem Eszék városának egy része is kimondottan magyarellenes volt.
Jankovics László és Jovics István nem merte döntésre vinni a dolgot. Sorgyalog
csapatok megjelenése Eszéken semmilyen kockázatot nem jelentett. A Verőcéről
elindult, a magyar ügyhöz hű két század Wasa-gyalogság Eszékre érkezését 23-ára
várták, s a honvédcsapatok helyett inkább a Wasa-gyalogság újabb századának
idevezénylését kívánták Csánytól, a frissen érkezett honvéd egységeket pedig
Darócra irányították, ahonnan veszély esetén Eszék segítségére siethettek.
Augusztus 23-án a két század Wasa-gyalogság bevonult az eszéki várba, este
pedig a 8. honvéd zászlóalj egységei is megérkeztek Bellyére és Dárdára, így Eszék
alatt egyesültek. A várparancsnok nem csak elégségesnek találta ezt az erőt hanem
még fel is ajánlotta Csánynak a 8. honvéd zászlóalj feletti rendelkezést.30
Az optimizmus teljesen alaptalan volt. A határőrvidéki katonaság Jellačičhoz
csatlakozott, a bródi ezred 200 főnyi egysége, Roth tábornok parancsára, augusztus
22-én megszállta Ó-Vukovárt. A Zsitvay József rendelkezésére álló sorezredi
katonaság minden ellenállás nélkül visszavonult. Jellačič Vukovar elfoglalásával
Szlavónia megszállását készítette elő. Stratégiailag ez jelentős nyereségnek szá
mított, mert Szerem megye az ellenőrzése alá került, és így lehetősége nyílt a szerb
csapatokkal való közvetlen katonai együttműködésre. A sorezredi csapatok ma
gatartása megerősíthette reményét, hogy ellene nem fognak harcolni. Ugyanakkor
déli irányból megnyílt az út az eszéki vár felé.
28 Batthyány Lajos Csánynak. 1848. augusztus 17. OL H103. Cs. ir. Miniszterelnök levelei. 15. uő. Csánynak. 1848.
augusztus 17. OL H3. HNI 816.
29 Batthyány Lajos Csánynak. 1848. augusztus 15. OL H103. Cs. ir. Miniszterelnök levelei 14. uő. Csánynak,
Mészárosnak, az Országos Nemzetőrségi Haditanácsnak, Gőzhajózási Társaságnak. 1848. augusztus 18. OL H92. ONöHt
2791. A zászlóalj elindulása: Friedrich Wilhelm Mertz komáromi várparancsnok a miniszterelnöknek. 1848. augusztus 20.
uo. 2895. A zászlóalj két századának Zomborra rendelése: Batthyány Lajos a budai főhadparancsnokságnak, a komáromi
vár parancsnokának, 4. honvéd zászlóalj parancsnokának, a Gőzhajózási Társaságnak. 1848. augusztus 14. OL H3 HNI
798.
30 Jankovics Csánynak. 1848. augusztus 22., Jovics Csánynak. 1848. augusztus 27. OL H103- Cs. ir. Magánlevelek II.
17. A4, honvéd zászlóalj Darócra irányítása: SzászyJános őrnagy Csánynak. 1848. augusztus 23. uo. Magánlevelek I. 154.
Stummer Arnold atyjához. 1848. szeptember 15. Közli: Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. Bp.,
1950. II. k. 49-51. o. ľesii Hírlap, 1848. szeptember 7. 154. sz. 841. o. Aradi: i. m. 41. o.
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A Szerem megyei eseményekkel párhuzamosan Verőce megye és Eszék meg
szállását is előkészítette. Rendeletben hagyta meg augusztus 22-én, hogy a megyei
alispán szeptember 4-re közgyűlést hirdessen, amelyen ő fog személyesen
elnökölni, és ha szükséges, tisztviselőválasztást is tartanak.
Augusztus 23-án a vukovári dandársegéd megjelent az eszéki várparancsnoknál
és bejelentette, hogy a gradiskai és bródi ezredből két zászlóalj bevonul az erőd
védelmére. Jovics István a meglehetősen átlátszó ajánlatot határozottan vissza
utasította, kijelentve, a várba csak a minisztérium által kijelölt csapatokat fogja
beengedni. Augusztus 24-én személyesen Jellačičtól érkezett futár, amely jelentette,
hogy a bán katonai erővel nyomul Verőcébe, és most már határozottan
kinyilvánította, hogy tisztújítást fog tartani. Ennek célja nyilvánvaló volt - az új
tisztviselők névsora kizárólag illirpárti egyénekből állt."
Jankovics László Verőce megye megvédését katonai szempontból teljesen
kilátástalannak ítélte, Csány pedig csak nemzetőröket tudott volna segítségül
küldeni. Szemere Bertalan belügyminiszter sem tudott mást javasolni, mint hogy a
főispán próbálja elérni, a Jellačič által meghirdetett közgyűlésen ,,a tisztikar és
intelligencia" ne vegyen részt, a megjelenést pedig „polgári bűnül" tekintse. Ez
gyakorlatilag a megye feladását jelentette. A Verőcébe érkező és már ott tartózkodó
erőket Eszékre csoportosították.
Eszékkel kapcsolatban Jellačič korántsem volt ilyen határozott, konkrét jel nem
utalt rá, hogy közvetlen támadást készítene elő a vár ellen." Ez óvatosságra inthette
a várparancsnokságot. Az Eszék mellett állomásozó honvédeket nem hívták
segítségül, nehogy ezzel kényszerítsék ki Jellačič fellépését. A 4. és 8. honvéd
zászlóalj jelenléte önmagában is biztosítékot nyújthatott, de furcsa módon még ezt
az erőt sem igényelte Jovics István és ismételten felajánlotta Csánynak, hogy
rendelkezzen a 8. honvéd zászlóaljjal. Szemere Bertalan álláspontja hasonló ket
tősséget tükrözött. Értetlenül fogadta azt, hogy a beteges várőrség megerősítésére
nem fogadták be a várba a honvédeket, s ennek végrehajtására szólította fel
Jankovicsot. Ugyanakkor tartott a horvát támadástól is: ,,Csak odáig ne vitessék a
dolgot, hogy Jellačič kényszerítve legyen katonai erővel borítani el a megyét, mert
így épen czélellenesen cselekedtünk.""
Csány nagyon szkeptikusan figyelte a várparancsnokság habozó, határozatlan
magatartását. Eszék honvédekkel való megszállása valóban ürügy lehet a horvátok
támadására, ,,de ha szándéka van, és elegendő ereje megkísérteni honunkban is a

31 Jankovics Szemerének. 1848. augusztus 24. OL H9. BM ein. 790. Közli: Deák Imre. i. m. 193-194. o.
32 Csány Szemeiének. 1848. augusztus 25. OL H9. BM ein. 833. Pesti llíríap, 1848. szeptember 6. 153 sz. 837. o.
Figyelmező, 1848. szeptember 8. 23. sz. 91. o. Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom
idejéről. Pest, 1867. I. k. 180. o.
33 Jankovics Szemerének 1848. augusztus 24., Szemere Jankovicsnak. 1848. augusztus 28. OL H9. Bm ein. 790.
Közli: Deák: i. m. 193-194. o., 197-198. o. Jankovics Csánynak. 1848. augusztus 24. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek II. 16.
Csány a segítés lehetőségéről Mészárosnak. 1848. augusztus 24. OL H103- Cs. ir. Nem iktatott fogalmazatok.
34 Katonai megfontolások ezt nem is tették időszerűvé. Alihoz, hogy a vár köré ostromgyűrűt vonjanak, a megyét
kellett biztonságosan uralni. Feltehetőleg Eszéket Jellacié csak elszigetelni akarta. Annál is inkább elegendőnek tűnhetett
ez, mert a xiikovári események után joggal számíthatott arra, hogy a sorezredek nem fognak ellene harcolni
Magyarország elleni hadjárata küszöbén különben sem volt tanácsos komoly erőket igénylő hadműveletekbe fogni.
35 Szemere Jankovicsnak. 1848. augusztus 28. OL H9. BM ein. 790. Szemere Csánynak. 1848. augusztus 29. uo. 791.,
OL H103. Cs. ir. Belügyminiszter levelei 24.

foglalást, úgy mind egy akár ezt, akár azt használja fel ürügyül." A 8. honvéd
zászlóaljat pontosan ezért nem akarta eltávolítani az erőd közeléből."
A legfelsőbb magyar vezetés azonban nem habozott, teljesen tudatában volt
Eszék különös fontosságának. Jovics István várparancsnoktól határozott fellépést
vártak. Augusztus 27-én István nádor küldött felszólítást, hogy a honvédeket
vonultassák a várba. Batthyány Lajos miniszterelnök pedig ugyanazon a napon
titkos és határozott hangú parancsot küldött Vitális Ferencnek, a 8. honvéd zászlóalj
parancsnokának.
„Ha mindazonáltal a várparancsnok e 10 századnak a várbaeresztését tiltaná,
felhatalmazom Önt a várat ha lehet jó módon, ha szükséges erővel bevenni.
Amint a vár birtokában lesz Ön, minden figyelmét arra fogja fordítani, hogy a
várba határőrvidéki katonák még egyesek sem, semmi szín alatt ne bocsáttassanak,
sőt más nemű sorkatonaságot, hogy ha az egy a hadügyminisztertől vagy az én
abbeli rendeletemet, melynek érvényességére gyanakodni nem lehet, előmutatni
nem tudna, sem fog a várba ereszteni. Ha szükségesnek tartja a várparancsnokot
magát és minden más egyéneket kikben gyanút helyez, fogságba vetheti. Ha a vár
megtámadtatnék azt utolsó emberig fogja védelmezni." Mészáros Lázár hadügy
miniszter augusztus 29-én ismételt parancsot küldött a 8. és 4. zászlóalj pa
rancsnokainak, hogy tüstént vonuljanak a várba. Kossuth pedig Csányt, illetve a
várparancsnokot szólította fel azonnali intézkedésre.
Az aggodalom nem volt alaptalan. Jellačič elrendelte, hogy a bródi és gradiskai
határőrök, amelyeket még további csapatokkal fog megerősíteni, augusztus 28-án
induljanak a Dráva felé.
A horvátok célja az volt, hogy Verőcétől Szatinig megszállják a Dráva-Duna
vidékét és záróvonalat, ,,cordont" hozzanak létre.
Bunyik báni biztos a szolgabíróhoz intézett felszólításában 6500 határőr
elszállásolását és élelmezését parancsolta előkészíteni augusztus 31-ére. (2-2
zászlóalj bródi, gradiskai, 1 zászlóalj szentgyörgyi határőr.) Ennek célja nem csupán
a magyarországi hadjárat előkészítése volt, hanem az eszéki vár elszigetelése is.
Roth tábornok augusztus 30-án sajátos módon próbálta megnyugtatni a vár
parancsnokot: ezeknek a hadmozdulatoknak „csupán" az a célja, hogy Szerem és
Verőce megyét megszállja, a vár megtámadása nem, de Eszék elővárosaiba horvát
csapatokat fog helyezni.'

36 Csány Szemere Bertalannak. 1848. augusztus 25., szeptember 2. OL H9. BM ein, 833., 877.
37 István nádor és Mészáros Lázár felszólítása Mészáros Csánynak. 1848. augusztus 29. OL H103. Cs. ir. Had
ügyminiszter levelei. 57. Batthyány Lajos titkos parancsa: Vitális Ferencnek. 1848. augusztus 27. OL H92. ONöHt 3075.
Idézi: Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség, 322. o. Kossuth felszólítása. 1848. augusztus 29. KLÓM XII. k. 826. o.
Idézi: Barilia: Kossuth és Csány 621. o. Batthyány Lajos és Deák Ferenc szeptember elején bécsi követjárásuk során az
uralkodó közbenjárását is kérték Eszék érdekében, sikertelenül. Károlyi Árpád: Németújvári Gróf Batthyány Lajos első
magyar miniszterelnök főbenjáró pöre. Bp., 1932. II. k. Röpiratok és államiratok. 11. o.
38 Jellačič Rajacič érseknek. 1848. augusztus 28. Közli: 'Iliim: A szerb fölkelés II. k. 652. o. Deák: i. m. 198. o. Az
eszéki várparancsnokság Csánynak. 1848. augusztus 28. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek. II. 19. Eszéki várparancsnokság
a hadügyminisztériumnak. 1848. szeptember 1. OL H75. Hadügyminisztériumi általános iratok, (a továbbiakban: HM)
5886. Pesti Hírlap, 1848. szeptember 9. 156. sz. 849. o. Figyelmező, 1848. szeptember 10. 24. sz. 95. o. Kossuth Hírlapja,
1848. szeptember 8. 60. sz. 275. o. Várady Ferenc (szerk.): Baranya megye múltja és jelene. Pécs, 1896. II. k. 685. o. Kéiy
G\ula: A magyar szabadságharc története napi krónikákban (1848) Bp., 1899. 478. o. Urbán Aladár: Pákozd, 1848. Bp.,
1984. 92-93. o.
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1848. augusztus 30-án a késő esti órákban Jellačič terveinek megfelelően a horvát
határőrvidéki csapatok minden ellenállás nélkül megszállták Verőce városát, a
sorezredi csapatok a megye egész területéről visszavonultak Eszékre. Szemere
Bertalan belügyminiszter és Kossuth Lajos csupán arra adott parancsot, hogy a
megyei pénztárat, pecsétet, illetve a levéltárat helyezzék biztonságba az eszéki
várban. Egyben, a válságos helyzetre való tekintettel, Jankovics Lászlót királyi
biztosnak nevezték ki.
Az Eszéken állomásozó haderő a Szerem megyéből visszavonuló Zaniniszázadokkal számban jelentősen gyarapodott. 8 század Zanini, 2 század Sándor és 2
század Wasa gyalogezredi gyalogság állt a várparancsnokság rendelkezésére. A
csapatok megbízhatósága és eltökéltsége azonban nagyon is kétséges volt.
Schwartzenau dandárparancsnok a határőrvidéki katonaság közeledtének hírére
már augusztus 28-án sürgette Csányt, hogy a Jellačičcal szimpatizáló 1., János
dragonyosezred lovas századát, melyet szintén Eszék elővárosaiban szállásoltak el,
vonja ki a megye területéről^1 A Vukovárról harc nélkül visszavonuló Zaniniegységekben is kevéssé lehetett megbízni.
A magyar vezetés mindenképpen tudni szerette volna, milyen mértékben
számíthat az eszéki várőrségre. A hadügyminisztérium 1848. augusztus 30-án fel
szólítást küldött a várparancsnokságnak, hogy az egész tisztikart hívja egybe és
szólítsa fel őket állásfoglalásra. 2
A tisztikar két tűz közé került. Az események katonai logikája szerint a
határőrvidéki csapatokkal való összetűzés, ha csak nem szakítanak nyíltan a magyar
kormánnyal, elkerülhetetlenné vált. Eszék városa a vár védelmi rendszerének részét
alkotta. A vár védhető volt ugyan a város birtoklása nélkül is, de így az esélyek
jelentősen csökkentek. A határőrvidéki csapatok azon szándékát, hogy az
elővárosokat megszállják, katonai szempontból - minden Ígéret ellenére - nem
lehetett másként értelmezni, mint a vár megszerzésére tett első lépést. Nem
tekinthető véletlennek, hogy ezt a próbálkozást mind a dandárparancsnok, mind a
várparancsnok kategorikusan visszautasította.

39 Verőce megye megszállása: Schmidegg Károly Csánynak. 1848. augusztus 30. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek I.
I63. Tallián őrnagy Csánynak. 1848. augusztus 30. uo. Nem iktatott beadványok. Csány Szemerének. 1848. augusztus 31.,
szeptember 2. OL H9. BM ein. 833., 837. Kossuth Hírlapja, 1848. szeptember 6. 58. sz. 267. o. A magyar vezetés
rendelkezése: Kossuth Jovicsnak. 1848. augusztus 29. KLÖM XII. k. 825. o. Szemere Jankovicsnak. 1848. augusztus 31.
OL H9. BM ein. 807. Jankovics kinevezése, uo. Szőcs Sebestyén: i. m. 69-70. o.
40 Zanini századok Eszékre rendelése. HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai 1/467, 468. Pesti
Ilírluj), 1848. szeptember 7. 154. sz. 841. o. Figyelmező, 1848. szeptember 3. 21. sz. 83- o. A várőrség létszáma: Gelich
Rikhúrd: Magyarország függetlenségi harca 1848-49-ben. I. k. é. n. 362. o., v. ö. Iliim József: Délmagyarország
önvédelmi harca 1848-49-ben. I. k. Bács'-Bodrog megyei és szerémvégvidéki események. Zombor, 1887. (a továb
biakban: 'Iliim: Délmagyarország) 220. o.
41 Eszéki dandárparancsnokság Csánynak. 1848. augusztus 28., 29. OL H103. Cs. ir. Magánlevelek. II. 19. Csány
helyeselte a dragonyosok elvezénylését. Eszékről. ,,...ha Szeremet védeni akarták csekély erő ellen, Verőce megyét 5
zászlóalj ellen védeni bizonyosan nem fogják". Ő is csak kényszerűségből fogadta be őket Baranya megyébe, rögtön
Mészáros Lázárhoz fordult és kérte, hogy vezényelje a lovasságot a Duna bal partjára. Csány Mészárosnak. 1848.
augusztus 29. OL H103. Cs. ir. Nem iktatott fogalmazatok. Idézi: Aradi: i. m. 52. o.
42 Hadügyminisztérium felszólítása. OL H76. Mészáros Lázár verbászi iratai. Kiadványok. 7. Közli: Heinrich Blasek:
Beiträge zur Geschichte der k. u. k. Genie-Waffe. Wien, 1898. I, Theil, 2. Abschnitt. 315. o. A felszólítás hangnemének és
tartalmának kritikája: Gelich: i. m. I. k. 362. o.
43 Gelich: i. m. 362. o. Az eszéki újság (Volksfreund) olyan értesülést közöl, hogy amennyiben az erősséget 1 órára
közelítik nveg az ellenséges csapatok, a határőrvidéki csapatokat ágyútűzzel fogadják. Pesti Hírlap, 1848. szeptember 9.
156. sz. 849. o.
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Jellačič azt hangoztatta, hogy az uralkodó és a birodalom érdekében és vé
delmére lép fel a magyar szeparatizmus ellen. A magyar érvelés pont az ellenkezője
volt. A sorezredi egységeket az uralkodó rendelte az általa kinevezett magyar
kormány fennhatósága alá, így a király iránti hűségük megnyilvánulása, ha a
magyar hadügyminisztérium parancsait pontosan végrehajtják. A magyar vezetés
alatt álló hadsereg azonban nem volt egységes. A sorezredi tisztek egy része nagy
idegenkedéssel, sőt ellenszenvvel szemlélte a nemzeti jelleggel megszervezett, s
általuk lenézett honvéd zászlóaljakat, és nem egyszer nyílt összetűzéssé fajult ez az
ellentét.44
Az eszéki parancsnokság 1848, augusztus 27-én azt kérte, hogy a Darócon
elhelyezett 4. honvéd zászlóalj egységeit közelebb, Bellyére helyezhessék (így fele
idő alatt érhettek Eszékre) és az ott elhelyezkedő baranyai nemzetőröket
vonultassák Darócra. Ez Csány beleegyezésével augusztus 30-án délután meg is
történt.45 Csányt ez a lépés nem is teljesen alaptalan reménykedéssel töltötte el, és
ismét felszólította a várparancsnokot a honvédek várba hívására.
Jovics István döntésének körülményeit nem ismerjük, az azonban tény, hogy
felszólítást intézett a nyolcadik honvéd zászlóaljhoz, hogy szeptember 1-én
vonuljon a várba. A meghatározott időpont ellenére Vitális Ferenc őrnagy már
augusztus 31-én egyesítette csapatait a 4. honvéd zászlóaljjal - így 10 század hon
véd közeledett Eszék felé. 7
Ebben a helyzetben állította döntés elé a tisztikart a magyar hadügyminiszteri
felszólítás. Jovics először a térparancsnokkal, Schwartzenau dandárparancsnokkal
és a Zanini egységek parancsnokával, Du Rieux ezredessel közölte annak tartalmát.
Du Rieux erős kételyét fejezte ki az iránt, hogy a vár őrsége harcolni fog a
határőrvidéki csapatok ellen. A várparancsnok - ennek hatására - a teljes tisztikart
maga elé rendelte. A tisztikar - a források tanúsága szerint - teljesen egyöntetű
nyilatkozatot tett, aminek pontos megfogalmazásával Petrasch mérnökkari őrnagyot
bízták meg, és Habermann százados továbbította a magyar kormánynak: ,,A
Verbászon augusztus 30-án kelt, a magyar királyi hadügyminisztérium parancsára
elrendelt, s báró Jovics vezérőrnagy által tett fölszólításra, figyelembe véve azt a
tudomásunkra jutott körülményt is, hogy a 8. magyar nemzeti zászlóaljat a várba
44 Joseph Alexander liefert: Der ungarische Winterfeldzug und die octroyierte Verfassung. Prag, 1876-1879. I. k.
275-278. o. Johann Janotyck v. Adlerstein: Chronologisches Tagebuch der ungarischen Revolution. Wien, 1851. II. k.
358-359. o. Günther E. Rothentxng: The Military Border in Croatia 1740-1881. Chicago, 1966. 153. o. István Deák The
Loyalty Crisis of the Habsburg Officer in 1848-49. Columbia University in New York City 1977. (kézirat)
45 Eszéki várparancsnokság Csánynak. 1848. augusztus 27. OL H103- Cs. ir. Magánlevelek. II. 17. Csány válasza:
1848. augusztus 28. uo. A zászlóalj Bellyére vonulása. Szászy János őrnagy Csánynak. 1848. augusztus 30. uo. Magán
levelek. I. 164.
46 „...Jovics eszéki várparancsnok értesítéséhez képest mindennap várható, hogy ... 4 honvéd zászlóalj fel fog
szállíttatni a várbeli szolgálatra". Csány Batthyány Lajosnak. 1848. OL H103. Cs. ir. Nem iktatott fogalmazatok. Csány
Szemerének. 1848. augusztus 29. OL H9. BM ein. 833. Csány felszólítása: uo.
47 Jovics István a hadügyminisztériumnak. 1848. szeptember 1. OL H75. HM 5886. Hasonlóan tudósít az eszéki újság,
amelyet a Pesti Hírlap közöl. „Augusztus 30-án Sándor gyalogezred 2 százada érkezett ismét vissza Eszékre, melynek
főparancsnoka tudatta a városi hatósággal, hogy 10 század önkéntes Dárdáról és Bellyéről fogják velők együtt a várost
megszállni". Pesti Hírlap, 1848. szeptember 9. 156. sz. 849. o. Figyelmező, 1848. szeptember 10. 24. sz. 95. o. A szemtanú
leírását közli: Wahlapfel: i. m. II. k. 49-51. o. v. ô. Uibergabe 4-5 o.
48 Jovics a hadügyminisztériumnak. 1848. szeptember 1. OL H75. HM 5866. Iliim: A szerb fölkelés I. k. 208. o.
Gelich: i. m. I. k. 362. o. v. o. Uibergabe 3. o. Oscar ľodaľ. Der Krieg in Ungarn. Mit einer Geschichte der serbischen und
croatischen Wirren. Mannheim, 1849. 44. o. Otto Wetikestern: History of the War in Hungary in 1848 and 1849. London,
1859. 91. o.
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helyezik át, a császári és királyi katonai őrséget képező egész tisztikar ezennel
szabadon és nyíltan kijelenti, hogy a várat az Összmonarchia császári tulajdonának
tekinti, melyet a Magyarország és Horvátország közötti pártháborúban mindkét fél
semleges területnek kell, hogy tekintse és azt tiszteletben tartsa. Ennek megfelelően
a várőrség egyöntetűen, a leghűbb ragaszkodással a legkegyelmesebb alkotmányos
császár és király iránt, a legnagyobb kitartással fogja utolsó emberig védeni a várat,
és minden támadást - történjék az akár magyar, akár horvát oldalról - minden
rendelkezésre álló eszközzel visszaver, mindaddig, míg maga a császár nem ad
parancsot a vár átadására egyik vagy másik félnek.
A fentiek értelmében, mely nekünk irányelvül szolgál, a korona tulajdonának
magyar nemzeti zászlóaljak és nem császári és királyi csapatok általi megszállását a
semlegesség megértésének, Horvátország és a határőrvidéki csapatok elleni
hadüzenetnek tekintjük, és egyhangúlag kijelentjük, ellenük, mint velük egy zászló'
alatt szolgáló fegyvertársak ellen, különös tekintettel a felséges császári ház iránt
bizonyított hűségünkre, harcolni soha nem fogunk. Ha azonban Horvátország ok
nélkül megsértené a semlegességet, úgy azt őfelsége a császár és az Összmonarchia
elleni ellenséges cselekedetnek tekintjük, s ebben az esetben mi Horvátország
ellenségeskedését viszonozni fogjuk, s e cél érdekében a magyar nemzeti zászló
aljat magunkhoz vonjuk.
Végre tiszteletteljesen kérjük a császári királyi várparancsnokságot, hogy az itt
kiadott alázatos nyilatkozatunkat a császári királyi osztrák hadügyminisztériumnak
Bécsben, épp úgy mint a magyar minisztériumnak Pesten, futár által tudomására
hozza."
A nyilatkozat diplomáciai mestermű. A várost gyakorlatilag kivonta mind a
magyarok, mind a horvátok fennhatósága alól. A komolyabb fellépést bármely
oldalról úgy akadályozta meg, hogy a szemben álló feleket egymással tartotta
sakkban.
Latour osztrák hadügyminiszter természetesen helyeselte a döntést, de mind a
horvátok, mind a magyarok tettek még kísérletet a helyzet megváltoztatására. Jellačič szeptember 4-én Verőcéről egyértelmű állásfoglalásra szólította föl az eszéki
vezetést. „Kegyelmességed vajon Ausztria vagy a magyar minisztérium ügye mellé
áll? Másként fogalmazva: mellettem vagy ellenem? Helyzetem olyan, hogy
kénytelen vagyok kérni négy napon belül kegyelmességed határozott válaszát az
Összmonarchia és a dinasztia szent érdekében, melyet .a magyar minisztérium
szeparatista, Ausztriát szétromboló irányzatával szemben állhatatosan védelmezek."
Jovics válasza visszautasító. Rajasics pátriárka szeptember 5-i agresszív hangú levele
sem ért el hatást, annak ellenére, hogy a várparancsnokot birtokainak lefoglalásával
fenyegette meg. Ugyanakkor a 8. honvéd zászlóalj parancsot kapott, hogy a
megváltozott körülményekre való tekintettel maradjon Baranya megyében. Szep-

49 A nyilatkozat szövege: Jovics a hadügyminisztériumnak. 1848. szeptember 1. OL H75. HM 5886. Másolatban HL
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai 1/570. Közli: Gelich: i. m. I. k. 362-363 o. (pontatlan magyar
fordítás) /Hasek, i. m. 315-316. o. Pesti Hírlap, 1848. szeptember 10. 157. sz. 853- o. Figyelmező, 1848. szeptember 13.
25. sz. 99. o. A nem teljes szöveg. 'Iliim-. A szerb fölkelés II. k. 658-659. o. Szeremlei Samu: i. m. I. k. 179. o. Aradi: i. m.
53. o.
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tember 3-án ismét magyar miniszteri parancs érkezett Csányhoz a honvéd zászlóalj
bevonultatásáról, aminek ismét nem lett foganatja.50
A semlegességi nyilatkozattal az eszéki vár - már területvédelmi szempontból is elvesztette jelentőségét, hiszen a hadtörténetben páratlan módon csak helységet
védelmezett. E sajátos állapot megszüntetése mind a két félnek elemi érdeke volt. A
vár birtoklása a horvátoknak Szlavónia, a magyaroknak Baranya megye biztonságos
védelmét tette volna lehetővé. így az erőd további sorsa a horvát-magyar ellentét
alakulásától függött. Az erőviszonyok szeptember elején egyértelműen a horvá
toknak kedveztek.
Szeptember 4-én a verőcei gyűlésen Jellačič új tisztikart nevezett ki, beleértve
még a községi jegyzőket is, és elrendelte, hogy az országgyűlési követeket is
visszahívják. Ilyen körülmények között, természetesen, a belügyminiszter által
elrendelt új katonaállítási törvény rendelkezéseit - politikai és technikai okokból nem tudták végrehajtani.5
A már ismét bánná előléptetett Jellačič biztonságosan uralta Szlavóniát. Eszék
vára nem hódolt meg neki, de teljesen elszigetelődött. A magyarországi betöréshez
készülődő hadvezér elégségesnek találta a támadáshoz fel nem használt erőket
ahhoz, hogy Bunyik báni biztos vezetésével az eszéki várost és várat a maga
oldalára állítsa.

Az eszéki vár biztosítása (1848 október)
Miközben a horvát sereg csaknem akadálytalanul nyomult előre a Dunántúlon,
szeptember második felében Bunyik József báni biztos is elérkezettnek látta az időt,
hogy megpróbálja Eszéket a hatalmába keríteni. Első lépésként Eszék városát, a
városi hatóságokat akarta a bán oldalára állítani - a közigazgatási apparátus ma
gyarbarát vezetőinek eltávolításával.
A város nemzetiségi és politikai viszonyai sejtették, hogy célját különösebb
katonai erő nélkül is elérheti. A főként szerbek és horvátok lakta alsóváros a
„magyarpárti" felsővárossal szemben egyértelműen -Jellačičot és a horvátokat
támogatta. A semlegességi nyilatkozat közzététele után e városrész küldöttséget
menesztett a horvát parancsnokhoz, kijelentve, a bródi határőröket nagy parádéval
várják az alsóvárosban, s miután ez a katonai bevonulás nem történt meg, újabb

50 Jellačič felszólítását közli: Hauptmann: Jellačič Kriegszug I. k. 141. o. Idézi: TliinU A szerb fölkelés I. k. 208. o.
Jóvics válasza, Latour és Rajasics, uo. A 8. honvéd zászlóaljról. Jovics a hadügyminisztériumnak. 1848. szeptember 1. OL
H75. HM 5886. Csány Jovicsnak. 1848. szeptember 3. OL H103. Cs. ir. Nem iktatott fogalmazatok.
51 Hauptmann: Militärische-politische Pláne 91. o. Szűcs Emil: i. m. 36. o. Füzes Miklós: Baranya és Verőce megye.
Pécs és Eszék 1848/49-ben. In: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 10. Eszék, 1988. 180. o. (a továbbiakban:
Füzes: Baranya és Verőce), Balázs József, Borús József, Nagy Kálmán: Kossuth, a forradalmi honvédelem szervezője. In:
Kossuth emlékkönyv', Bp., 1952.1. k. 334. o.
52 Verőcei események: Jankovics Szemerének. 1848. szeptember 6. OL H9. BM ein. 908. Jankovics Mészárosnak.
1848. szeptember 3. OL H75. HM 6078. Pesti Hírlap, 1848. szeptember 10. 157. sz. 853. o. Figyelmező, 1848. szeptember
13 25. sz. 99- o. Az új tisztviselői kar névsora: Pesti Hírlap, 1848. szeptember 19. 164. sz. 881. o. Szöcs SelK'styén: i. m.
70. o. füzes: Baranya és Verőce 180. o. Osszeírási rendelet. Jankovics Mészárosnak. 1848. szeptember 3. OL H75. HM
6078. Közlöny, 1848. augusztus 31. 83. sz. 421. o.
53 Szűcs Emil: i. m. 36. o.
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küldöttség indult Verőcére, újabb tisztújítást kérve. Komoly katonai ellenállással a
várőrség részéről nem kellett számolni, hiszen az 1848. augusztus 31-i nyilatkozat
csupán a szűkebb értelemben vett vár területét nyilvánította koronabirtoknak és
semleges területnek. Két század Wasa- és Sándor-gyalogságot az elővárosokban
szállásoltak el, de köztudott volt, hogy határőrvidéki csapatok közeledtére ezeket
visszavonják a várba.
Bunyik József - szeptember 24-i üzenete értelmében - 27-én érkezett Eszékre.
Óvatossági megfontolásból a külvárosba hivatta magához a városi tanácsot. A
vezetést érvénytelennek nyilvánította, a bán hű hívét, Vukovics Demeter volt városi
kapitányt nevezte ki bírónak, elrendelte Freund Ferenc, a magyar országgyűlésre
megválasztott képviselő visszahívását és október 5-re ismételt választást hirdetett.
Október 7-én és 8-án megtartott gyűléseken illírpárti polgármestert és városi
kapitányt nevezett ki, a városi tanácsot egy kivétellel leváltotta, az új hivatalnoki
kart kizárólag a bánnak engedelmes személyekből állította össze.
Bunyik, teljhatalmával élve, magyar polgárokat tartóztatott le, toborzást rendelt el,
a felsővárosi sókészletet lefoglalta és a várbeli készletet is magának követelte. A
várbeli tisztikar jóindulatú semlegességet tanúsított, a parancsnokság minden
ellenállása abban nyilvánult meg, hogy az erődben felhalmozott 7500 q só kiadását
- az augusztus 31-i nyilatkozatra hivatkozva - megtagadta. A Dráva-menti erőd
teljesen elszigetelődött. Batthyány Kázmér kormánybiztos a vár elvesztéseként
értékelte a történteket.
Az 1848 szeptember végén, október elején Magyarországon lezajlott események
azonban jelentős változást hoztak Eszék helyzetében is. Az alsóvárosi horvátok
számára az első kedvezőtlen hír még Baranya megyéből érkezett. A Somogy, majd
Baranya megyén át Ozora irányába haladó Roth és Philippovič tábornokok által
vezetett horvát tartalékhadtest lőszerutánpótlását - több mint 3000 katonának
elegendő lőszermennyiséget - a Percei Antal őrnagy vezetése alatt álló nemzetőrök
és a pécsi önkéntesek szeptember 28-án Oroszlónál hatalmukba kerítették. Jellačič
szeptember 29-én Pákozdnál elszenvedett kudarca, a Roth-Philippovič dandár
fegyverletétele Ozoránál, az október 6-i bécsi forradalom híre mind az erő
viszonyok hirtelen megváltozását mutatták, és az egyre erősödő eszéki horvát párt
passzivitásához vezettek. A horvát .vereségekről szóló híradásokat Bunyik József
ellenpropagandával próbálta semlegesíteni és azokat egész egyszerűen hazug
ságnak minősítette. Maguk a volt horvát hadifoglyok cáfolták ezt meg. Az
54 Eszék politikai megosztottsága. Füzes Miklós: Batthyány Kázmér. Bp., 1990. 114. o.; wo. Baranya és Verőce 180181. o. 'fíiim: Délmagyarország 220. o. Uibergabe 3—4. o. Alsóvárosi küldöttségek: Pesti Hírlap, 1848. szeptember 9., 19.
156., 164. sz. 849., 881. o. Figyelmező, 1848. szeptember 10. 24. sz. 95. o.
55 Jovics István a hadügyminisztériumnak. 1848. szeptember 1. OL H75. HM 5886.
56 Bunyik tevékenysége: Pozsonyi József polgármester Batthyány Lajosnak. 1848. október 8. OL H2. Kossuth Polizei
Akten (a továbbiakban: KPA) 120. Közli: Szűcs: i. m. 35. Szeremlei: i. m. I. k. 179-180. o. Vörös Márton: Pécs-Baranya
részvétele az 1848-49. évi szabadságharcban, é. n. 24. o. Batthyány Kázmér értékelése az OHB-nak. 1848. október 10.
OL H92. ONöHt 5300.
57 Batthyány Kázmér Batthyány Lajosnak. 1848. szeptember 28. OL H2. Országos Honvédelmi Bizottmány (a
továbbiakban: OHB) 2387. Közli: Baranyai Okmánytár 1848-49. In: Baranyai helytörténetírás 1973. Pécs, 1973. 349-351.
o. Közlöny, 1848. október 1. 113. sz. 577. o. Pesti Hírlap, 1848. október 1. 175. sz. 923. o. Batthyány Kázmér Batthyány
Lajosnak. 1848. október 1. OL H2. OHB 2119. uő. az OHB-nak. 1848. október 2. OL H2. OHB 2218. Kopasz Gábor: A
baranyai nemzetőrség és ennek szerepe 1848-49-ben. In: Baranyai helytörténetírás. Pécs, 1973. 77. o. Varga János:
Népfölkelő és gerillaharcok Jellačič ellen 1848. őszén. Bp., 1953. 159-161. o. Füzes: Batthyány 103-104. o. Szeremlei: i.
m. I. k. 225. o. Szűcs: i. m. 33. o. Vörös: i. m. 20-21. o.
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Oroszlónál, illetve Ozoránál fogságba esett horvát katonákat - csaknam 7600 főt Batthyány Kázmér az OHB utasítása értelmében Pécsen megeskette, hogy fegy
veresen nem támadnak Magyarország ellen, majd hazaengedte őket.58
A várőrség hangulatát befolyásolhatták a magyar győzelmek és a verőcei fej
lemények, de ez önmagában még nem hozott volna lényeges változást hely
zetükben. Ausztria és Magyarország nyílt összeütközése azonban lehetetlenné tette
a semlegesség további fenntartását. , *
A szeptember közepe óta tartó magyarországi katonai és politikai válság október
első napjaiban tetőzött. Az október 3-i keltezésű uralkodói manifesztum feloszlatta a
magyar országgyűlést, az országot katonai igazgatás alá helyezte, katonai és polgári
kormányzóvá Jellačičot nevezte ki. A képviselőház elvetette a királyi rendeletet és
az Országos Honvédelmi Bizottmányt - jogainak jelentős kibővítésével - a
törvényes kormányt helyettesítő legfelsőbb irányító szervvé nyilvánította. Kossuth
Lajos, a Honvédelmi Bizottmány különleges jogkörrel rendelkező elnöke, erélyesen
látott hozzá az ország katonai helyzetének stabilizálásához. Felismerte, hogy a
haditechnika fejlődése ellenére a várak, mint támaszpontok, jelentős szerepet
játszhatnak. Magyarország védelmi rendszerének - különösen délen - fontos
láncszemeit alkották, alkalmasak voltak a mellékhadszíntereken az ellenséges erők
feltartóztatására, nagyobb területek védelmére, sőt hadmozdulatok kiindulópont
jaivá is válhattak. A kialakult sajátos helyzetnek megfelelően a különböző hatás
körrel rendelkező katonai szerveknek és szervezeteknek - várparancsnok, tisztikar,
főhadparancsnokok, nemzetőr és honvédparancsnokok, kormánybiztosok - párhu
zamosan küldött felszólításokkal és parancsokkal kívánta biztosítani a várakat a
szabadságharc számára.
Kossuth Lajos különös figyelmet szentelt Eszéknek, mivel tudatában volt a vár
stratégiai fontosságának Magyarország védelme szempontjából. * Még augusztus
folyamán, Jankovics, illetve Csány jelentései nyomán, világossá vált, hogy a vár
bizonytalan helyzetét nem személyi és anyagi ellátatlansága, hanem az őrség
megbízhatatlansága okozza. Csány már szeptember 3-án követelte a Zanini-ezred
tisztikarának eltávolítását az erődből. Batthyány Kázmér kormánybiztos októberi
jelentései pedig arról győzhették meg a Honvédelmi Bizottmányt, hogy Bunyik
gátlástalan tevékenységét a tisztikar semlegességbe rejtett támogatása teszi lehe
tővé.61
58 OHB utasítása. 1848. október 9. KLÖM XIII. k. 138-139. o. Közli: Vörös: i. m. 22-23. o. Szűcs: i. m. 35. o. Foglyok
kérdése: Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 11. OL H92. ONöHt 5300., OL H2. OHB 1029. Közli: Közlöny,
1848. október 15. 127. sz. 633. o. Várady: i. m. 688. o. Megváltozott verőcei helyzet: Batthyány Kázmér az OHB-nak.
1848. október 19. OL H2. OHB 1427. Közli: Pesti Hírlap, 1848. október 24. 195. sz. 996. o. Füzes: Batthyány 107-109. o.
Tliim: Délmagyarország I. k. 220. o. Horváth: Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben. Bp.,
é. n. 521-522. o.
59 Balázs József, Borús József, Nagy Kálmán: i. m. 386. o. V. ö. Gelich: i. m. I. k. 361. o.
60 A magyar kormány Jellačiécsal szembeni engedékenységének végső határát az jelentette, hogy beleegyezett volna
Horvátország elszakadásába is. Szlavónia leválását ez a tervezet nem tartalmazta, Kossuth Lajos azonban még ezt is
elfogadhatónak tartotta, de a két igen fontos erőd, Eszék és Pétenárad megtartásával. Honátországra vonatkozó
tervezet: KLÖM XII. 805-806. o. Károlyi: i. m. II. k. 626-629. o. Beér János (szerk.): Az 1848/49. évi népképviseleti
országgyűlés. Bp., 1954. 681-683. o. Urbán: Batthyány, 463- o. Kossuth Szlavóniáról: Csánynak. 1848. augusztus 31.
KLÖM XII. k. 853-854. o. Idézi: Barllia. Kossuth és Csány, 623- o. /. Tóth Zoltán: Kossuth és a nemzetiségi kérdés 184849-ben. In: Kossuth emlékkönyv II. k. 290. o. Spira György: A magyar forradalom 1848-49-ben. Bp., 1959. 347. o.
61 Batthyány Kázmér 1848. október 10-én tényként közölte, hogy Bunyik a tisztújítást ... a várbeli őrnagy segédkezésével tartá meg...", másnap már az egész várőrségre vonatkoztatja lesújtó véleményét: „Eszéki várőrség
magaviselete több mint kétértelmű, .csaknem nyíltan ellenséges". Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 10., 11.
OL H92. ONöHt 5300., OL H2. OHB 1029.
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A várparancsnok megítélése korántsem volt ilyen egyértelmű. A semlegességi
nyilatkozatot nem írta alá, a péterváradi főhadparancsnokságot továbbra sem
ismerte el közvetlen felettesének, a honvéd egységek várba rendelését - ha meg
késve is - de elhatározta. Az ellenséges szellemű tisztikarral szemben azonban külső segítség nélkül - tehetetlen volt. Ez tükröződött abban is, hogy megpróbálta
elutasítani a felelősséget, mikor azt hangsúlyozta, hogy ő csupán név szerinti,
nominális parancsnok.
Kossuth Bunyik további tevékenységét mindenképpen meg akarta akadályozni, a
várparancsnoktól pedig egyértelmű állásfoglalást és határozott fellépést, a semle
gesség megszüntetését várta, hiszen ez volt a feltétele annak, hogy a kedvezőtlen
eszéki helyzet megváltozzon. 1848. október' 12-én az OHB Bunyik Józsefet
törvényen kívül helyezte, elrendelte, hogy mint lázítót fogják el és állítsák statáriális
bíróság elé, a korábban megválasztott tisztviselő kart helyezzék vissza hivatalába.
Egyben felszólította Batthyány Kázmért, hogy a Jovicsnak címzett, kemény, csak
nem fenyegető hangú felszólítást továbbítsa a várparancsnoknak. „Jovics eszéki
várparancsnoknak tessék hivatalosan tudtára adni, hogy egy várparancsnok' a
hűségére bízott vár megtartásának elmulasztása iránt magát azzal, hogy ő csak
nominális parancsnok, nem mentheti... Figyelmeztesse ön Jovics várparancsnokot,
hogy a kormány magával játszani nem hagy, s egy hét alatt Eszék várának a törvény
iránti engedelmességre vissza kell térni, vagy a várparancsnok magának tulaj
donítja, a mi történni fog." A remélt siker nem volt biztos, ezért Batthyány Kázmér
kormánybiztosnak szabad kezet és teljhatalmat adott a várral kapcsolatos intéz
kedésekre. A Dráva-vidéki kormánybiztos békés eszközökkel - proklamációk
kibocsátásával, hivatalos és magánlevelekkel, állandó kapcsolattartással - próbálta
Jovics Istvánt befolyásolni.
A várparancsnok megnyerése önmagában nem hozhatott sikert, ha az nem
rendelkezik egységes és megbízható tisztikarral. A teljes jogkörű OHB legelső
lépései között szerepel az ország összes várához intézett felszólítás, ami pontosan
ezt a célt szolgálta. Az október 8-i határozat - a király és az országgyűlés nevében megparancsolta, hogy a rendelet megjelenésétől 7 napon belül a várakban tűzzék ki
a magyar lobogót, a tisztek pedig írásban is kötelezzék magukat, hogy az ÖHB
parancsainak engedelmeskednek és azokat végrehajtják. Aki ezt megtagadná, az
hazaárulónak kijáró bánásmódban fog részesülni: „bárki által is megfogattathatik és
agyonlövettethetik". Kossuth Lajos - ezen általános rendelkezésen túl - szüksé
gesnek tartotta az egyes várak elöljáróságait is hasonló értelemben felszólítani. Az
október 10-i rendelet ily módon -a főhadparancsnokságok vezetőit is színvallásra
késztette, egyben felelőssé tette a rendelkezés megfelelő végrehajtásáért. Ugyan
akkor joggal lehetett rá számítani - az osztrák hadseregben kialakult hierarchia
iránti tisztelet ismeretében -, hogy a főparancsnokok remélt kedvező állásfoglalása
hatást fog gyakorolni az alsóbb szintű katonai vezetőkre is.
62 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 10. OL H92. ONöHt 5300. Horváth: i. m. I. k. 521. o.
63 Kossuth Batthyány Kázmérnak. 1848. október 12. KLÖM XIII. 171-172. o. Teljhatalmú megbízatását idézi: Füzes:
Batthyány 101. o. Tevékenysége: Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 19. OL H2. OHB 1427. Füzes: Baranya
és Verőce 186. o.
64 OHB rendelete a • árpatancsnokhoz: 1848. október 8. KLÖM XIII. k. 126-127. o. Közli: Pap: i. m. II. k. 124-125. o.
Szeretuk'i: i m. I. k. 246 o. Helfen. í. m. 278. o. OHB a fóhadparanesnokságnak. 1848. október 10. KLÖM XIII. k. 155. o.
TJiint: A szerb fölkelés, III. k. 133-134. o Helfen: i m. I. k. 278. o. Főparancsnokságok szerepe: Bona Gálxv: Tábor-
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Az eszéki várparancsnokság október 16-án kapta kézhez a péterváradi főhadparancsnokság fentiek szellemében megfogalmazott rendeletét Mészáros Lázár
október 4-i és az OHB október 8-i felszólításának mellékletével együtt. Ugyanezen
a napon Jellačič futárja is Eszékre érkezett, melyben neki, illetve a császárnak való
engedelmességet követelte.
A magyarok részéről komoly nyomás alá került várparancsnok Bécsből még
ekkor sem kapott nyílt és világos utasítást. Futárt küldött Bécsbe az osztrák
hadügyminiszterhez utasítást kérve, de a válasz általános és semmitmondó volt:
,,...egy osztrák tábornoknak minden körülmények között tudnia kell, mi a köte
lessége és aszerint cselekednie". Jovics István - elmondása szerint - rendes
körülmények között tudta volna, mi a-teendője, de ebben a sajátos helyzetben,
mikor az osztrák császárnak két törvényes kormánya volt, nem tudta, hogy mit
tegyen, hiszen Eszék magyar területű vár volt, de megbízatását Bécsből nyerte most melyik kormányra hallgasson? Újabb futárt küldött a császárvárosba, de erre
már választ sem kapott. Arról viszont - ha nem is hivatalosan - értesülhetett, hogy
felettese, Pétervárad parancsnoka Blagoevič, hosszas ingadozás után engedel
mességet fogadott az OHB-nak, csapatai a magyarok mellett nyilatkoztak és október
15-én az erődre kitűzte a magyar zászlót.
Jovics István a horvát követelést visszautasította, egyedüli felettesének, akinek
parancsait követi, a péterváradi főparancsnokot ismerte el válaszában: „Csináljon,
amit akar, felettesemtől, a péterváradi főparancsnoktól parancsot kaptam, senkinek
sem muníciót, sem segítséget ne adjak... én semmit sem adok." 1
Eszéken 1848. október 18-án a ,,főőr épületre" kitűzték a magyar zászlót, ami a
kortársak nagy lelkesedéssel kommentálva Magyarország iránti hűségnyilatkozatnak
tekintettek. Ez azonban korántsem volt ilyen egyértelmű: a magyar zászló mellett a
városháza erkélyén a horvát, a vártemplom tornyán pedig a császári zászló lengett.
Mindez még belefért a kinyilvánított semlegesség fogalomkörébe. Annál is inkább
kétséges volt a siker, mivel a várőrséget alkotó katonaság az OHB mellett
nyilatkozott ugyan, de csaknem az egész tisztikar megtagadta az engedelmességet.
Jovics István október 16-án pontos fordításban közölte a vár őrségével a hozzá
érkezett felszólítást és annak mellékleteit. Az OHB iratok fenyegető hangvétele
óvatosságra késztette a horvátokkal szimpatizáló olasz ezred vezetését. Du Rieux
ezredes október 17-én nem tett nyilatkozatot, de utalt Jovicsnak arra, hogy
„lelkiismerete ellenére kell, mint nem magyarnak, és olyannak, aki csak a császári
és királyi Felségre tette le az esküt, a felsőbb utasítást követnie". Másnap, október

nokok és törzstisztek, 21. o. Kossuth még azzal is nyomást akart gyakorolni az eszéki tisztikarra, hogy a verbászi
hadsereghez küldött, a tisztek elleni eljárást részletező rendeletét az eszéki parancsnokságnak is megküldette. OHB Éder
Frigyes vezérőrnagynak. 1848. október 12. KLÖMXIII. k. 173-174. o. 'Iliim: A szerb fölkelés III. k. 136-138. o.
65 A péterváradi felszólítás: Jovics a péterváradi főhadparancsnokságnak. 1848. október 19. OL H75. 8780. Jellačič
követe, Jovics válasza: Hauptmann: Jellačič Kriegszug I. k. 142. o. Jovics állásfoglalását fogolytársa írja le. Bars i József:
Utazás ismeretlen állomás felé, 1848-1856. Bp., 1890. 291-292. o.
66 Pozsonyi József az OHB-nak. 1848. október 18. OL H2. OHB 1390. Idézi jelzetben. 77/;»;. A szerb fölkelés, III. k.
141-142. o. Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 19., 20. OL H2. OHB 1427., OL H2. KPA 287. Batthyány
Kázmér a hadügyminisztériumnak. 1848. október 21. OL H75. HM 8691. Magyar győzelemként értékeli: Rajačič pátriárka
a belgrádi orosz konzulnak. 1848. október 20. Közli: Iliim: A szerb fölkelés, III. k. 144. o. Ihmúlh: i. m. I. k. 522. o.
Vörös: i. m. 25. o. Semlegesség megtartásaként értékeli: Gelicli: i. m. I. k. 364. o. Szűcs: i. m. 35. o. Füzes: Baranya és
Verőce, 181. o. v. ö. Tliim: A szerb fölkelés, I. k. 208. o. Kéry: i. m. 579. o. Heljert: i. m. I. k. 281. o.
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18-án tagadó válaszuk esetleges következményeiről írásban kért felvilágosítást,
,,hogy jövőjük teljes tudatában tehessék meg nyilatkozatukat".
A várparancsnok válaszában kötelezte az ezred tisztikarát, hogy még aznap,
írásban valljanak színt. Az ezredestől ismét csak folyamodvány érkezett, nem
nyilatkozat, ami azonban hűen tükrözte állásfoglalásukat is. „Meg kell ismételnünk
a kérdést, hogy vajon a közzétett rendelkezés ránk, mint nem nemzeti tisztikarra és
legénységre teljes mértékben érvényes-e, hazaárulóknak lehet-e kikiáltani, mivel az
ezred a magyar alkotmányra nem tett esküt..." Annál is inkább kéri a felvilágosítást,
mert a legénység és a tisztikar ,,...a felsőbb parancsot belső meggyőződése szerint
nem hajlandó követni". Du Rieux ezredes már október 17-én kérvényt fogalmazott a
magyar hadügyminisztériumhoz. Ebben az OHB rendeleteit meg sem említi, csupán
a legénység legyengült fizikai állapotára és óhajára hivatkozva kéri az ezred
áthelyezését, ,,hogy a legénységet megmentsék a szolgálatképtelen állapottól".
Október 18-án - Pozsonyi József eszéki polgármester tudósítása nyomán - már
bizonyossá vált Eszéken is, hogy futár indul Budapestre. A Zanini-tisztek hamar
követőkre találtak. Petrasch mérnökkari őrnagy várerődítési igazgató, Gherardini
őrnagy a vártüzérség parancsnoka - hasonló hivatkozással - megtagadták az OHBnak az engedelmességet, s megbízatásukról lemondtak. A vár tüzérségi és védelmi
kara vezetés nélkül maradt.)7
A Wasa- és Sándor-tisztek sem tették meg írásbeli hűségnyilatkozatukat, a
várparancsnok és a magyar őrség viszont biztosította az OHB-t támogatásáról. A
várőrség megosztottsága egy támadás esetén - amit Jovics valószínűnek vélt komoly veszélyeket hordozott magában.
Attól is tartani lehetett, hogy az
engedelmességet megtagadó tisztek az őrség hűséges részét is megingatják, illetve
bizonytalanná teszik. Az olasz ezred legénysége például lelkesen támogatta a
magyar ügyet, tisztjeik viszont megpróbálták őket a maguk oldalára állítani.** így
Eszék biztosításának elengedhetetlen feltételévé vált, hogy a Zanini-ezredet el
távolítsák az erődből és helyét honvéd zászlóalj foglalja el. Az eszéki polgármester,
a várparancsnok és Batthyány Kázmér is sürgette ezt a lépést.70
Blagoevič Imre főhadparancsnok a válság elmélyülésének megakadályozására
sietve parancsot küldött, hogy a magyar minisztériumi döntés megérkeztéig az
engedetlen tisztek kötelesek az uralkodó által szentesített magyar minisztériumot
közvetlen felettesüknek tekinteni.71
Mészáros Lázár az Eszéken kialakult helyzetet arra akarta felhasználni, hogy a vár
sorsát megnyugtatóan rendezze. Mivel a Zanini-ezred maga akarja elhagyni a várat
67 Jovics a péterváradi főhadparancsnokságnak. 1848. október 19., Du Rieux, Gherardini az eszéki várparancs
nokságnak. 1848. október 18., Petrasch az eszéki várparancsnokságnak. 1848. október 19 OL H75. HM 8780. A Pestre
küldött kérvény: Du Rieux a hadügyminiszternek. 1848 október 17. OL H2. OHB 1748.
68 Jovics a péterváradi főhadparancsnokságnak. 1848. október 19. OL H75. HM 8780. Batthyány Kázmér maga is
valószínűnek vélt egy támadást: az OHB-nak. 1848. október 20. OL H2. KPA 287.
69 Pozsonyi az OHB-nak. 1848. október 18. OL H2. OHB 1390. Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 19.
uo. 1427. A kormánybiztos az olaszokhoz intézett kiáltványokkal megpróbálta ezeket a csapatokat befolyásolni.
Batthyány Kázmér Mészárosnak. 1848. november 24. OL H75. HM 9866. Az olasz gyalogság: Gruczu György: Az 184849. magyar szabadságharc története. Bp., 1894. III. k. 12 o.
70 Pozsonyi az OHB-nak. 1848. október 18. OL H2. OHB 1390. Jovics a péterváradi főhadparancsnokságnak. 1848.
október 19. OL H75. 8780. Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 19. OL H2. OHB 1427. uő. a hadügy
minisztériumnak. OLH75 HM 8691
71 Blagoevič nz eszéki várparancsnokságnak. 1848. október 21. OL H75. HM 8780.
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- érvel a hadügyminiszter az OHB-nak október 21-én -, és az ezredparancsnok
futára által becsületszavát adta, áthelyezésük esetén Magyarország függetlensége
ellen harcolni nem fognak, külön megbízott előtt erre esküt is tesznek, így veszélyt
nem jelentenek. Ha pedig helyükre honvéd zászlóalj vonul, a vár végre kellő
képpen biztosítva lenne. Az OHB ennek megfelelően döntött egy zászlóalj Eszékre
rendeléséről, a hadügyminisztérium katonai osztálya pedig felszólítást intézett a
várparancsnoksághoz, hogy ezen tisztek a szóbeli ígéretüket erősítsék meg. 7
A fenti döntések megszületésekor már magyar csapatok meneteltek Eszék felé.
Batthyány Kázmér Verőce megye szomszédságában, Pécsett, reálisabban tudta
felmérni a kedvező lehetőségeket és a veszélyeket egyaránt, mint ahogyan azt
Pestről meg lehetett ítélni. A mindeddig ingadozó várparancsnok jelentős létszámú,
legalább 1000 fős magyar sereg segítségét kérte a rábízott vár helyzetének
megerősítésére. A kormánybiztos nem akarta elszalasztani a kínálkozó alkalmat. ;
Batthyány Kázmér ha nem is számottevő, de elégséges erővel rendelkezett. A
baranyai 1. mozgó nemzetőr zászlóaljat, melyet a nyár folyamán a déli táborba irá
nyítottak, a horvát betörés és veszély erősödésével a kormánybiztos sürgetésére
ismét Baranya megyébe rendelték.7 Ezt az 1000 fős, felszerelt, megfelelően ellátott,
begyakorolt egységet egészíthette ki Batthyány a mintegy 600 fős, most alakuló,
hiányosan felszerelt 2. önkéntes mozgó nemzetőri zászlóalj katonáiból, illetve
újoncokkal. Fellépése esetén számíthatott a várparancsnokra, és a várőrség
legénységi állományának, illetve Eszék magyar és német polgárainak támogatására
is.
A gyors cselekvést a szlavóniai események is szükségessé tették. Megbízható,
hiteles tudósítások számoltak be arról, hogy határőrcsapatok vonulnak a vár felé,
amelyet a magyaroknak mindenképpen meg kellett előzniük. 7 ' így érthető, hogy a
seregével már mozgásba lendült kormánybiztos nem teljesítette az OHB parancsát,
mely a Muraközbe betört Percei Mórral való együttműködésre szólította fel. E
hadműveletnél fontosabbnak tartotta az eszéki vár megszállását, s elegendőnek
vélte á vár biztosítása és annak „rendes hadiőrséggel" való ellátása után a Mura
közbe vonulni.77
Batthyány Kázmér 1848. október 22-én este 7 és 8 óra között erőltetett menetelés
Litán 1217 főből álló, 5 ágyúval ellátott serege élén bevonult az eszéki várba. Az
alsóváros csendes volt. A felsővárosi lelkes polgárok fáklyás tömege haladt a

72 Mészáros az OHB-nak. 1848. október 21. OL H2. OHB 1748., OL H75. HM 8623. A hadügyminisztérium az eszéki
várparancsnokságnak, Du Rieux-nek. 1848. október 22. OL H75. HM 8687.
73 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 19. OL H2. OHB 1427. Közli: Baranyai Okmánytár 1848-49. In:
Baranyai helytörténetírás, 1973. Pécs, 1973. 362. o. •
74 Nemzetőrség Verbászra rendelése: Schulter István őrnagy a Nemzetőrségi Haditanácsnak. 1848. augusztus 14. OL
H92. ONöHt 2777. Visszarendelés sürgetése:-Batthyány Kázmér Mészárosnak. 1848. szeptember 13. OL H2. KPA 43., 83.
Mészáros tagadó válasza: 1848. szeptember 15. OL H75. Mészáros Lázár verbászi iratai. Kiadványok. 108., 110. A
nemzetőrség hazarendelése: 1848. szeptember 17. uo. 124., 125. Mészáros Batthyány Kázmérnak. 1848. szeptember 20.
OL H2. KPA 64.
75 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 19. OL H2. OHB 1427. Szűcs: i. m. 37. o.
76 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 21., 27. OL H2. OHB 1529., 1889. ílorräili: i. m 522. o. Füzes:
Batthyány, 109. o.
77 ľiizes: Batthyány, 108. o., 110. o. Szűcs: i. m. 37. o. Döntését megkönnyítette, hogy Eszékkel kapcsolatban
teljesen szabad kezet kapott. L. a 63. jegyzetet. Az OHB helyeselte döntését, s egyben közölte, fő feladata a vár
biztosítása. 1848. október 22. KLÖM XIII. 264. o.
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csapatok előtt, a várban az olasz és magyar ezredek katonái üdvrivalgással fogadták
az önkénteseket.
Nem sokkal később - még az est folyamán - horvát egységek jelentek meg az
alsóvárosban. Ezek Csorich vezérőrnagy elővédet alkották csupán, Batthyány Káz
mér az utolsó pillanatban érkezett.78

Az eszéki vár helyzetének

megszilárdítása

Batthyány Kázmér - Eszék tényleges parancsnoka - erélyesen hozzá látott, hogy
amennyire lehetséges, Verőce megyét, Eszék városát pedig minden eszközzel
engedelmességre kényszerítse. A „teljhatalmú országos biztos" október 23-án több
nyelven intézett kiáltványt a megyéhez. Kossuth korábbi követelésének meg
felelően - Bunyik báni biztost -, aki már korábban megszökött a hazatérő horvát
hadifoglyok elől - törvényen kívül helyezte, elrendelte elfogatását és statáriális
bíróság elé állítását. A szeptember 4-én Verőcén megválasztott tisztikart leváltatta, a
régi tisztviselőket visszahelyeztette állásukba.79 Gyors sikerrel annak ellenére sem
számolhatott, hogy 80 falu hódoló küldöttsége jelentkezett nála. Ezt csakis katonai
sikerének köszönhette.
Az eszéki alsóváros biztosítására fegyveres erőt kellett bevetni. Az október 24-i,
eszéki városházán megtartott közgyűlésen a magyarhű tisztviselőkar visszaállítása
mellett meghódolás esetére általános amnesztiát helyezett kilátásba. A péterváradi
határőrezred katonáinak jelenléte bátorította a felfegyverkezett horvát és szerb
lakosságot. Magyarokat űztek ki a városrészből, fenyegető üzeneteket küldözgettek
a várba. A 24 órás határidő lejárta után, október 25-én, Batthyány Kázmér három
század gyalogossal (Wasa, Sándor, nemzetőr), három század tartalékkal (Zanini) és
a baranyai nemzetőrök, valamint három ágyú támogatásával szabályszerű bekerítő
hadmozdulatba kezdett. A hadrendben felvonuló csapatok elől a határőrvidéki
katonaság még a gyűrű bezárulása előtt visszavonult, a lakosság kegyelmet kért.
Batthyány Kázmér a főbűnösök kivételével, ha beszolgáltatják fegyvereiket bizto
sította a büntetlenséget. A „főkolomposok" közül csak a főbíró került fogságba, a
fegyvereket összeszedték; az alsóváros - kényszerűségből - meghódolt.
A polgári rend helyreállítása érdekében tett intézkedéseivel párhuzamosan a
kormánybiztos minden figyelmét a várőrség megerősítésének szentelte. Eszékre
érkezésekor, még október 22-én este, felszólította a tisztikart, hogy tegyenek
nyilatkozatot az OHB mellett. Az elkövetkező napok minden eddiginél mélyebb
válságot eredményeztek. Az erőd a szó szoros értelmében katonai vezetés nélkül
78 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 22. OL H2. OHB 1427. uő. a drávai osztrák csapatok pa
rancsnokának, Trebersburgnak. 1848. november 4. Közli: 'Iliim: A szerb fölkelés, III. k. 163. o. Blagoevié értékelése: Az
eszéki várparancsnokságnak. 1848 október 25. OL H75. HM 8931. llorváih: i. m. 522. o. Sztics: i. m. 38. o. 77///»: A szerb
fölkelés, I. k. 208. o nó'. Délmagyarország, 220-221. o. Kéry: i. m. 579. o. Fűzes: Batthyány, 110. o. uő, Baranya és
Verőce, 187. o X'öriis: i m. 25. o. Batthyány szerepe. Balázs József, Horus József, Xagy Kálmán: i. m. I. k. 334. o.;
Uibergabe 5. o.
79 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 24. OL H2. OHB 1789. Mellékeli hónát nyelvű kiáltványát.
Kiáltványainak másolatai 4 nyelven. OLH2. OHB 2017.
80 Batthyány Kázmér október 26-i jelentését közli: Közlöny, 1848 október 29. 141. sz. 689. o. Pesti Hírlap, 1848.
november 1. 202. sz. 1025 o. Figyelmező, 1848. november 1. 46. sz. 181. o. Szűcs: i. m. 38. o. Ilorrálh: i. m. I. k. 522523 o. Füzes: Batthyány, 114. o.

-66-

maradt. A várparancsnok átadta tisztségét, a dandárparancsnok elhagyta állomását,
a térparancsnoki hely megürült, az erődítési és tüzérségi kar, valamint a Zanini
ezred csaknem teljes tisztikara áthelyezését kérte, a Wasa- és Sándor-gyalog
ezredhez tartozó századok vezetőinek állásfoglalása sem volt egyértelmű. E sajátos
helyzetben Batthyány Kázmér kinevezési és előléptetési önállóságot kért - és utó
lagos jóváhagyás reményében cselekedett.
Az 59 aktív szolgálati évet becsületben letöltött, s egészségi állapotára való
tekintettel már 1846-ban nyugdíjazott agg, 74 éves tábornok, Jovics István betegsége
miatt átadta a parancsnokságot az utána következő rangidős főtisztnek, Vanczel
Vencel alezredesnek és nyugdíjazásért folyamodott.82 A kortársak és az utókor jó
szándékának elismerése mellett a várparancsnok határozatlanságát és cselek
vésképtelenségét hangsúlyozták, Batthyány Kázmér azonban kellő súllyal értékelte
1848. október határozott fellépését, a honvéd csapatok segítségül hívását. Az eszéki
vár biztosítását legalább annyira a várparancsnok, mint saját érdemének tartotta.
Támogatta nyugállományba helyezését, altábornagynak kijáró illetményét és
háborús kártérítését is ajánlotta, mivel a szerb származású tábornok bácskai birtokait
bosszúból a szerezsánok feldúlták és részben elpusztították.
A hadügy
minisztérium méltányolta a kérést. Jovics István eszéki várparancsnokot és vezér
őrnagyot „saját kívánatára és tekintetbe vévén a csak legújobban és tett fontos
szolgálatát" 1848. november 1-i hatállyal, évi 3000 pengő forint illetménnyel melyet az ország bármely pénztáránál felvehetett - nyugállományba helyezték.
Jovics István november 1-én elhagyta az eszéki várat.8 Az ideiglenes parancsnok
Vanczel Vencel idős kora miatt „legőszintébb hazafiú jó szándéka és buzgósága"
ellenére sem lehetett alkalmas e fontos tisztség betöltésére. Batthyány Kázmér
október 24-én kérte, hogy a vár élére „egy erélyes, ép erőben levő, magas katonai
műveltségű főtisztet" nevezzenek ki, október 27-én pedig már a haladéktalan
intézkedést sürgette.
A magyar vezetés fontosnak tartotta, hogy ne csak magas rangú, képzett és nagy
tapasztalatokkal rendelkező, hanem megbízható főtiszt is töltse be ezt a méltó-

81 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 24. OL H2. OHB 1789.
82 Jovics lemondásában szerepet játszott a tiszteknél októberben kibontakozó lelkiismereti válság. Ezzel indokolja:
Waldapfel: i. m. II. k. 358. o. 6. jegyzet. Jovics már október 16-án utalt arra - ha hihetünk Jellačič követének -, hogy
elhagyja a várost. Hauptmann: Jellačič Kriegszug II. k. 142. o. Fogságában pedig arról tudósít, hogy amikor WindischGrátz elfoglalta Budát, teljes tábornoki díszben jelent meg a fővezérnél és felajánlotta szolgálatait. Barsi: i. m. 292. o.
Valójában kora, egészségi állapota alkalmatlanná tette a parancsnoki tisztség ellátására. A várparancsnokság szlavóniaiszerémi főhadparancsnoksághoz intézett október 22-i jelentésén már Vanczel aláírása szerepel. OL H75. HM 8931. A
péterváradi főhadparancsnokságnak, illetve a hadügyminisztériumnak felterjesztett nyugdíjazási kérelméhez részletes
orvosi szakvéleményt is csatolt. 1848. október 26. OL H75. HM 9019. Batthyány Kázmér, bár túlzóan ír betegségéről, sem
tartja alkalmasnak feladatára. 1848. október 24. OL H2. OHB 1789.
83 Batthyány Kázmér támogató javaslata: az OHB-nak. 1848. október 24. OL H2. OHB 1789., OL H75. HM 8887. uff.
Jovics szerepéről a vár megszállásában az OHB-nak. 1848. október 19., 20., 21. OL H2. OHB 1427., OL H2. KPA 287., OL
H2. OHB 1529.
84 A hadügyminiszteri döntés Jovics személyes kérelmének megérkezése előtt Batthyány Kázmér október 24-i
javaslatára történt. HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai. 2/457. Hadügyminisztérium Batthyány
Kázmérnak. 1848. október 26. OL H75. HM 8887.
85 'Iliim: A szerb fölkelés, I. k. 310. o. uő. Délmagyarország, 221. o. További soráról: Gelich: i. m. I. k. 361-362. o.
Hona: Tábornokok és törzstisztek, 360. o.
86 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 24., 27. OL H2. OHB 17 89., 1889.
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ságot. Az OHB felszólítására a hadügyminiszter 1848. október 26-án úgy ren
delkezett, hogy Jovics István helyét Éder Frigyes vezérőrnagy, a verbászi mozgó
hadsereg parancsnoka foglalja el. Egyben intézkedett, hogy Éder által vezetett
csapatok vezetését Bakonyi Sándor vegye át. Bakonyi Sándor - jelentése szerint november 13-án átvette a hadtest parancsnokságát, Éder Frigyes azonban csak tíz
nap múlva, november 23-án érkezett Eszékre.
Batthyány Kázmér - a vár stratégiai helyzetére való tekintettel - gyors vár
parancsnokcserét remélt és arra semmiképpen nem számított, hogy egy teljes
hónapig helyettessel kell betöltenie ezt a posztot. Már október 24-én kérte, hogy
Vanczel Vencelt mentesítsék ez alól a tisztség alól, javaslatára először tér
parancsnoksági ezredesnek nevezték ki, majd nyugdíjazták.
Éder Frigyes
megérkezéséig azonban nem volt más lehetőség, minthogy ezt a fontos tisztséget
továbbra is Vanczel Vencel lássa el, egy olyan idős főtiszt, aki nyilvánvalóan nem
volt alkalmas ennek a feladatnak az ellátására és a magyar kormány szorult
helyzetét minden jel szerint arra akarta felhasználni, hogy újabb személyes
előnyökhöz jusson.
Ilyen körülmények között a katonai irányításban különösen fontos szerep jutott
volna a dandárparancsnoknak. Schwartzenau dandárparancsnok azonban, miután
korábbi áthelyezési kérelmére a magyar hadügyminisztériumtól nem érkezett
intézkedés, önkényesen elhagyta Eszéket és Ausztriába távozott.91
Sürgős intézkedést igényelt a térparancsnoksági hivatal megüresedése is. A
hadseregben szokásos soros előléptetés nem tűnt célszerűnek. Nitsche József idős
százados térparancsnokká való kinevezését Batthyány Kázmér nem javasolta,
„...mert bár nem ellenségünk, bizton reá számítani nem lehet." Még jelenlegi
feladatának ellátására sem tartotta alkalmasnak, ezért az OHB 1848. november 1-i
hatállyal őrnagyi címmel, de nem őrnagyi nyugdíjjal nyugállományba helyezte.
Egyben a két megüresedett főtiszti állás ügyében is megtörtént a rendelkezés.
Térkapitánynak Jovics tábornok volt segédét, az 1840 óta Eszéken szolgálatot

87 A kinevezett Éder Frigyes megbízhatósága: Nyilatkozata. 1848. október 20. OL H75. HM 8990. Becsületszavát adta
Mészárosnak, hogy személyesen szavatolja az erősség megtartását. Irányi Dániel, Charles Louis Cliassin: A magyar
forradalom politikai története 1847-1849. Bp., 1989. II. k. 121. o.
88 OHB Batthyány Kázmérnak. 1848. október 29. OL H2. OHB 1889. Mészáros az OHB-nak. 1848. október 30. uo.
2059. Bakonyi a parancsnokság átvételéről a hadügyminisztériumnak. 1848. november 13. OL H75. HM 3891. Éder a
parancsnokság átvételéről: A péterváradi főhadparancsnokság és Éder személyes jelentése a hadügyminisztériumnak.
1848. november 28. OL H75. HM 10070. 'Iliim: A szerb fölkelés, I. k. 255. o., 257. o. Életrajzi adatai: Bona. Tábornokok
és törzstisztek, 137-138. o.
89 Batthyány Kázmér javaslata az ezredesi kinevezésre az OHB-nak. 1848. október 24. OL H2. OHB 1789.
Hadügyminisztérium válasza: 1848. október 26. OL H75- HM 8887. Nyugdíjazási javaslat: Batthyány Kázmér az OHB-nak.
1848. október 27. OL H2. OHB 1889. Nyugdíjazási rendelet: Hadügyminisztérium az OHB-nak. 1848. október 30. OL H2.
OHB 2059.
90 A már nyugdíjazott és előléptetett főtiszt különböző, hűségét és lelkesedését bizonygató nyilatkozatokkal próbált
még további előnyökhöz jutni, nem is sikertelenül. Batthyány Kázmér támogatta, hogy az ezredesi ranggal nyugdíjba
helyezett tiszt vezérőrnagyi illetményt kaphasson, amihez Pesten meg is kapta a hozzájárulást. Batthyány Kázmér a
hadügyminiszternek. 1848. november 12. OL H2. OHB 3250. uő. 1848. november 14. uo. 3189. Beleegyező válasz:
Hadügyminisztérium az OHB-nak. OL H75. 9591., OL H2. OHB 3250. Vanczel Vencelt még ez sem elégítette ki, hanem
továbbra is szolgálatot akart ellátni, amit azonban visszautasítottak. Batthyány Kázmér a hadügyminiszternek. 1848.
november 17., 19., 29. OL H75- HM 9767., 9808., 10463.
91 Péterváradi főhadparancsnokság a hadügyminisztériumnak. 1848. október 26. OL H75. HM 9067. Gelicli: i. m. I. k.
364. o. Ennek ellenére a bécsi katonai kormányzat megfosztotta Schwartzenaut rangjától, majd kétévi várfogságra ítélte.
Kriegsarchiv Wien, Militär Gouvernement zu Wien 836.
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teljesítő D'Albini Károly térparancsnoksági hadnagyot léptették elő.92 Térparancs
noknak pedig a Don Miguel gyalogezred őrnagyát, Piringer Mátyást nevezték ki
alezredesi ranggal, aki november 20-án érkezett Eszékre, hogy hivatalát elfoglalja.
A térparancsnokság személyi állományában még egy fontos - a vár későbbi
sorsát jelentősen befolyásoló - döntés született. Glavas István kapitány, nyugal
mazott őrnagy szolgálattételre jelentkezett a várban. A több évtizedig a határ
őrvidéken szolgáló tiszt tájékozottságával és helyismeretével megnyerte a kor
mánybiztos szimpátiáját, s javasolta alkalmazását térőrnagyi rangban. A hadügy
minisztérium csupán „számfeletti" térszázadosnak nevezte ki. Ez kisebb rangot
jelentett, mint amivel Glavas István nyugdíjba vonult. Az OHB csak decemberben
módosította e tévedését, de Glavasnak ez is elegendő volt. Ő ugyanis Eszéken nem
a magyar kormányt, hanem az osztrák császárt kívánta szolgálni.
Az eszéki vár magyar kézre kerülésével fontossá vált az erődítési munkálatok
folytatása, aminek mind anyagi, mind személyi feltételeit meg kellett teremteni. Az
erődítési igazgató rendelkezésére álló pénzösszeg már augusztus végén elfogyott.
A hadügyminisztériumtól érkezett újabb összeget Batthyány Kázmér visszatartotta,
mivel az építési munkálatokat irányító Petrasch mérnökkari őrnagy megtagadta az
engedelmességet az OHB-nak, s közölte, „alkalmasint" személyesen fogja azt a
várba elvinni. Ez Eszék megszállásával meg is történt. A kormánybiztos újabb
pénzbeli segélykérelmét az OHB sietve teljesítette - 20 000 pengő forint kifizetésére
utasította a pénzügyminisztériumot. Egyben intézkedett az OHB arról is, hogy
Petrasch őrnagy helyére új erődítési igazgató kerüljön. Batthyány Kázmér, illetve
Jovics István sürgetésére az OHB már október 22-én utasította a hadügy
minisztériumot, hogy az eszéki várba „legalább 1 magyar érzelmű Ingenieur tisztet
haladéktalan" vezényeljen. Mészáros Lázár október 25-én a nyugdíjazott, de magyar
származású és szakmailag elismert Pénz Miklós mérnök századost nevezte ki
őrnagyi ranggal ideiglenes várerődítési igazgatónak. Az eredetileg Péterváradra
rendelt tiszt november l6-án érkezett Eszékre.
A már elvégzett erődítési munkálatok is könnyen veszélybe kerülhettek, hiszeri a
vár a szó szoros értelmében nem rendelkezett tüzérségi irányítással. Gherardini
őrnagy példáját - Liskovitz hadnagy kivételével - követte a teljes tüzérségi tisztikar,
s követelték szabad távozásukat Ausztriába. A nem magyar származású teljes
92 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 27. OL H2. OHB 1889., OL H75. 9161. Mészáros az OHB-nak 1848.
október 30. OL H2. OHB 2059., OL H75. HM 9677. Kossuth a hadügyminisztériumnak, Batthyány Kázmérnak. 1848.
november 10. OL H2. OHB 1980. D'Albini életrajzi adatai: Bona Gálxv: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 71. o.
93 Kinevezése: Mészáros az OHB-nak. 1848. október 30. OL H2. OHB 2059., OL H75. HM 9043. Piringer meg
érkezése: Batthyány Kázmér a hadügyminiszternek. 1848. november 19. OL H75. HM 9808. Életrajzi adatai: Bona:
Tábornokok és törzstisztek, i. m.
94 Glavas kinevezése: Batthyány Kázmér Mészárosnak. 1848. november 17. OL H75. HM 9767. Mártonfŕy a
péterváradi főhadparancsnokságnak. 1848. november 21. uo. Kinevezésének helyesbítése: OHB a hadügyminisz
tériumnak. 1848. december 14. ÓL H2. OHB 5523- Mártonfŕy a péterváradi főhadparancsnokságnak. OL H75. HM 11541.
Életrajzi adatok: Bona: Tábornokok és törzstisztek, 160. o. Szerepe a vár feladásában: Uibergabe 12-16. o. 'Iliim: Dél
magyarország, 221. o.
95 Blasck: i. m. I. Theil. 2. Abschnitt. 315. o.
96 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 19., október 27. OL H2. OHB 1427., 1889. OHB a pénzügy
minisztériumnak, uo.
97 OHB a hadügyminisztériumnak. 1848. október 22. OL H2. OHB 1509. Mészáros az OHB-nak. 1848. október 25.
uo. 1743- A hadügyminisztérium Batthyány Kázmérnak. 1848. október 26. OL H75. HM 8887. OHB Batthyány
Kázmérnak. 1848. október 28. OL H2. OHB 1841. TJiim: Délmagyarország, 221. o. Pénz megérkezéséről: A hadügy
minisztériumnak. 1848. november 17. OL H75. HM 9792.
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legénységi állomány is megtagadta az engedelmességet. A válságos helyzetre való
tekintettel a péterváradi főhadparancsnok, Blagoevič Imre kötelezte a tüzértiszteket,
hogy leváltásukig továbbra is lássák el a szolgálatot, azután szabadon távozhatnak.
A legénységnek viszont nem adott lehetőséget arra, hogy kiváljanak a hadsereg
soraiból, elrendelte, hogy kísérjék őket Péterváradra. Ezzel egyidejűleg utasítást
adott, hogy még október 25-én, egy őrmester parancsnoksága alatt, egy altiszt
három pattantyússal és 50 begyakorlott tüzérrel a Don Miguel gyalogezredből
tüstént Eszékre induljon. Természetesen a főhadparancsnok ezt ideiglenes és
szükségmegoldásnak tartotta, hiszen ő sem rendelkezett nélkülözhető erővel. A
szükséges betanítások után ezt az egységet Péterváradra várta vissza. A hosszabb
távú rendezés érdekében az Országos Nemzetőrségi Tanács ugyanezen a napon
rendelkezett arról, hogy 20 betanult tüzér és 80 újonc Eszékre induljon.98
Fegyverben, lőszerben és egyéb tüzérségi felszerelésben a vár nem szenvedett
hiányt. A Főhadparancsnokság készleteinek egy részét az eszéki vár biztonságos
raktáraiban tárolták, így az jóval meghaladta a közvetlen védelemhez szükséges
mennyiséget. A hadügyminisztérium már a nyár folyamán Pestre rendelte a
fölösleges készleteket, de a szállítás az augusztusi események miatt meghiúsult. A
vár megszállását követően, október 25-én az OHB erélyes parancsot küldött
Batthyány Kázmérnak, hogy - akár a várparancsnok szándéka ellenére is intézkedjen a fegyverek Pestre küldéséről. A hadügyminisztérium 2000 q ágyú
lőporra, egy 6 fontos lovas, egy 6 fontos gyalogütegre, 4000 kovás fegyverre, 52 q
fegyvercsőre tartott igényt.
Batthyány Kázmér, aki ilyen nagy tartalékokkal nem rendelkezett, s azok egy
részére maga is igényt tartott, megértette az OHB nehéz helyzetét, s minden tőle
telhetőt megtett. A gyors szállítást a Dráva vízi útja tette lehetővé. A Friedrich
gőzösön elhelyezett fegyverek, ágyúk és tüzérségi felszerelés elindítását az aka
dályozta, hogy a horvátok Szarvastól a Dráva-torkolatig őrvonalat építettek ki, s a
környező falvakban jelentős tartalékkal is rendelkeztek. A kormánybiztos november
8-ára tervezett támadását a rossz, esős időjárás miatt el kellett halasztani, komoly
katonai fellépésre azonban nem is volt szükség. A határőrök értesülhettek az 1500
fős magyar sereg szándékáról, mert váratlanul visszavonultak Vukovárra, csupán a
Dráva-torkolatnál hagytak egy 40 fős őrcsapatot. Miután ezt a területet is meg
tisztították a péterváradi határőröktől, 27 foglyot ejtve, elindulhatott a fegyver
szállítmány, ami november 12-én érkezett meg Pestre.100 Az OHB november 14-i
újabb sürgetésére a kormánybiztos minden mozdítható tartalék Pestre küldéséről
rendelkezett, ám további segélyre a magyar kormány ebből a térségből nem

98 Az eszéki várparancsnokság a péterváradi főhadparancsnokságnak. 1848. október 22. OL H75. HM 8931
Blagoevič válasza uo. Gherardini a péterváradi rüzérparancsnokságnak. 1848. október 29. HL Az 1848-49. évi forradalom
és szabadságharc iratai. 2/449. Az Országos Nemzetőrségi Haditanács a hadügyminisztériumnak. 1848. október 25 OL
H75. HM 8905., H92. ONöHt 6031.
99 OHB Batthyány Kázmérnak. 1848. október 25. OL H2. OHB 1679. Mészáros az OHB-nak. 1848. október 26. uo.
1741. Lahner az OHB-nak. 1848. november 3. uo. 2324. Ágyúütegekről: Hadügyminisztérium az eszéki várparancs
nokságnak. 1848. október 26. HL Az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc iratai 2/447.
100 Fegyverszállítás megszervezése. Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. november 3., 9. OL H2. OHB 2348., 2726.
Az eszéki várparancsnokság a hadügyminisztériumnak 1848. november 12. OL H75. HM 9818. Füzes: Baranya és
Verőce, 187. o. uff, Batthyány, 112-113. o. A szállítmány megérkezése: Kossuth Lahnernek. 1848. november 12. OL H2.
OHB 2719. Mészáros az OHB-nak. 1848. november 12 uo. 2910.
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számíthatott. Batthyány Kázmér óvatossága és megfontoltsága eredményeként a
vár több hónapi védelemhez elégséges munícióval rendelkezett.
Az új parancsnoki kar kiépítése mellett Batthyány Kázmér különösen fontosnak
tartotta, hogy a várban állomásozó csapatokat megbízható tisztek irányítsák. A
Zanini gyalogezred vezetésének korábbi állásfoglalása alapján feltételezni lehetett,
hogy a magyar csapatok bevonulása után e tisztek még kevésbé lesznek hajlandók
neki és az OHB-nak engedelmeskedni.
Batthyány Kázmér felszólítására a Zanini gyalogezred tisztikara - 6 fő kivételével
- „mint sem nem magyarok, sem nem olaszok" - elbocsátását kérte. Du Rieux
ezredparancsnok október 23-án lemondott tisztéről. A 8 századnyi legénység irá
nyítására tapasztalt és rang szerint is alkalmas vezető nem maradt a magyar
kormány hűségén Eszéken. Ezért Du Rieux kérte a péterváradi főhadparancsnokságot, hogy a gyalogezred Újvidéken állomásozó első zászlóaljának parancs
noka, Pongrác János alezredes vegye át az eszéki csapatok irányítását. Átmeneti
megoldásként Luigi Venturini főhadnagy vette át a parancsnokságot.103 Az ezre
dessé és a 34. számú, Porosz herceg gyalogezred parancsnokává kinevezett Pongrác
János megbízatását ennek megfelelően módosították. Az új helyőrségparancsnok
november 10-én vette át az eszéki várban a csapatok feletti pa-rancsnokságot.
A Zanini-gyalogság és más csapatok vezérletének rendezésére annál is inkább
szükség volt, mert Batthyány Kázmér nagyon fontosnak tartotta a hűtlenné vált
tisztek eltávolítását Eszék várából. Megítélése szerint a vár semlegességének kinyil
vánításában, Bunyik törvénysértő tevékenységében és a határőrcsapatok Eszékre
érkezésében is jelentős szerepet játszottak. Jelenlétüket veszélyesnek tartotta, ezért
a Zanini-tiszteket már október 23-án útlevelekkel látta el, hogy az örökös tarto
mányokba távozhassanak.1' Mielőtt azonban Du Rieux ezredes és társai elhagyták
volna a várat, Pestről megérkezett az ezred futárszolgálatot teljesítő tisztje. A
hadügyminisztériumtól olyan utasítást hozott, hogy további rendelkezésig az ezred
maradjon együtt. Ennek értelmében a 27 fős tiszti csoport nem akarta elhagyni a
várat. Batthyány Kázmér azonban úgy vélte, ezek a tisztek a kívánt nyilatkozat
megtagadásával az ezred soraiból önmagukat kizárták. Úgy módosította a Pestről

101 Kossuth Batthyány Kázmérnak. 1848. november 14. KLÖM XIII. 454. o. Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848.
november 18., 23. OL H2. OHB 3398., 3891. Kossuth Nádosynak. 1848. november 20. OL H92. ONöHt 8411.
102 Tüzérségi kimutatás. Az eszéki várparancsnokság a hadügyminisztériumnak. 1848. december 27. OL H75. HM
12932. Éder a hadügyminisztériumnak. 1848. december 28. OL Filmtár Jugoszláviának átadott vegyes iratok. 5280.
doboz.
103 Du Rieux a szlavóniai főhadparancsnokságnak. 1848. október 23. HL Az 1848-49. évi forradalom és szabad
ságharc iratai. 1/573- Du Rieux a péterváradi főhadparancsnokságnak. 1848 november 5. OL H75. HM 9599. Az
engedelmességet megtagadó, szabadságért folyamodó és a magyarokhoz hű maradt tisztek névsorát közli: Venturini a
szlavóniai-szerémi főhadparancsnokságnak. 1848. október 27. H75. HM 9270. Pongrácz ezredes a helyőrség pa
rancsnokságának átvételekor közli az Eszéken továbbra is szolgáló tisztek névsorát. Pongrácz a szlavóniai főhad
parancsnokságnak. 1848. november 11. uo. 9740.
104 Az OHB Mészárosnak, a péterváradi főhadparancsnokságnak. 1848. október 28. OL H75. 9024. Hadügy
minisztérium a péterváradi főhadparancsnokságnak, Pongrácz Jánosnak. 1848. november 3. uo. 9270. Pongrácz a
szlavóniai főhadparancsnokságnak, 1848. november 11. uo. 9740.
105 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 23. OL H2. OHB 1789. A péterváradi főhadparancsnokság
hasonló értelemben utasította az eszéki várparancsnokságot. 1848. október 25. OL H75. HM 8931. OHB helyeslő válasza:
1848. október 28. OL H2. OHB 1841.

jött parancsot, hogy az ezred együtt marad ugyan, de a kormány ellen nyilatkozó
tiszteket szabadságolta, és október 25-én szekereken Pécsre szállíttatta.1 '
Az ,,olasz" századok legénységi állománya nem akarta követni tisztjeit, s kérte,
hogy továbbra is elláthassa a vár védelmét. Batthyány Kázmér annál is inkább
támogatta ezt, mert létszámuk, képzettségük és megbízhatóságuk miatt is nélkü
lözhetetlennek tartotta őket. A péterváradi főhadparancsnokság úgy rendelkezett,
hogy megemelt, a honvédekkel azonos hópénzért továbbra is a várban szolgál
janak, ezt az OHB is megerősítette.10
A kialakult helyzetben megfelelő tisztikarral azonban nem rendelkezett ez az
1000 fős egység, így Batthyány Kázmér az irányítást kénytelen volt altisztekre bízni.
Mészáros Lázár ehhez nem járult hozzá, mert - érvelése szerint - az uralkodótól
csak a magyar ezredek fölött kapott rendelkezési jogot. Ezért azt javasolta az OHBnak, hogy a legénység azon tagjaiból, akik a magyarok mellett akarnak harcolni,
alakítsanak egy magyar vagy olasz honvéd zászlóaljat. m Az OHB tetszését elnyerte
ez az elképzelés, november 2-án megbízta a hadügyminisztériumot, hogy küldjön
felszólítást Eszékre a Zanini-gyalogságnak ,,...akarnak-e ügyünk mellett elhatározottan küzdve »Olasz-honvéd« nevezet alatt állni..."
A hadügyminisztérium erre sem tartotta magát illetékesnek, mivel a honvédsereg
szervezése a Nemzetőrségi Haditanács feladata, ezért Mészáros Lázár november 8án ezt a szervezetet szólította fel, hogy intézkedjen az új zászlóalj megalakítása
érdekében.
Batthyány Kázmért váratlanul érte a Nemzetőrségi Haditanács rendelete. Ő
csupán a századok tisztikarának megnyugtató kiépítését várta elöljáróitól, az új
fejleményeket nem értékelhette másképpen, mint az ezred feloszlatását. Ez nem
csupán a korábbi határozattal volt ellentétes, hanem tartani lehetett attól is, hogy az
új rendelkezés nyomán a saját tisztjeik ellenében egységesen fellépő századokban
megindulhat a bomlás. A zászlóalj megalakítása iránti jogi és gyakorlati aggályait
világosan fogalmazza meg november 24-én: ,,Az ezrednek itt csak egy része van, ha
ez a nagyobb része. Mi történik avval, ami az Újvidéken állomásozik? Ha
feloszlatják az ezredet, egyéntől függ, belép-e a honvéd zászlóaljba vagy nem. Mi
lesz azokkal, akik hazakívánkoznak... Legjobbnak tartom a dolgot abban hagyni,
hol most van, s nekik jó s biztos tiszteket adni." Az olasz elnevezésű zászlóalj nem
alakult meg, de a Zanini-századok helyzete tisztázatlan és bizonytalan maradt egész
november folyamán.109
A tisztikar kiépítése mellett Batthyány Kázmér - lehetőségeihez mérten - igye
kezett az őrség létszámát is szaporítani. A vár katonai megszállása önmagában még
nem nyújtott kellő védelmet egy támadás esetén, hiszen a vár és város egységes,
106 A tisztek Pécsre szállításának körülményeit a Mészáros felszólítására részletezi Batthyány Kázmér. Mészáros
Batthyány Kázmérnak. 1848. november 18. OL H75. HM 9599. Batthány Kázmér Mészárosnak. 1848. november 24. uo.
9866. A tisztek szállítása: HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai 2/423- Venturini a szlavóniai
főhadparancsnokságnak. 1848. október 27. OL h75. HM 9270.
107 Az OHB Batthyány Kázmérnak. 1848. október 28. OL H2. OHB 1841. Füzes: Batthyány, 112. o. uo. Baranya és
Verőce, 187. o.
108 Mészáros az OHB-nak. 1848. október 31. OL H75. HM 9l6l.
109 Az OHB Mészárosnak. 1848. november 2. OL H75 HM 9295. Mészáros az Országos Nemzetőrségi Hadi
tanácsnak. 1848. november 8. OL H92. ONöHt 9236. Hona: Kossuth Lajos kapitányai, 13. o. Batthyány Kázmér
álláspontja Mészárosnak: 1848. november 17., 24. OL H75. HM 9767., 9866. Batthyány a Nemzetőrségi Haditanácsnak.
1848. november 28. OL H92. ONöHt 9236.
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illetve szervesen egymásra épülő rendszert képezett. A stratégiai megfontolások
mellett az ellenséges érzületű lakosság aktív tevékenységét is akadályozta a
városban elhelyezett magyar csapatok jelenlété.
A kormánybiztos ennek megfelelően a Tolna megyében szerveződő honvéd
zászlóalj egy századát az eszéki felsővárosba rendelte. Ezt az egységet megerősítette
a Hunyadi-gyalogcsapat 6. századával, amely még október 8-án szakadt el
zászlóaljától, mivel a horvát foglyok kísérése volt a feladata, ezután Percei Mór
Tolna megyébe, Csapó Vilmos nemzetőr őrnagy parancsnoksága alá helyezte. Az
alsóváros megszállására a Pécsen szerveződő új honvéd zászlóaljat utasította. A
Baranya megyére és Pécs városára kivetett újonclétszámból - a mozgó nemzetőrség
személyi állományának feltöltése után - október 9-től kezdődött meg egy új, a 36-os
számú zászlóalj sorozása. Október 31-ére a tervezett hat századot már csaknem
teljesen kiállították (1075 fő). Az újonccsapatok új parancsnokuk, Rácz Sándor
vezetésével november 9-én érkeztek meg új állomáshelyükre, az eszéki alsó
városba. Magának a várnak a védelmét a legmegbízhatóbb és katonailag legér
tékesebb egységek látták el, így a baranyai nemzetőrségi zászlóalj (a későbbi 51.
honvéd zászlóalj), valamint a sorezredi katonaság: a Sándor és Wasa gyalogezred 22 százada, a Zanini olasz gyalogezred 8 százada. Az Eszéken állomásozó teljes
haderő így összesen 27 századot tett ki, 4450 főből állt.
A hadsereg létszámát tekintve elegendőnek tűnt. Bár a XVIII. századi, a várra
vonatkozó előírások 6000 fős őrség szükségességét hangsúlyozták, az ilyen
rendelkezések jellegüknél fogva mindig egy optimális helyzethez igazodtak. Éder
Frigyes vezérőrnagynak, a vár parancsnokának megítélése szerint 4000 begyakorlott
és felfegyverzett katonával sikerrel lehet egy ellenséges támadást elhárítani.
A csapatok állapota ezeknek az elvárásoknak egyáltalán nem felelt meg. A
katonák felfegyverzését az eszéki raktárakból biztosítani lehetett, de felszerelésük
hiányosságait nehezen tudták pótolni. Még nyugtalanítóbbnak tűnt, hogy az újon
cok többsége a legcsekélyebb katonai ismeretekkel sem rendelkezett. Az alapos
elméleti és gyakorlati kiképzés esélyeiről a kormánybiztos nagyon szkeptikusan
nyilatkozott: „Mert Eszék várában az újoncok nincsenek békegarnizonban hol őket
szép szerével betanítani lehetne. Eszék vára ellenséges földön vagyon körülvéve
ellenségtől, kiknek száma naponként szaporodik."1 2 így leginkább a sorezredi
csapatokra számíthatott, elsősorban a Wasa és Sándor magyar ezredek századaira.
Határozott fellépésével sikerült megakadályoznia, hogy ezeket a várból kivonják.
Batthyány Kázmér hadereje erősítése érdekében október vége óta sürgette az
OHB-t, hogy lovasságot és legalább 1 zászlóalj sorezredi katonaságot bocsássanak a
110 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. november 14. OL H2. OHB 3189. Részletes létszámkimutatás: Batthyány
Kázmér az OHB-nak. 1848. november 16. uo. 3231. Füzes: Batthyány, 113. o. Vörös: i. m. 27-29. o., Uibergabe 13-14. o.
Hunyadi csapat: Vásárhelyi a Nemzetőrségi Haditanácsnak. 1848. november 6. OL H92. ONöHt 7002. 36. zászlóalj
szervezése: Gullinger a Nemzetőrségi Haditanácsnak. 1848. november 2. OL H92. ONöHt 7213. A zászlóalj megérkezése:
Rácz Sándor a Nemzetőrségi Haditanácsnak. 1848. november 9- uo. 7954. Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848
november 9. OL H2. OHB 2726.
111 Éder Batthyány Kázmérnak. 1848. december 21. OL H2. OHB 4745.
112 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 27. OL H2. OHB 1889.
113 Beöthy Ödön délvidéki kormánybiztos felszólította Batthyány Kázmért, hogy bocsássa rendelkezésére a Wasaés Sándor-gyalogság századait. Mind az OHB, mind Batthyány Kázmér határozottan utasította vissza ezt az igényt. ,,...Fő
erejük erőnk lelke ezekben vagyon ... ha ezen rendes katonaságnak ezen része pótlás nélkül elszállíttatik, még Eszék
vára roppant hadi szereive! a nemzet e nagy kincsével kockáztatva vagyon." OHB Beöthynek. 1848. november 10.
KLÖM XIII. k. 398. o. Batthyány Kázmér az OHB-nak. november 14. OL H2. OHB 3189.
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rendelkezésére. Kérelmének a háttérben a vár rugalmas védelmének elképzelése
állt. Helyesen ismerte fel, hogy Eszéket csak akkor tudhatja biztonságban, ha
Verőce megyét ismét a magyar kormány hűségére téríti. A katonai, politikai
viszonyok világossá tették, hogy ezt csak fegyveres fellépéssel tudja megvalósítani.
Megítélése szerint a szerveződő katonai csoportok központjait támadó hadmű
veletekkel fel kell számolni, így nem csak az ellenség megerősödését lehet
megakadályozni, hanem azt is, hogy a várat elszigetelő ellenséges gyűrű jöjjön
létre.11"
Erre seregének létszámát, felkészültségét és összetételét sem tartotta alkalmas
nak.11 Ennek ellenére, a veszély növekedésének hatására határozottan cselekedett.
November 13-ára tervezett Diakovár ellen egy „nagyobb szem hadi expedíciót". Az
esőzések miatt az utak alkalmatlanná váltak arra, hogy jelentősebb haderő ,,a
lázadás fő fészke" ellen vonuljon, így csupán 2 század Hunyadi-gyalogost bízott
meg azzal, hogy derítse fel az ellenség elhelyezkedését. A Vásárhelyi István szá
zados vezette egység Eszéktől 1,5 mérföldre Csepin, valamint az onnan 2 órára eső
Vuka falunál ellenséges előőrsökbe ütközött. A rövid és a veszteséglista szerint
egyenlőtlen csetepaté magyar győzelemmel végződött. A gradiskai határőrezredhez
tartozó század 5 embert vesztett, 130-an, tisztjükkel együtt fogságba estek.11
Az előőrsi csatározásoknak inkább morális, mint katonai jelentőségük volt. Keleti
irányból komolyabb veszély fenyegette a várost és a várat. Vukovárról 2-300 horvát
önkéntes, 1 zászlóalj határőr 2 ágyú támogatásával megszállta a Dráva-torkolatot és
az Eszék környéki falvakat, az alsóvárosban állomásozó 36. honvéd zászlóalj
előőrsei ellen november 13-án éjjel támadást intéztek. Batthyány Kázmér november
15-én 15 század katonasággal Szarvas irányába nyomult előre. A helység előtt a
magyar csapatok az ellenség kiépített állásaira bukkantak. Az előőrsök vissza
szorítása, valamint erős ágyútűz után a Zanini és honvéd csapatok rohammal
íütamították meg a határőröket és önkénteseket, akik 17 halottat hátrahagyva mene
kültek. Miután a Dráva-torkolatot is elhagyta az ellenség, a kormánybiztos
„hadműveletét" befejezettnek tekintette.117
Az Eszéket fenyegető veszély elmúlt. Batthyány Kázmér ennek ellenére sem vált
elbizakodottá. Sikerét átmenetinek tartotta, tartós eredményt, a Dráva-vidék
biztosítását ezzel a gyenge sereggel nem tartotta keresztülvihetőnek. Közvetlen
feladatát, a vár biztosítását teljesítette, ezért kérte, más fontos helyre vezényeljék.
Kossuth Lajos a kormánybiztos kívánságát nem teljesítette. Jól tudta, hogy Batthyány
Kázmérnak kulcsfontosságú szerepe van Eszék védelmében. Kiváló szervező és
114 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. október 27., október 30. OL H2. OHB 1889., 2017. A hadviselés elképzelt
módjáról uő. az OHB-nak. 1848. november ló. OL H2. OHB 3221.
115 Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848. november 14. OL H2. OHB 3189.
116 Füzes: Batthyány 115 o. Kéry. i m. 625. o. Vörös: i. m. 29. o. Pesti Hírlap, 1848. november 17. 216. sz. 1080 o.
117 Rácz a hadügyminisztériumnak. 1848. november 15. OL H75. HM 9748. Batthyány Kázmér az OHB-nak. 1848.
november 16. OL H2. OHB 3221. Pesti Hírlap, 1848. november 21. 219. sz. 1092-93. o. Szilágyi Sándor: A magyar
forradalom története 1848 és 49-ben. Pest, 1850. 215-217. o. Tóth Lőrinc: Gr. Batthyány Kázmér és emlékiratai. (I)
Budapesti Szem/e, 1893. 198. sz. 74. k. 338-339. o. Kéry. i. m. 629-630. o. Füzes: Batthyány 115. o. Vörös i. m. 29-30. o.
Batthyány Kázmér katonai szerepe: Urban Aladár: Batthyány Kázmér 1848-49-ben és az emigrációban. In: Batthyány
Kázmér emlékére. Siklós, 1987. 25. o. Batthyány Kázmér személyes érdemeit nem hangsúlyozta, de titkára november lo
an, a kormánybiztos aidta nélkül, bátorságáról és bal karján történt sebesüléséről méltató levelet küldött az OHB-nak.
Kossuth javasolta, hogy a zsákmányolt ágyút és zászlót ajándékozzák neki. KLÖM XIII. k. 487-488. o.
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parancsnoki képességeire továbbra is szükség volt az újonccsapatok kiképzésében,
a tisztikar összekovácsolásában, bizonyított hadvezéri képességeit pedig nélkü
lözhetetlennek tartotta az önkéntesek és határőrök térnyerésének visszaszorítására.
Állhatatos egyénisége biztosíthatta, hogy egy szabályszerű ostrom esetén az
emberrel és hadifelszereléssel kellően ellátott erőd sikerrel fog ellenállni.
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Ferenc Rabár Jr.
ESZÉK CASTLE IN AUTUMN 1848
Summary
-Eszék castle, reconstructed and enlarged between 1712 and 1719, had been an important part of the
Southern defence line against the Ottomans until the beginning of the 18th century. During the
following century it has lost its original function but in 1848, as a consequence of the conflict between
Croatia and Hungary, its importance increased.
Eszék was the link between Slavonia and Hungary and the road towards the Hungarian capital across
the marshy estuary of the River Drava run through the Eszék bridge. Consequently the town was not
only a fortified place of cardinal importance for the defence of the country but it could serve as startingpoint of operations in Slavonia for the Hungarian government, too.
The earliest possible capitulation of Eszék was primary interest of either the Croations or the Serbs.
The Hungarian government was conscious of this and paid special attention to the assuring of Eszék.

Ferenc Rabár Jr.
LE CHÂTEAU D'ESZÉK EN AUTOMNE DE 1848
Résumé
Le château d'Eszék, reconstruit et aggrandi entre 1712 et 1719, constituait une maille importante de la
ligne de défense de Sud construite contre les Turcs jusqu'au début du XVIIIe siècle. Au début du XIXe
siècle, le château a perdu sa fonction originaire, mais en 1848, à cause de l'aggravation du conflit croatehongrois, son importance a grandi tout d'un coup.
Eszék signifiait le rapport directe entre la Slavonie et la Hongrie: sur la terre marécageuse de
l'embouchure de la Drave la rout menait à la capitale hongroise à travers le pont d'Eszék. C'est
pourquoi, pour le gouvernement hongrois, ce château n'était pas seulement un point très important de
la défense du pays, mais aussi comme place fortifiée, il pouvait servir de point de départ pour des
opérations militaires de Slavonie.
Que le château d'Eszék capitule le plus tôt possible - c'était l'intérêt élémentaire des Serbes et des
Croates égalemet. La direction militaire et politique hongroise avait conscience de ce fait et consacrait,
dès l'abord, une attention extraordinaire à la protection d'Eszék.
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Ferenc Rabár Jr.
DIE ESSEGER BURG IM HERBST 1848
Resümee
Zwischen 1712 und 1719 neugebaut und erweitert, bildete die Burg von Esseg (Eszék, heute Osijek)
bis ins angehende 18. Jh. einen wichtigen Bestandteil der südlichen Schutzlinie, die gegen die Osmanen
ausgebaut worden war. Am Anfang des 19. Jh. hatte sie ihre ursprüngliche Funktion eingebüßt, doch
1848 gewann sie infolge der Verschärfung der kroatisch-ungarischen Beziehungen plötzlich wieder an
Bedeutung.
Esseg sicherte die direkte Verbindung zwischen Slawonien und Ungarn; im Morast der Drau führte
der Weg in die ungarische Hauptstadt über die Brücke von Esseg. Deshalb spielte die Burg von Esseg
ftir die ungarische Regiening nicht nur als wichtiger Stützpunkt für die Verteidigung des Landes eine
bedeutende Rolle, sondern sie konnte auch als Ausgangspunkt von Kriegsoperationen in Slawonien
dienen.
Es stand im Interesse sowohl der Kroaten als auch der Serben, die Burg so schnell wie möglich zu
erobern. Die politische und militärische Fühning von Ungarn war sich jedoch dessen bewußt und
schenkte der Sichening der Burg von Esseg von Anfang an besondere Aufmerksamkeit.

Ференц

Рабар

Мл.

ЭСЕКСКАЯ КРЕПОСТЬ ОСЕНЬЮ 1818 ГОДА
Резюме
Отстроенная заново и расширенная в период 1712-1719 годов Эсекская крепость до начала XVIII. века являлась
важным звеном южного оборонительного рубежа, выстроенного против турок. К началу XIX. века крепость
утратила свою первонавальную функцию, однако в 1818 году - вследствие обострения хорватско-венгерских
противоречий - её значение внезапно увеличилось.
Эсск установил на посредственную связь между Славонией и Венгрией: в болотистой местности дельты реки
Драва через мост города Эсек проходил путь в сторону венгерской столицы Поэтому эта крепорть для
правительства Венгрии означала не только точку ключевой важности в обороне страны, но - как укрепленный пункт
- крепость могла служить так же исходной точкой операции на территории Славонии.
Как хорваты, так и сербы Пыли элементарно заинтересованы в том. чтобы крепость Эсек была как можно
скорее покорена. Это сознавало так же и венгерское военное и иолитческое руководство, которое с самого начала
уделяло особое внимание обороне крепости.
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KÖ2UEMÉNYEK

MARTIN KORNÉL-UGRON ISTVÁN

FEJEZETEK A SZENT LÁSZLÓ HADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉBŐL*

1944. Az októberi megalakulástól az év végéig
Bevezetés
Immár fél évszázada annak, hogy a második világháború utolsó - számunkra
legkegyetlenebb - szakasza során végigdúlta hazánk területét is. A kényszerű
harccselekmények egyik magyar részese, a Szent László hadosztály történetének
megírására mindezideig mégsem került sor. Bizonyára ennek is tulajdonítható,
hogy az alakulatot máig hol ,,nyilas" hadosztályként emlegetik, hol a magyar SS
páncélgránátosokkal cserélik össze, hogy csak a legbanálisabb tévedéseket em
lítsük.
A történetírás nehézségei kézenfekvőek. Alig van eredeti okmány, hiányoznak a
hadműveleti naplók, harcjelentések, veszteséglisták, a töredékes egyéni vissza
emlékezések pedig kivétel nélkül utólag készültek.
A szerzők most - életük alkonyán - a hadosztállyal kapcsolatos megmaradt,
rájuk hagyományozott, fellelt - részben mások által már publikált - anyag röviden
összefoglalt, esetenként személyes emlékekkel is bővített közreadásával kettős célt
követnek. Egyfelől a jövendő hadtörténetírását szeretnék néhány további adattal
szolgálni, másfelől átfogó tájékoztatást kívánnak adni a szélesebb nyilvánosság
számára e hányatott sorsú hadosztály létrejöttéről s alkalmazásának egyes feje
zeteiről. Egyben remélik a még élő - egyre fogyatkozó - bajtársak, tanúk részéről
a múltat idéző sorok kiegészítését, vagy éppen dokumentált helyesbítését is.

Irodalmi előzmények, források
Már 1954-ben megjelent két fejezet a Szent László hadosztályról vitéz Adonyi Ferenc vezérkari őrnagy összefoglaló művében 1 , Ruttkay Jenő vezérkari
* A szerzők e helyt is szívből köszönik dr. Bonhardt Attila őrnagy úrnak, a hadtudomány kandidátusának, a
Hadtörténelmi Levéltár igazgatóhelyettesének a Szent László hadosztályra vonatkozó archív anyag áttekintéséhez évek
során át nyújtott értékes segítségét és hasznos tanácsait.
Bakay Zoltán, vitéz Kövesdy Dezső és dr. Palágyi Tivadar bajtársainkat írásos emlékeik átadásáért illeti külön
köszönetünk.
A kéziratot 1995. március 7-én zártuk le.
1 Adonyi Ferenc. A magyar katona a második világháborúban. M. H. B. K Tanulmányi Csoport (kiad.) 1954. (A
továbbiakban: Adonyi)
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százados2, és S. H. (Sanna Henrik) százados 3 tollából. Minthogy az Adonyi-kötet a
Magyar Harcosok Bajtársi Közössége Tanulmányi Csoportja támogatásával
Ausztriában került kiadásra, itthon még évtizedeken át nem volt hozzáférhető,
hazai megjelentetésére pedig máig sem került sor.
A Ruttkay-cikk sok jelentős adatot tartalmaz, részint a hadosztály meg
alakulásával, részint a felvonulással és az Ipoly-, Garam-menti harcokkal kapcso
latban. Azonban pl. a hadrendből kimaradt a felderítő osztály - holott parancs
nokát később, sebesülése kapcsán megemlíti -, s a harcok leírása is elnagyolt, a
vázlat pontatlan. A Sanna-cikkben foglaltak értékelésére itt nem térünk ki, mivel a
harccselekményeknek mindkét szerző - különböző időszakokban - részese volt.
így ezeket a megfelelő fejezetekhez kapcsoltan tárgyaljuk.
Meg kell viszont emlékezni Huszár János - számos publikációján nyugvó - a
pápai ejtőernyős ezred történetét feldolgozó művéről . A hadtörténeti fejte
getéseket kerülő, a hadvezetést csak a szükséges mértékben tárgyaló kitűnő
munka elsősorban az egykori ejtőernyősök emlékiratain, feljegyzésein, szóbeli
közlésein, valamint a szerző személyes élményein alapul. A mindvégig életszagú
írás utal a történelmi helyzetből s az egyre elviselhetetlenebb nehézségekből
fakadó jelenségekre is. A mérhetetlen szovjet túlerő s a német alárendeltség okán
a felső és hadosztályon belüli vezetés és a csapatok közti, máig hullámokat vető
nézeteltérések boncolgatását azonban bölcsen elkerüli. Ezzel homlokegyenest
ellenkező Bárczy János sok vihart kiváltott könyve. 3 Az inkább szépirodalmi, mint
hadtörténeti - és sajnos 1981-es megjelenése idejének hivatalos történelem
szemléletét is tükröző - mű katonai szempontból legnagyobb érdemének véljük,
hogy Tassonyi Edömér őrnagyot, az ejtőernyős ezred parancsnokát, életének
utolsó évében - a könyv tartalmán felháborodva - hat részes emlékirat papírra
vetésére késztette az ejtőernyősök harcairól, személyes élményei alapján. Ebből az
1., 3. és 4. rész meg is jelent, önálló közleményként, változtatás nélkül a Kanadai
Magyar Szárnyakban. (Ide kívánkozik még a Magyar Aero Múzeum [Kanada]

2 Ruttkay Jenő. A m. kir. „Szent László" hadosztály hősi harcai. I. Az Ipoly- és Garam-menti hadműveletek, 1944.
december 22-1945. január 7. In: Adonyi, 175-179. o. Ruttkay a hadosztály megalakulásakor anyagi (I./c.) vezérkari
tiszti beosztást kapott. A hadosztály vezérkari főnök, Lajtos Árpád vezérkari őrnagy 1945. március 26-i önkényes
távozása (1. alább: Pályi, 1945. 16. o.) után került a hadosztály vezérkari főnöki beosztásba.
3 S. H. (Sanna Henrik).- A m. kir. 2. ejtőernyős zászlóalj hősi harca 1944/45 telén. „1." alatt, In: Adonyi, 208-215. o.
4 Huszár János-. A magyar ejtőernyős alegységek harci tevékenysége 1944-ben. Hadtörténelmi Közlemények (HK),
1987. XXXIV/2., 284-314. o.; uö..- A pápai ejtőernyős ezred háborús szereplése 1945-ben. HK 1988. XXXV/4., 698-731.
o.; uö..- Két év a magyar katonai ejtőernyőzés történetéből. 1940-1941. HK 1992. CV./l., 139-168. o.; uö..- Honvéd
ejtőernyősök Pápán. A Magyar Királyi „vitéz Bertalan Árpád" Honvéd Ejtőernyős Ezred története. A pápai Jókai Kör
kiadványa 2., Pápa, 1993.
Huszár 1944 őszén, a pápai ejtőernyős ezredhez önként bevonult honvédként, az I. ejtőernyős zászlóaljban, részese
volt a hadosztály dunántúli harcainak. Ma a pápai Jókai Kör titkára.
5 Bárczy János.- Zuhanóugrás. Tények és tanúk, Bp., 1981.
6 Tassonyi Edömér.- Zuhanóugrás. Kritika, 1982 január. 1-5. o. (Kézirat) Az ejtőernyősök harca a Kárpátok
védelmében. 6-13. o.; Az ejtőernyősök szerepe Budapest védelmében: A soroksári és dunaharaszti harcok. 13-20. o.;
Az isaszegi harcok. 21-26. o.; A megerősített I. zlj. harcai Kéthelyen. 26-32. o.; Harcok a Garamtól Ny-ra, a
Csallóközön. 32^Í3. o.; Az I. eje. zlj. és közvetlenek harca a Balaton-i visszavonulásban. (Nem készült el.) A teljes
kézirat egy másolati példánya Ugrón István birtokában. Egy példányát, Tassonyi leveleivel együtt a Magyar Aero
Múzeum archívuma őrzi. (A Szerkesztő közlése, Kanadai Magyar Szárnyak, 1984. 73. o.)
Tassonyi Edömér.- Az ejtőernyősök harca a Kárpátok védelmében. Kanadai Magyar Szárnyak, 1982. 78-81. o.; uö.:
Az isaszegi harcok. Uo. 1983. 53-55. o.; uö..- A megerősített I. zlj. harcai Kéthelyen. Uo. 1984. 73-76. o.
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vezetősége nekrológjának említése, Tassonyi Edömér elhunyta - 1982. július 4. alkalmából.)
Egy, a Szent László felderítő osztály történetének egyes eseményeit 1944. XI.
17-XII. 27-ig tárgyaló saját (Martin) kézirat8 is főleg Bárczynak az Ipoly-menti
harcok leírásánál vétett pontatlanságai miatt született meg 1988-ban. A felderítő
osztály decemberi harcbavetését a parancsnok szemszögéből világítja meg NyékiTakáts László százados 1993-ban, tartalmában és kiállításában egyaránt nagyszerű
önéletrajzi kötetében 9 , egyben további adatokat nyújtva a hadosztály és a felderítő
osztály megalakulásához.
Bírálta Bárczy könyvét már 1982-ben Ormay József is.10 Sajnálatos módon a
Magyarországon széles körben ismertté vált Bárczy-féle visszaemlékezés tárgyi illetve a szerző szemléletéből adódó - tévedéseit bíráló írások nagyrészt egyáltalán
nem, vagy ha igen, akkor külföldön jelentek meg; ily módon a hazai olvasó
közönség számára ismeretlenek maradtak.
A Szent László hadosztály történetét elsőként egy francia származású Henry L.
de Zeng nevű történész írta meg az Egyesült Államokban, angol nyelven.11 Noha a
Magyar Harcosok Bajtársi Közössége és a Vitézi Rend - Damóy Pál szerint közösen ki kívánta adni, nem tudunk róla, hogy erre sor került volna. Darnóy
végül is a ,,LIadak útján" c. emigráns folyóiratban közölt terjedelmes - tudo
mányos igényű - cikksorozatában írt a Szent László hadosztály alkalmazásáról12 is.
A magyarországi hadműveletek keretébe foglalt addigi legátfogóbb beszámoló jó
általános tájékoztatást ad a hadosztály mozgatásáról, harcairól, de már a futólagos
olvasás is jó néhány pontatlanságot, hibás adatot talál.13
Ami a hadosztály egyes alakulatait illeti, a legrészletesebb kézirat a repülő
lövészezred I. zászlóaljának parancsnoka - a későbbi repülő-lövészezred parancs
nok - Pályi György százados hagyatékában maradt ránk. 1 A repülő-lövészezred
7 Tassonyi Edömér eje. őrnagy, 1910-1982. A Magyar Aero Múzeum vezetősége által T. E. halálakor kiadott
sajtóközlemény. Kanadai Magyar Szárnyak, 1982. 72-73. o.
8 Martin Koméi.- Néhány adat és emlék a „Szent László" felderítő osztály életéből, 1944. XI. 17-1944. XII. 27.
(Kézirat) 1988. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) Visszaemlékezések, tanulmányok gyűjteménye (a
továbbiakban: Tgy.) 3138. sz.
9 Nyéki-Takáts László: Visszatekintés az elmúlt időkre. (Kézirat) HL Tgy. 3388. sz., 44-68. o.
10 Ormay József- Renegát katona „könyvsikere". Kanadai Magyar Szárnyak, 1982. 75-77. o. (Eredetileg megjelent
a Kanadai Magvarság 1982. április 24-i 17. számában., 8. o.)
11 i > Zeng, Henry L: The Royal Hungarian Honvéd „Szent László" Division, October 1944-May 1945. 1-7. o. HL
Tgy. 3084. sz.
12 Darnóy Pál szolgálaton kívüli vezérkari százados (München) 1983. február 16-i levele Marosszéki Jenőné Szügyi
Viktóriának, Szügyi Zoltán Ausztráliában élő leányának. (Másolatban Ugrón István birtokában.)
Darnóy Pál: A Budapestért vívott harc. 66. folyt. Hadak Útján, XX. 1968. 235. sz., 9-10. o.; 67. folyt. Hadak Útján,
XXI., 1969. 232-236. sz., 8-10. o.; 68. folyt. Hadak Útján, XXI. 1969. 237. sz., 8-10. o.; 69. folyt. Hadak Útján, XXI.
1969. 238. sz., 8-10. o.; 70. folyt. Hadak Útján, XXI. 1969. 239. sz., 8-10. o.
13 A kirívóbbak közül példaként említjük meg, hogy Tassonyi és a leharcolt I. ejtőernyős zászlóalj soha nem került
bevetésre Helembánál, ellentétben azzal, amit Darnóy - alighanem de Zeng nyomán - közöl (70. folyt., 8. o.). Nem
csoda, hogy Tassonyi - ezt később olvasva - felháborodott levelet írt. (Mindemellett ez a cikksorozat sem került
idehaza publikálásra.) Tassonyi Edömér 1980. augusztus 3-i levele Duska Lászlónak. HL Tgy. 3064. sz.
14 Pályi Gvörgy hagyatéka. Gépelt kéziratok. Tervezett cím: A Szent László hadosztály légierőkből szervezett repülő
lövészezredének története. 1-54. o., Függelék: 54/1-25. o., I-LX. o., 1945/1., 9., 9a., 14-17., 17a., 18., 18a., 19-23.,
23a., 24-28. o., 28a-d., 29-30. o. Dátumok nélkül. HL Tgy. 3064. sz. Pályi György százados eredetileg repülő
megfigyelő harctéri tapasztalatokkal rendelkező gyalogos fegyvernembeli hivatásos tiszt volt és mindvégig a Szent
László hadosztály kötelékében harcolt. Sajnos Chiléből - ahova a háború után emigrált - a kommunista Allende rezsim
hatalomra jutásakor egész iratanyaga hátrahagyásával menekülnie kellett, így kéziratát emlékezetből reprodukálta. Ez a
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harcairól - ezen belül főleg az l/l. repülő-lövészzászlóalj letkési helytállásáról Pályi tárgyszerű - noha nem könnyen áttekinthető - kézirata alapján két jócskán
kiszínezett publikáció 15 is megjelent a Kanadai Magyar Szárnyakban. Minthogy a
neves folyóirat évenként egyszeri példányai a repülő fegyvernem egykori
tagjainak tiszteletet érdemlő hagyományápolása folytán hazánkba is jelentős
számban eljutottak, szükséges felhívni a figyelmet a fenti cikkek néhány pon
tatlanságára.1
A Szent László hadosztály történetét megírta a legilletékesebb, maga a had
osztályparancsnok, vitéz Szügyi Zoltán is. Mivel megbízói csak a számukra meg
felelő változtatások után kívánták munkáját kiadni, Szügyi a pótolhatatlan kéz
iratot tűzre vetette. 17
Lajtos Árpád vezérkari őrnagy, a hadosztály egykori vezérkari főnöke tollából
maradt ránk a Szent László hadosztály története megírásának legnagyobb szabású a szerző halála miatt befejezetlenül maradt - kísérlete. A Lajtos-tanulmány - a had
osztály vezérkari főnökéhez illően - átfogó, helyenként részletekbe menő össze
foglalás. Sajnos az írás számos értékes és érdekes - a továbbiakban ismertetésre
kerülő - adat közlése mellett nemcsak félbemaradt és hiányos, hanem jó néhány
tévedéssel is terhelt; megjegyezzük, hogy munkánkban csak azokra mutathatunk
rá, amiket saját és/vagy mások hiteles tapasztalataiból, vagy okmányokból tudunk.
Lajtos nem ismerhette a Hadtörténelmi Levéltárnak a hadosztály szervezésére
vonatkozó szerény számú dokumentumát sem, a fellelhető emlékezésekből pedig
szinte kizárólag Pályi György anyagára támaszkodott. A Lajtos-,,töredék" néhány
további jellegzetességére és egyes - lényegbevágó - hiányosságaira főleg itt, és

anyagban - a repülő-lövészezred, főként pedig saját zászlóalja harcainak érthető hangsúlyozása mellett - néhol tárgyi,
adatbeli tévedéseket, ismétléseket és ellentmondásokat is vont maga után. Pályi dicséretére legyen mondva, hogy
amikor 1988 szeptemberben itthon járt és pl. a n. ejtőernyős zászlóaljbeli Pethő Sándor hadapród-őrmesterrel beszélt,
az általa és más által is tévesnek'mondott adatokat kéziratában utólag helyesbítette, sőt munkája függelékében
elismeri, hogy „az eredeti szöveg átírásra szorulna". Becsületességét jellemezve el kell még mondani: amikor az egyik
szerkesztő rá akarta venni, hogy egy emlékiratot elhunyt bajtársa helyett, annak stílusában és neve alatt fejezzen be,
ezt így visszautasította. Másutt bírálja egyik volt katonája két folyóiratban is rnegjelent cikkét, annak túlzott heroizálása
miatt, egyben kétséggel fogadva a Hadak Útja kivételével minden más'forrás, újságcikk - „sok esetben még a Magyar
Szárnyak" - történelmi értékét is. Pályi György: Szittyakürt, 1984 szeptember.; Pályi hagyaték, 4-25. o.; Strébely
Zoltán.- A Szent László hadosztály harcai. (1944. december 22. Részletek.) Kanadai Magyar Szárnyak, 1984. 63-65. o.;
A Szent László Hadosztály Ipoly-menti harcai. (Strébely Zoltán) feljegyzései alapján. (Hadak Útján, 1990. nov.-dec,
11-13. o.
15 Pályi György: A Szent László hadosztály repülő lövészei. Kanadai Magyar Szárnyak, 1982. 81-84. o. (A
továbbiakban: Pályi, 1982.) Pályi György: A letkési ütközet. (A Szent László hadosztály repülő lövészei.) Kanadai
Magyar Szárnyak, 1983. 11-14. o. (A továbbiakban: Pályi, 1983.)
16 így pl. a repülő-lövészezred nem 28-án, hanem XII. 24-én éjjel ürítette ki a hídfőt Letkésen. (25-én 0h-kor
robbantották a német utászok az Ipoly-hidat.) Ezt a következő Pályi cikk írja is. A második közlemény második
bekezdésében hiányzanak, illetve pontatlanok az adatok. A Fótról érkező - még jelentős erőt képező, mintegy 800 fős
- II. ejtőernyős zászlóalj első lépcsője XII. 19-én alakította ki a letkési hídfőt. - Az I. repülő-lövészzászlóalj
nehézfegyver százada parancsnokának neve helyesen Csörgey László (nem Görgényi) főhadnagy. A szovjet páncélos
erők nem az Ipoly jobbpartján, hanem a Garam balpartján törtek előre, mint később látni fogjuk. A hadosztály
vezérkari főnök idézett kitétele az ejtőernyősökkel kapcsolatban téves. (Lajtps többszörösen téved, erre még
visszatérünk.) Pályi, 1982. 82. o., 1983. 14. o.
. 17 Uo.
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csupán lábjegyzetben utalunk, hogy ezzel a harcok több forrásra támaszkodó le
írását ne tördeljük széjjel.18
18 Lajtos a Zrínyi Katonai Kiadó megbízásából fogott a munkához, de nem tudta azt bevégezni. A már papírra vetett
anyagot és szerzői jogait egy, még 1986. április 28-án kelt meghatalmazással és ehhez kapcsolódó kísérőlevéllel Ugrón
Istvánra hagyta. Minthogy viszont Lajtos a második világháborús tevékenységével kapcsolatos iratait végrendeletileg a
Hadtörténelmi Levéltárra hagyományozta - megemlítve, hogy a Szent László hadosztályra vonatkozó anyag Ugrón
kezelésében van - így a Lajtos féle visszaemlékezésnek a Levéltár is birtokába jutott.
A Hadtörténelmi Levéltár 335/1987. sz. és 529/1988. sz. levele Ugrón Istvánnak.
Lajtos Árpád: cím nélküli kézirattöredék a Szent László hadosztályról, l/a-7/a, 1-66. o., 73-84. o. HL Tgy. 3403. sz.
Lajtos Árpád levele Pályi Györgyhöz. 1982. 10. 02. 1-8. o. Másolatban Ugrón István birtokában. A levelezésre Pályi
is utal. A munka első része (1-31. o.) a hadosztály hadrendjével és a szervezés nehézségeivel foglalkozik 1944. X. 17XII. 02. között (18. oldal), majd a XII. 03-tól XII. 20-ig terjedő felvonulási időszakot írja le (13 oldalon). Az írás elején
csupán a hadosztály „elgondolt" hadrendjét adja közre, azzal a megjegyzéssel, hogy „a hadosztály igazában sohasem
alakult meg teljesen". Mégsem fogadható el, hogy a már október 21-i HM rendelettel (1. később) a hadosztályba
beállított felderítő osztály egyszerűen kimaradt. Ez a hiányosság sajnos a harccselekmények leírását is végigkíséri.
Ugyanekkor szerepeltet - hadosztályközvetlenként - egy lovas, ill. kerékpáros századot, számunkra ismeretlen
parancsnokokkal (Platthy Zsigmond hu. alez., Takátsy György szds.). A továbbiakban téved Lajtos, hogy a rohamtüzér
osztály mindvégig rohamlövegek nélkül maradt volna. Rohamrüzérek XII. 24-i letkési bevetését szemtanú bizonyítja. A
támadásban két alakulat is részt vett. A vezérkari főnök többször kitér a magyar fővezérség tehetetlenségére, arra,
hogy igazából a németek parancsoltak. Kritikusan szól-az esztelen kiürítési rendeletről, majd elragadtatással a Tassonyi
vezette 1/1. ejtőernyős zászlóalj október végétől Budapest védelmében elrendelt soroksári és isaszegi harcairól,
ugyanakkor sem itt, sem másutt nem ejt szót a hadosztály kötelékébe vont, Isaszegen ugyancsak harcba vetett, majd az
ipoly-garami harcokban is alkalmazott 1. közepes aknavető tüzérosztályról, a VIII. gépvontatású közepes tarackos
tüzérosztályt a hadosztály egyedüli tüzérségeként említve.
Lajtos újólag nagy elismeréssel adózik a Kéthelynél német parancsra bevetett 1/1. ejtőernyős zászlóalj eredményes
veszteséges harcának, majd a felvonulás címén ide-oda dobált hadosztályról s a közben tapasztaltakról - német
fosztogatás, önkény - ír. Az utókor itt is szembesülhet a m. kir. honvédség 1944. október 15. utáni harcbavetésének
egyik legsúlyosabb kérdésével, hiszen a gondolkodás képességével nemcsak a hadosztály vezérkari főnök volt
megáldva, hanem az egyszerű lóápoló honvédig bezárólag mindenki - cselekvőképességében más és más szinten
korlátozva. Az egykori átallok, fogságba esettek, sebesülten, vagy épségben túlélők, visszamaradok, vagy nyugatra
távozottak, hazatértek, vagy emigránsok között váltakozó hevességgel fél évszázad óta folyó, kívülállók által is tüzelt,
soha véget nem érő vitában a szerzők nem kívánnak állást foglalni. Úgy vélik, hogy ebben végleges enyhülést csak az
érintettek „hadak útjára" való távozása hoz majd. Egy dolgot azonban minden túlélőnek szem előtt kellene tartania,
mielőtt - képletesen szólva - egymás torkának esnek. Mi mindannyian azért maradtunk meg, mert a többiek bajtársaink - hősi halált haltak. Ez a harctér - szerénységre intő - rideg sztohasztikája.
A Lajtos tanulmány további 36 oldala és 5, magyarázattal ellátott vázlata az 1944. XII. 20-1945. I. 09. közötti
eseményeket tárgyalja. Bevezetőben ismét szóvá teszi a tájékoztatás hiányát, a magyar fővezérség tehetetlenségét, az
elégtelen német támogatást, s hogy ezt látva el volt szánva a katonák életével és vérével való takarékoskodásra. Az az
érvelése azonban, hogy mindezek után - noha a háború kimenetelét nem látta befolyásolhatónak - a hadosztály
csapatainak addigi harcos szelleme, elszántsága és áldozatkészsége „ragadta magával", nem elegendő argumentum
néhány későbbi, vitatható - az előbbi állásponttal ellentétes - intézkedésének alátámasztására. Ezek esetében egyesekre még visszatérünk - inkább az elháríthatatlannak érzett német nyomásnak engedett.
Mindennek kapcsán a hadosztálynak a LXXII. német hadtest alárendeltségébe kerülésére - ennek részleteire és
következményeire a Szent László hadosztály harcvezetését illetően - ez az egyetlen első kézből származó forrás.
Részleteire az események leírása során térünk ki. Sajnos mindjárt a szöveg elején súlyos hiányossággal találkozunk.
Lajtos nem tudott a Fótnál harcoló II. ejtőernyős zászlóalj mozgásáról. Ez nem véletlen, hiszen Sannáékat már XII. 19-én
átdobták, német paranccsal, Ipolyszalkára. A 20-án odaérkező vezérkari főnök pedig kész helyzetet talált a letkési
hídfővel. Mindebből folyt, hogy Lajtos további írásában az l/II. ejtőernyős zászlóalj létezéséről, harcairól elfelejtkezik,
egyetlen - komponáltnak ható - alkalom kivételével. Szó szerint idézzük: „XII. 22-én ... megjelent Ipolytölgyesen" (?)
„az l/II. ejtőernyős zászlóalj parancsnoka (Szánna [sic!] százados), 80 fő ejtőernyőssel, akik a Fót, Mogyoród
körzetében vívott utóvédharcok (sic!) után szivárogtak(!) el ide. Szánna a zászlóalja többi részéről nem tudott
felvilágosítást adni. (?) Szánna csoportjának feladatul az Ipolytölgyes kelet-en létesítendő kis hídfőben folyómegfigyelést (sic!) adtunk."
A fentiekhez annyit, hogy aki ismerte Sanna „Harryt", az tudja, hogy nem volt az alakiságok híve. Az egykori
huszárra sokkal inkább egyfajta „understatement" volt jellemző. Talán egy ilyen egyszeri találkozás, vagy még inkább
hamis információ élhetett Lajtos emlékezetében. Ami pedig a 80 főt illeti, még a Garamon XII. 27-én átlábolt és a
Kicsindnél ugyanaznap fogságba esett ejtőernyősök - az egyhetes harcokban tizedére csökkent zászlóalj - létszáma is
több volt nyolcvannál.
Kimaradt Lajtos tanulmányából a felderítő osztály XII. 22-i kovácspataki - Helemba előtti - reteszállása is Altorjayék
(a 2. páncélos hadosztály Helembát védő csoportja) visszaszorítása és az II. gránátos zászlóalj a községet visszafoglaló
támadása között. Itt Lajtos elfelejtkezik a testőr-gránátosezred II. zászlóalja kötelékében hősiesen harcoló csendőrökről
és jutási tiszthelyettes-képzősökről - sajnos róluk azóta sincs bővebb forrás.
Ellentmondásos Pályi írásaival, hogy - Lajtos szerint - XII. 21-én csupán az l/II. repülő-lövészzászlóalj érkezett be
Freyer százados (?) parancsnoksága alatt s feladatul - Letkési pihenő (?) után Ipolytölgyes irányába történő felderítést
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Az 1944. XII. 28-1945. I. 07-ig lezajlott garami utóvédharcokról Lajtoson kívül
Tassonyi20 - aki a hadosztály utolsó, kétségbeesett ellenállása során ezred
parancsnokként harcolt az l/L töredékes ejtőernyős zászlóalj és az l/II. zászlóalj
maradéka élén a Garamtól nyugatra -, valamint Huszár21 tudósít. Erről, továbbá a
hadosztály újjászervezéséről, a márciusi balatonfelvidéki harcokról, a Balek-ügyről,
a hadosztály további sorsáról és Szügyi Zoltán hadosztályparancsnokról később munkánk második részében - kívánunk beszámolni.
A hazai hadtörténeti művek Szent László hadosztályról szóló részei még
szegényesnek is alig nevezhetők. Dombrády Lóránd és Tóth Sándor - e vonat
kozásban, úgy túnik, a szovjet hadtörténetíráson nyugvó - ,,A magyar királyi hon
védség 1919-1945" című kötetében 22 az általános helyzet ismertetése után csupán
a Szent László hadosztálynak a Dunántúlról XII. 19-én történt útbaindítása
szerepel, német alakulatokkal együtt, a Börzsönyt megkerülő szovjet „csapás"
megállítására. Majd pedig az, hogy „heves páncélos küzdelem"... után a 6. gárdaharckocsihádsereg 26-án kijutott Kicsind-észak körzetébe; a 7. gárdahadsereg
pedig Esztergomnál elérte a Dunát". (Valójában: Garamkövesdnél a Garamot. M. U.) ...„Két nap múlva befejeződött az Ipoly és Garam közének teljes megtisztítása.
... a Szent László hadosztály feltöltése végett ismét békehelyőrségébe vonult." A
Tóth Sándor szerkesztette „Magyarország hadtörténete" c , valamivel korábbi
reprezentatív kötetben ugyanez a szövegrész szerepel. 23 A továbbiakban mindkét
kapott. (Ahol már ott voltak az ejtőernyősök.) Később viszont már a tényleges, délre történő „felderítéssel egybekötött
tüntető menetről" ír, mint a repülő-lövészzászlóalj jól sikerült, veszteség nélküli tűzkeresztségéről. Pályi neve és az I.
repülő-lövészzászlóalj szóba sem kerül - szöges ellentétben a már idézett Pályi cikkel és Pályi kéziratával - csupán 23án, mint „ugyancsak" a hídfőbe rendelt alakulat. Lajtos kiemelten emlékezik meg a 2. páncélos hadosztálytól
kölcsönkért Derestey vezérkari próbaszolgálatos százados - mint a „nagyon lelkes, de a földi harcok vezetésében
teljesen járatlan" Heinrich ezredes, repülő-lövészezred parancsnok segédtisztje, valójában XII. 24-ig ezredvezetője szerepéről, aki Pályinál csak futólag kerül említésre.
A továbbiakban Lajtos arról ír, hogy „elkapta őt az összes csapatok, de különösen a repülő lövészek és
természetesen az ejtőernyősök kivételesen nagy harci szelleme, bátorsága, áldozatkészsége", ugyanakkor félreértésnek
minősíti a Pályi által felidézett, hadbírósággal való fenyegetődzését, kijelentve, hogy Pályi - tőle is gyűjtve adatokat
levelezés útján - sok vonatkozásban elfogadta „téves emlékezete" kijavítását. Pályi kéziratait olvasva ilyesmi valóban
fellelhető, de nem Lajtossal kapcsolatban.
A vezérkari főnök a következőkben, XII. 24-én csupán fegyvertelen, gépkocsikon visszavonuló német gyalogságról
ír, szemben a Martin által Ipolyszalkán megszámolt mintegy 200 páncélozott járművel. A XII. 25-i általános szovjet
támadás kapcsán említi Lajtos először a felderítő osztályt és ismét „Takácsy György" (?) századost parancsnokként.
Ehhez csak annyit, hogy a tényleges parancsnok, Nyéki-Takáts László százados XII. 24-én súlyosan megsebesült és a
parancsnokságot XII. 25-én vitéz gutori Földes Gyula százados vette át - két napra ...
Lajtos a XII. 26-i hadosztály-visszavonulással kapcsolatos cselműveletét - a híradó-összeköttetés látszólagos meg
szakítását, hogy az arcvonalparancsnokok önállóan elrendelhessék az ellenség által kikényszerített visszavonulást, s a
hadosztályparancsnokság mentesüljön a felelősség alól - szemléletesen írja le. A baj a valóságban azonban az volt,
hogy a visszavonulás elrendelése a harcoló csapatoknál - vagyis a leválás az ellenségről - késve történt. Ennek
következménye lett a hadosztály még megmaradt harcoló létszámának csaknem teljes elvesztése.
Végül meg kell jegyezni, hogy a vezérkari főnök emlékiratában, egy kezdeti „tiszteletkörön" kívül, méltatlanul
keveset szerepel a hadosztály parancsnoka. Holott vitéz Szügyi Zoltán - múltjához híven - a hadosztály élén az utolsó
percig, sőt azon túl is, angol fogságban is aktív, bátor, koncepciózus vezető volt. Háború utáni keserű sorsát büszkén
vállalta. Lajtos a hadműveleti (I. a) osztály vezérkari tisztjét - a hadosztályparancsnok és a vezérkari főnök „jobbkezét"
- Győry Lajos vezérkari századost is alig említi.
Lajtos, 5-66. o.; továbbá Kövesdy Dezső főhadnagy, zászlóalj segédtiszt emlékirata és levele, a szerzők birtokában.
L. még Sanna, 211. o., Huszár, 1987., 312. o. és 1993., 147. o.; Pályi, 1983.; Pályi, 54/7. o.; Pályi, 22. o., és uő. 1983.
14. o.; Martin, 27., 28. és 30. o.
19 Lajtos, 52-56. o.
20 Tassonyi Edömér 1980. VIII. 03-i levele Duska Lászlónak. Tassonyi Edömér 1982. 12-i levele Pályi Györgynek,
továbbá Tassonyi, 32-A5. o.
21 Huszár, 1988., és 1993., 152-200. o.
22 Dombrády Lóránd-Tóth Sándor- A magyar királyi honvédség 1919-1945. Bp., 1987., 396-397. o.
23 Magyarország hadtörténete. (Szerk: Tóth Sándor)^.,
1985. 2. k. 415. o.
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mű már csak a hadosztály március végi harcait említi. Veress D. Csaba szintén
ezeket a harcokat érinti többhelyütt. 25
Végül - a teljesség igénye nélkül - meg kell még említeni Gosztonyi Péter
munkáját, ahol a Szent László hadosztály Ipoly-menti harcainak eddigi legtömö
rebb és.valósághű jellemzése, értékelése található egyetlen mondatrészben:
„Mit voller Wucht tobte unterdessen auch nördlich der Donau im Gebiet des
Börzsönygebirges, die Schlacht, wo seit dem 20. Dezember die Panzertruppen des
Generals Krawtschenko, die Schützendivisionen des Generals Schumilov und die
Kavalleristen des* Generals Plijew die Intensität ihres Ansturmes täglich steigerten.
Bis zum 23. Dezember gelang es - nach einem kurzen deutschen Gegenstoss - der
6. Gardenpanzerarmee und der 7. Gardearmee, mehr als 30 km tief in die deutsche
Verteidigungslinke einzudringen und unter anderem im Strassenkampf Szob zu
nehmen, die Eipel nach Westen zu überschreiten und schliesslich am 26.
Dezember gegenüber Gran das nördliche Donauufer zu erreichen. Dabei wurde
die ungarische 2. Panzerdivision völlig aufgerieben, während die tapfer aus
harrenden Bataillone der Division Szent László bei Letkés den rechtzeitigen
Rückzug des deutschen ĽVJI. Panzerkorps ermöglichten. In der Folge musste das
vorgeschobene Zentrum der 8. Armee, trotz Rückzugsverbot des OKH, schritt
weise weichen, doch gelang es General der Infanterie Wöhler, seine Front
verkürzungen so elastisch durchzuführen, dass er den Anschluss • an seine
Nachbarn nicht verlor."
...Míg tehát a 2. magyar páncélos hadosztály teljesen felmorzsolódott, addig a
Szent László hadosztály Letkésnél bátran kitartó zászlóaljai lehetővé tették a német
LVII. páncélos hadtest időben történő visszavonulását. Ennek folytán, noha a ... 8.
német hadsereg ... kitérni kényszerült, Wöhler gyalogsági tábornoknak sikerült
frontrövidítéseit olyan rugalmasan véghezvinni, hogy a szomszédokkal a kapcsolat
fennmaradt.
Nem tudjuk, hogy Gosztonyi itthon nemrég megjelent tekintélyes művéből
mindez miért maradt ki, holott a hadosztályparancsnokot, vitéz Szügyi Zoltánt és a
hadosztály utolsó harcait megemlíti.
Munkánk lektorálása során - 1995. március hó folyamán - érkezett a Had
történelmi Levéltárba a Szent László hadosztály egykori tüzérparancsnokának,
Dárday Vilmos ezredesnek a hagyatéka. Az egyedülállóan értékes, a m. kir. Szent
László hadosztály tüzérparancsnokának (hadműveleti) naplójából és a hozzá csa
tolt eredeti mellékletekből álló'anyag27 a hadosztály tüzérségének tevékenységéről
24 Dombrády-Tóth: i. m. 434^39. ot; Tóth, 1985., 433-437. o.
25 Veress D. Csaba: A balatoni csata. Bp., 1976.; uő.: A Dunántúl hadi krónikája. Bp., 1984.
26 Gosztony, Peter: Endkampf an der Donau, 1944/45. 1978., 101. o.; uő.: A magyar honvédség a második
világháborúban. Bp., 1992., 224., 277-279., 281. o.
27 Dárday Vilmos ezredes, hadosztály-tüzérparancsnok naplója (a továbbiakban: Dárday-naplá) két A-5-ös kockás
füzetben, dátumszerűen - többnyire naponta - rögzíti a hadosztály tüzérségét érintő eseményeket. A naplót kézírással
- töltőtollal - a hadosztály-tüzérparancsnok segédtisztje, Rábay Pál százados vezette, a tüzérparancsnok pedig naponta
aláírásával látta el. A napló bejegyzései az 1944. XII. 1-től 1945. III. 22-ig, illetve 1945. IV. 6-tól V. 18-ig terjedő időt
ölelik fel. A munkánkban tárgyalt időszak - 1944. XI. 1-től 1944. XII. 28-ig 57 oldalt tesz ki az első füzetben és 73 db
melléklet tartozik hozzá. A mellékletek a hadosztály tüzérségének szervezetére, mozgására, ill. mozgatására, harc
cselekményeire, ellátására vonatkoznak (parancsok, intézkedések, helyzetjelentések, vázlatok, harctudósítások,
tűztervek stb.), néhány, a hadosztályparancsnokság - ill. az I. a osztály - által kibocsátott irat pedig a hadosztály
egészét érinti. (Az anyagot a Szent László hadosztály egykori „rohamezred" parancsnoka, Goór György alezredes
Ausztráliában élő fia juttatta el a HL-nak.)
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nyújt dokumentumértékű beszámolót. így lehetővé vált írásunk ezirányú kiegé
szítése és jónéhány további, az egész hadosztállyal kapcsolatos adat közlése is.

A hadosztály történetéből, 1944. október 12-től december 18-ig.
A hadosztály

felállítása.28

„Hazánknak a keleti veszedelemmel: a szovjet bolsevizmussal vívott élet-halál
harcában, a még rendelkezésre álló emberanyag legjavából egy új, elithadosztályt,
a »Szent László hadosztályt« állítom fel." így hangzott 1944. október 12-én az akkori
honvédelmi miniszter, a nyilas időkben öngyilkosságot elkövetett vitéz csatái
Csatay Lajos rendelete. 29 A hazánk területén pusztító háború folytán a szövegezés
aligha meglepő. Azt, hogy a valódi indíték mi lehetett, alább r^érlegeljük.
Tény, hogy a parancsnokká kinevezett vitéz Szügyi Zoltán30 már az első
világháborúban, hadapródként, legénységi arany vitézségi érmet szerzett, a
második magyar hadseregben pedig a doni áttörés után mint a 43. gyalogezred
parancsnokát a Márki-völgyben,^, majd az Oszkol-völgyben tanúsított szívós
ellenállásért többszörösen kitüntették. A pápai ejtőernyős zászlóalj - amelynek
vitéz Bertalan Árpád hősi halála után Szügyi lett a parancsnoka - 1944 őszén mint
„megerősített harccsoport" a Kárpátok31 védelmében tevékenykedett Szügyi majd
Tassonyi parancsnoksága alatt, Nagyváradnál és Tiszafürednél pedig, századnyi
erőben, Kiss Zoltán százados parancsnokkal 32 az élen már legendás, bár veszte
séges elhárító harcokat folytatott.33 Szügyit augusztus végén - néhány nappal a
A rohamezred a háború utolsó hónapjában - Ausztriában - került a hadosztály keretében megalakításra. (Gosztonyi
Péter: Magyar honvédség a II. világháborúban. Róma, 1986. 399. o.:.Huszár, 1993., 192. o.)
28 Ruttkay, 175. o.; Martin, 4. o.
.'
29 5000/M. 1. a - 1944. sz., valamint az ezt kiegészítő 5058/M. 1. a-1944. sz. rendelet.
30 További részletek és irodalmi hivatkozások a későbo közlésre kerülő 2. rész vitéz Szügyi Zoltánról szóló
fejezetében.
,
'
31 Tassonyi (kézirat), 6-13. o., és Kanadai Magyar Szárnyak, 1982.; Huszár, 1987., 287-290., valamint 1993., 114—
117. o.
' - •..: ' •. ;•«•' .
32 Huszár, 1987., 291-295. o., és 1993., 188-122. o. ' " i . " \ • . '•
33 Noha az ejtőernyősök koraőszi harcai még nem a hadosztály keretében zajlottak, mégis* illőnek tartjuk össze
foglalásukat, Ugrón ismeretei és az idézett irodalom alapján.
' .
A megerősített - négy lövészszázadból, árkász, távbeszélő, géppuskás, nehézfegyverszázadból és zászlóaljközvetlen
alakulatokból álló, ejtőernyős csoportnak nevezett zászlóalj, „kiváló bajtársi és harcos szellemmel rendelkező,
egyénileg jól felfegyverzett, jól képzett rohamcsapat" (Tassonyi) - a hadihelyzet hirtelen romlása miatt került az 1.
hadsereg tartalékából bevetésre a Tornyai-hágó védelmében, Molnár Lajos százados parancsnoksága alatt. Egy század
az Henta völgyet lezárva vívott súlyos harcot, két század pedig VIII. 26-án, a máig híres Mizunka-völgyi vállalkozás
során lepte meg a kárpáti védőállás ellen felvonult egyik orosz zászlóaljparancsnokságot, aknavető, páncéltörő és
egyéb tüzelőállásaival együtt megsemmisítve azt. Itt esett el az orosz tartalék bevetése után, visszavonulás közben
Molnár százados. Saját veszteség mintegy kétszáz fő volt, többszörös ellenséges veszteséggel szemben. Kisebb
vállalkozások után a csoport október első napjaiban Kisszolyva és Volóc térségében vívott előnytelen terepen súlyos
elhárító harcokat, Tassonyi százados parancsnoksága alatt az arcvonalban. Ezek már többszáz fős halott - köztük Néma
főhadnagy - és sebesült veszteséggel jártak, de jelentős harci sikereket hoztak, több mint egy héten át, október 12-i
kivonásukig. Markóczy altábornagy, hadtestparancsnok maga sürgette a kitüntetési javaslatok felterjesztését, mert: „az
ejtőernyősök minden kitüntetést megérdemelnek". (Nb. a kitüntetési javaslat elveszett.)
A megerősített zászlóalj kárpáti harcainak java még el sem kezdődött, amikor a Nagyvárad térségében előretörő - a
kárpáti védelmet bekerítéssel fenyegető - ellenség feltartóztatására a pápai kiképzőkeretből sebtében összeállított, Fiat
G-12-es és Ju 52-es gépeken odaszállított század erejű ejtőernyős kötelék került bevetésre, LX. 27-én Váradlesnél. Egy
heti súlyos, hullámzó elhárító harc után a Kiss Zoltán százados vezette ejtőernyősök páncélos támadással szemben is
megálltak a helyüket, de a Berettyóújfalunál, majd Pocsajnál harcba vetett századból a kivonáskor már csak 8^3 fő
harcos állomány maradt. Azonban még őket is bevetették a tiszafüredi hídfőben, német alakulatok között. Nyolc napig
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VIII. 26-i híres Mizunka-völgyi vállalkozás és Molnár százados eleste után Budapestre rendelték egy erdélyi hadosztály átvételére. Ekkor közölte Tassonyival, hogy más tervei vannak. Tassonyi úgy véli, hogy e tájban született meg a
hadosztály felállításának gondolata.
Bonhardt Attila, őrnagy, hadtörténész szerint a hadosztály az 1944. májusában
jóváhagyott ún. Szabolcs hadrend 35 alapján jött létre. Magját eredetileg - elit
alakulatokként - az ezreddé bővített pápai ejtőernyős zászlóalj és a várpalotai 201es tanzászlóalj képezték volna. Utóbbi azonban az 1944. október 15-i kiugrási
kísérlet után, parancsnoka, Mátékovics Endre őrnagy vezetésével, a dunaföldvári
hídfőben átállt a szovjet hadsereghez.
A tanzászlóalj pótlására beállított testőrök legnagyobbrészt csupán kevés
harckiképzéssel, illetve harctéri tapasztalattal rendelkező, mindemellett morálisan
is megrendült erőt jelentettek. Az ejtőernyős kiképzőkeret egy része a nagyvárad
tiszafüredi fftarcokban vérzett el. Ennyit elöljáróban a hadosztály elrendelt fel
állításához.
A hadosztály vezérkari főnökévé kinevezett Lajtos Árpád vezérkari őrnagy - aki
1942^43-ban a doni magyar 2. hadsereg hadműveleti osztályán, majd 1944 nyarán
a 24. gyaloghadosztály-parancsnokság hadműveleti vezérkari főnökeként mű
ködött - nem Szügyi választása volt.3 Lajtos - szubjektív véleményként - a saját
kinevezését38 egyrészt hadi tapasztalatainak, másrészt Vörös János által is ismert ,,a
tisztán magyar sorsot, érdekeket a németek fölé helyező" beállítottságának
tulajdonítja. Mint írja: ,,a magyar vezérkar főnöke [Vörös János] személyesen
közölte velem, hogy neki ezzel a [Szent László] hadosztállyal tervei vannak,
ütőkártyának szánja (nem a németek mellett)".... „Azután kitört a nyilas világ és
Vörös János átment a szovjethez, itthagyva minket utasítások, irányelvek nélkül..."
Ehhez a következőket kell hozzáfűznünk. Ismeretes, hogy az október 15-i
kormányzói kiáltvány - Horthy fiának elrablása miatt - idő előtt hangzott el.
Ismeretes az is, hogy Vörös János, a honvéd vezérkar főnöke a döntő órákban
tartották lövészgödrökből a vonalat, de az állandó erős ellenséges tűz tovább ritkította soraikat. Elesett Cseke
főhadnagy is és csak negyvenhármán térhettek vissza - a Károly laktanyán át - Pápára, hogy segítsék az akkor alakult
II. zászlóalj újoncainak kiképzését.
34 Tassonyi, 7. o., és 1982. 78. o.
35 Szabolcs hadrend: (a továbbiakban ,,+") a hadi tapaszíalatok alapján 1943-ban kidolgozott rövidtávú hds.fejlesztési koncepció, (a HL. VkfV 6220/M. 7K 1943. alatt iktatva) amely,a haderő harcértékét mennyiségi fejlesztés
nélkül, „mélységben", a meglévő alakulatok, pság-ok összefogásával, a fegyverzet korszerűsítésével, tűzerejének
növelésével, megfelelő anyagi tartalékok beállításával és gyorsított gépesítéssel kívánta növelni. Az 1944. máj. 10-én
jóváhagyott + szerint a továbbiakban csak egy hds. pság. és négy teljes értékű hdt. pság. (IV., VI., VIL, LX.) marad meg.'
A hadrendi kötelékek számát a + 9 gyalog, - 2 p c , - 1 lov. ho-ban, 2. hgy. dd-ban, 7 lgv. dd-ban, a Székely
Határvédelmi erőkben, valamint a Folyamerőkben és 1 rep. ho-ban határozta meg. A + a hadiiparnak korszerű
fegyverek gyártására való átállítását irányozta elő. Intézkedett a rendszeresített géppisztolyok és gyalogsági
nehézfegyverek számának és minőségének jelentős növeléséről, a tüzérség löveganyagának egységesítéséről és
korszerűsítéséről, elrendelte a rohamlövegek és az új, korszerű Tas harckocsik gyártását, valamint azt, hogy a m. kir.
légierőt a Messerschmitt-programból kikerülő Messerschmitt Bf-109 vadász és Me-210 többfeladatos repülőgépekkel
kell felszerelni. Szorgalmazta a honvédség gk. állományának növelését. A + intézkedései az 1944. évi hadiesemények
következtében gyakorlatilag nem valósulhattak meg. (Dr. Bonhardt Attila írásbeli közlése.)
Az egyetlen - jobbára e rendelkezéseknek megfelelően létrehozott, pontosabban létrehozni szándékozott - önálló
seregtest a Szent László hadosztály lett volna...
36 Vashegyi Endre; Hazától hazáig. 6-8. o. HL Tgy., 3404. sz. (Pályi György a tanzászlóalj parancsnokaként
Szentkirályi Gusztáv Barnabás'alezredest adja meg.)
37 Marosszéky (Jenőné, Szügyi) Viktória (Szügyi Zoltán leánya) 1983. III. 02-i levele Darnóy Pálhoz. (Másolata
Ugrqn István birtokában.)
38 Lajtos Árpád vk. őrgy. 1982. 10. 22-i levele Pályi Györgyhöz. 2. o. (Másolata Ugrón István birtokában.)
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mind személyében, mind a vezérkar kézbentartását illetően csődöt mondott. (Már
előzőleg is tanúsított dodonai magatartását kitűnően írja le Nyéki-Takáts39 a
híressé vált október eleji balatonfüredi hadiakadémiai megbeszélés részt
vevőjeként, de Vörös Tibortól - Vörös János nevelt fiától - származó értesülései
nyomán is.)
Az október 15-én még meg sem alakult Szent László hadosztályból - úgy tűnik egyedül a hirtelen Budapestre rendelt kárpáti ejtőernyős csoportra várt volna
szerep. Mire azonban a Károly-laktanyába értek, már semmilyen parancsot nem
kaptak, a nyilas puccs pedig addigra lezajlott.
Ide kívánkozik még Tassonyi egy mondata: 1
,,A kormányzó a háború beszüntetésére vonatkozó alkalmat 1944. márc. 19-én
elmulasztotta. Kétségen kívül a mi szempontunkból ez volt az a pillanat, amikor is
az állig felfegyverzett és harckészültségbe helyezett ejtőernyős alakulat habozás
nélkül a megszálló német csapatokkal szembefordult -volna, azonkívül parti
zánháborúra is fel voltunk készülve".
Mindezt a Szent László hadosztály és talán az egész második világháborús m.
kir. honvédség legbátrabb 2 katonája-tisztje-parancsnoka írta le. A hadosztályt
„nyilasnak" titulálni pusztán ennek ismeretében is nevetséges. Hogy miért
harcoltunk október 15. után mégis? Erre néhány gondolattal még visszatérünk.
Hadrend és szervezés, 1944. X. 12-XI1. 03.
A Szent László hadosztály teljes hadrendje mindvégig puszta elgondolás
maradt. A hadosztály soha nem tudott teljes egészében megalakulni. Az elgondolt-elrendelt-módosított hadrend a felállítás időszakában a következő volt:
3 gyalogezred, nevezetesen:
1 gránátos ezred a meglévő ejtőernyős zászlóaljból, 2 zászlóalj erőben (a
továbbiakban: ejtőernyős ezred)
1 gránátos ezred a várpalotai gyalogos tanzászlóaljból, illetve a testőr
lövészzászlóaljból és csendőrökből, valamint jutási tiszthelyettes képzősök
ből, 2 zászlósi) erőben (a továbbiakban: gránátos ezred.)
1 lövészezred a légierő gépfelszerelés nélkül maradt személyzetéből önként
jelentkezettekből 2 zászlóalj erőben (a továbbiakban: repülő-lövészezred.)
1 felderítő osztály (Utólag került a hadrendbe beállításra. 5 )
3 (az 1., 9. és a 76.) tábori tüzér osztály
1 közepes aknavető tüzér osztály
1 (a VIII. gépvontatású) közepes tarackos tüzér osztály
1 rohamtüzér osztály
39
40
41
42
43
44
45

Nyéki-Takáts, 4 1 ^ 4 . o.
Huszár, 1987., 290-291., 295., és 1993., 116-117. o.
Tassonyi, 14. o.
Pl.: Pályi, V. o.
Lajtos, 1. o.
HM rendeletek. L. a 29. sz. jegyzetet! Továbbá Lajtos, 1.. o.; Ruttkay, 176. o.; Martin, 4. o.; Nyéki-Takáts, 45. o.
HL 5109/M. 1. a. - 1944. 10. 21-i HM rendelet.
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1 páncélvadász osztály
1 légvédelmi gépágyús üteg
1 híradó zászlóalj, két századdal
1 utász zászlóalj, két századdal
hadosztály vonat
2 szekéroszlopos fogatolt vonatosztály
30 tonna teljesítményű tehergépkocsi-oszlop
1 élelmező oszlop
1 sebesültszállító gépkocsioszlop.
A hadosztály elit jellegét egyrészt a zömöt kitevő válogatott gyalogsági alaku
latok harcos szelleme, másrészt az átlagot meghaladó képzettsége és - nem utolsó
sorban - a harctapasztaltsága biztosította volna.
A hadosztály formális megalakulása 1944. október 17-én a kelenföldi Károly
iaktanyában történt, egyben itt kezdődött meg a tényleges szervezés is az ott lévő
hadosztálytörzs magja és az október 15-ére odarendelt ejtőernyős csoport jelen
létében.
A tekintélyes erőt képviselő, de a kárpáti és a nagyváradi, illetve tiszafüredi
harcok után már megfogyatkozott 7 ejtőernyős zászlóalj ezreddé alakítása során a
tisztikart két zászlóalj megalakítása érdekében egyenlő arányban elosztották. Az
elosztáskor figyelembe vették a Kárpátalján harcfegyelem-biztosító beosztásra még
IX. 11-től kikülönített, majd X. 07-én Pápára hazarendelt hét ejtőernyős tisztet is.
Ők képezték a II. zászlóalj tisztikarának gerincét. A kiképző keretbe osztottakat a
kiválasztott tiszthelyettesekkel szintén Pápára vonultatták be, míg az ezredtörzs és
az I. zászlóalj a Károly-laktanyában szerveződött.
Minthogy az ejtőernyős ezredparancsnok Szügyiből hadosztályparancsnok lett,
az ezredparancsnokságot a harcokban még részt nem vett Pokornyi László őrnagy
- az addigi pápai pótkeretparancsnok - vette át.50 ,,A két zászlóalj úgy volt
megszervezve, hogy önállóan volt képes harctevékenységre, ejtőernyős szervezési
alapelvekkel, tehát az adminisztrációs rész minimumra való csökkentésével", írja
ugyanott Tassonyi.
Az ejtőernyős ezred szervezete
Ezredparancsnok: Pokornyi László őrnagy (Budapest, Károly-laktanya)
Ezredsegédtiszt: Sólymos Antal főhadnagy (később századparancsnok)
Ezredtörzsparancsnok: Kökény főhadnagy
Ezredközvetlenek:
Páncéltörőszakasz-parancsnok: Sebestyén Béla főhadnagy
Aknavető, árkász, híradó egységek.

46
47
48
49
50
51

Lajtos, l/a. o.
L. a. 33. sz. jegyzetet
Tassonyi, VA. o.
Huszár, 1987., 304. o., és 1993., 132. o.
Tassonyi, 14. o.
Huszár, 1987., 1993. Tassonyi, (kézirat).
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I. ejtőernyős zászlóalj (Budapest, Károly-laktanya)
Zászlóaljparancsnok (később ezredparancsnok): Tassonyi Edömér százados
(később őrnagy)
Zászlóalj-segédtiszt: Berthy Károly főhadnagy, később: Bárczy János főhadnagy
Századparancsnokok:
Platthy főhadnagy (később Sólymos főhadnagy)
Juhász Andor főhadnagy (később Ajtay Ferenc főhadnagy)
Kovács főhadnagy
Godó Ferenc főhadnagy
Szakaszparancsnok: Marosujvári Géza zászlós
Zászlóaljparancsnok (Kéthelyen): Kiss Zoltán százados
Zászlóalj-segédtiszt (Kéthelyen): Ajtay Ferenc főhadnagy, később századparancs
nok.
II. ejtőernyős zászlóalj (Pápa)
Zászlóaljparancsnok: Ugrón István százados
Zászlóalj-segédtiszt: Paykert Imre főhadnagy
Századparancsnokok:
4. század: Szakács József főhadnagy
5. század: Sanna Henrik főhadnagy, később százados, zászlóaljparancsnok
6. század: Kövesdy Dezső, főhadnagy, később zászlóaljsegédtiszt
Géppuskás század: Karsay István főhadnagy
Nehézfegyverszázad: Tóth Antal főhadnagy.
A gránátos ezred szervezete:52
Eredeti elgondolásként két zászlóalj, kiállítja a várpalotai gyalogos tanzászlóalj.
A balul sikerült október 15-i kísérlet után német őrizetben lévő testőrséget
Szügyi kezességvállalása után megkapta a hadosztály. Előzményként a Budapest
Róbert Károly úti Vilmos-laktanya udvarán Szügyi kérdésére a testőrök között
senki nem akadt, aki a szovjet elleni harcot összeférhetetlennek tartotta volna a
Kormányzó iránti hűséggel - legalábbis nem jelentkeztek. Lajtos ugyanekkor a
rangidős Bánó Árpád századost biztosította: mindent el fog követni, hogy a
testőrök hűek maradhassanak Horthynak tett esküjükhöz. Lajtos javára szól, hogy
ezzel a később átálló - s így a hadosztály más egységeit kritikus helyzetbe hozó,
cserbenhagyó - egyes testőralakulatok erkölcsi felelősségét részint magára vállalta.
Minthogy a gránátos ezred magvának szánt várpalotai 201. önálló tanzászlóalj mint szó volt róla - átállt a szovjet hadsereghez, még mielőtt a hadosztály
kötelékébe lépett volna, a HM53 a hadosztály hiányzó emberanyagát egy további
rendelettel igyekezett biztosítani. Ez már a felállítást is Szügyire bízta és az egész
gránátos ezred magvául a testőrséget jelölte meg. Emberanyagként továbbá az 5.
tartalék hadosztály feltöltésére szánt 2000 főből és az 5. kerületi parancsnokság
által összegyűjtött 4000 főből kiválogatás alapján 1000+2000 főt rendelt X. 24-én
útba indítani a Szent László hadosztályhoz.
52 Lajtos, 2-5. o., Ruttkay, 176. o.
53 HL 5141/M. l./a. - 1944. 10. 21-i HM rendelet, mint az 5000/M. l./a. - 1944. sz. rendelet kiegészítése.
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A gránátos ezred parancsnoka: Stefan Valér alezredes
Ezred-segédtiszt: Bánó Árpád testőr százados
I. gránátoszászlóalj-parancsnok: dr. Békássy Miklós testőr százados
II. gránátoszászlóalj-parancsnok: Pálfi Sándor testőr százados.
A repülő-lövészezred Polgárdi központtal kezdett megalakulni, majd október
végén Celldömölk-K-re települt át.54 A tisztek valamennyien kiképzett repülő
gépvezetők, megfigyelők voltak, földi harctapasztalatok nélkül. A megfigyelők amint Pályi is - eredetileg gyalogos fegyvernembeliek. A fegyverzettel kapcsolatos
- Lajtos által említett,55 s az egész hadosztályra jellemző - gondokról ír Pályi is. A
puskák vegyes eredetűek. Géppisztolyban, pisztolyban hiány mutatkozott. Súlyt
helyeztek a páncélököl és a nyeles kézigránát használatára, éles gyakorlatokon is.
A kiképzés ,,látástól-vakulásig" folyt, ennek ellenére csak az ,,egyes"-kiképzésig
jutottak el.
A repülő-lövészezred szervezete: (a XII.04-Í felriasztás után)
Ezredparancsnok: Heinrich István alezredes
Ezred-segédtiszt: Cirfusz Imre őrnagy
I. zászlóaljparancsnok: Pályi György százados
Század para ncsnokok:
1. század: Ősze Ferenc főhadnagy
2. század: Hadnagy Endre százados
szakaszparancsnok: Gótzy Pál hadnagy
3. század: Latkóczy százados
szakaszparancsnokok: Molnár József főhadnagy
Gál Iván hadnagy
Mánfay Károly hadnagy
Nehézfegyverszázad: vitéz Csörgey László főhadnagy
Géppuskás szakasz: Pintér József hadnagy
Páncéltörő szakasz: (két, páncélöklökkel felszerelt raj) Szabó hadnagy
Zászlóalj orvos: dr. Mező Béla orvos-zászlós
II. zászlóaljparancsnok: Freyer Frigyes őrnagy
századparancsnok: Kelemen János százados.
A felderítő osztály beállítását, hadrendjét a már említett, október 21-i HMrendelet szabta meg. Megalakításáról Nyéki-Takáts százados számol be 57 . Szügyi
személyesen igazította el, közölve, hogy a felderítő osztály hadosztályközvetlen
alakulat lesz. Lajtos a „nyugodt" szervezőmunkára hívta fel figyelmét. A meg
alakulás és a harckészültséghez szükséges alapkiképzés november elején, Pilis
csaba táborban történt.
A felderítő osztály szervezete:
Osztályparancsnok: nemes Nyéki-Takáts László százados
Osztály-segédtiszt: Puky Endre főhadnagy, később: vitéz Nagy Valér hadnagy
54
55
56
57

Pályi, 2-4. o.
Lajtos, 4-5. o.
L. a 45. sz. jegyzetet.
Nyéki-Takáts, 46-47. o.
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Huszárszázad-parancsnok: gróf Széchenyi Ernő testőr-százados, beosztott tiszt:
gróf Zichy Mihály testőr-főhadnagy
Kerékpáros század, parancsnok: Esztelneki Béla főhadnagy, beosztott tiszt:
Heczkó Vilmos hadnagy
Nehézfegyver-század, parancsnok: vitéz Nagy Valér hadnagy, később: Puky
Endre főhadnagy, beosztott tiszt: Lelkes Károly hadnagy, vitéz László András
hadnagy
Páncélosszakasz-parancsnok: Martin Kornél hadnagy
Osztályorvos: dr. Szellő Ambrus orvos-zászlós.
A huszárszázad nehézfegyverzete 3 golyószóró, 3 géppuska és 3 aknavető, a
nehézfegyver-századé - gépesítve - 4 aknavető, 3 páncéltörő ágyú (75 mm) és 4
röppentyű volt. Utóbbi századhoz tartozott szervezetileg egy árkász és egy táv
beszélő szakasz is.
A páncélos szakasz 1 Túrán közepes harckocsiból és 5 Nimród páncél
gépágyúból állt.
A hadosztály tüzérségének szervezetéről a Dárday-napló 58 anyagának egyes
részletei tájékoztatnak. Ezek szerint
a hadosztály tüzérség szervezete - felállításkor:
Hadosztály tüzérparancsnok: Dárday Vilmos ezredes
Hadosztály tüzérparancsnok-helyettes: Falk Viktor alezredes
Hadosztály tüzérparancsnok segédtisztje: Rábay Pál százados, (a
vezetője.)
Összekötőtiszt: dr. Szantner Ottó hadnagy
Felderítőtiszt: Vetsey István zászlós
Távbeszélőtiszt: dr. Miklós Imre hadnagy.
A tüzérparancsnoki törzs összlétszáma: 110 fő.

napló

1. tábori tüzérosztály, parancsnok: nem ismert
9. tábori tüzérosztály, parancsnok: Fornay százados
76. tábori tüzérosztály, parancsnok: Erdős őrnagy
VIII. közepes, gépvontatású tüzérosztály, parancsnok: Selmeczy László alez
redes
1. közepes aknavető tüzérosztály, parancsnok: 59 Rapaics Roderig százados.
1. ütegparancsnok: Bakay Zoltán hadnagy
2. ütegparancsnok: egy tartalékos hadnagy
3. ütegparancsnok: Hargitay Elemér t. főhadnagy.
Rohamtüzérségként a 20. rohamtüzér osztály került a hadosztály kötelékébe,
két üteggel. Felszerelésük azonban - Skoda Hetzer típusú rohamlövegekkel csak a december 24-i bevetések előtt történt meg. 1
58 Dárdai-napló.
59 Bakay Zoltán.- Harctéri emlékeim. (Kézirat) 1993. 1-7. o, (1 pld. Martin Kornél birtokában.)
60 Ruttkay, 176. o.
61 Henkey-Hönig József őrnagy 1990. XI. 18-i levele dr. Legány Dezső egykori 51. páncélvadász-zászlóaljbeli
bajtársához. (Másolatban Martin Kornél és a HL birtokában.)
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Osztályparancsnok: Henkey-Hönig József őrnagy
1. ütegparancsnok: Simák Aladár főhadnagy
2. ütegparancsnok: Koltay György főhadnagy.
A páncélvadász osztályról egyedül Lajtos ad hírt: 2
Osztályparancsnok: Szervánszky Gábor repülő százados.
Az osztály tűzereje 6 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú. Az osztályt a Légierők
állítják ki. Később 6 db német - 75 mm-es - páncéltörő ágyúhoz jutnak. (1. sz.
szövegmelléklet E/pont, 117. o.) A légvédelmi gépágyús ütegről nincsen adatunk.
A híradózászlóalj - Halmay József százados szerint 3 - november közepén
alakult meg Nógrádverőcén. Szervezete:
Zászlóaljparancsnok: Baráth András alezredes
Zászlóaljparancsnok helyettes: Szász Gyula százados
Zászlóalj-segédtiszt: Görgényi főhadnagy
Vezetékesszázad-parancsnok: Bozzay Ferenc százados
Rádiósszázad-parancsnok: Halmay József százados.
Beosztott tisztek:
Vezetékes század: Bényi Béla hadnagy
Rádiós század: Virágh Antal hadnagy.
Az utászzászlóalj
parancsnoka: Koppány Ernő alezredes, az egyik (2., vagy 3 )
század parancsnoka: Bóra Gyula százados, beosztott tisztje Palágyi Tivadar had
nagy volt.
Felvonulás, 1944. XII. 04-XII. 19.
A két ejtőernyős zászlóalj és a hadosztályba szervezett tüzéralakulatok nagy
része már ezt az időszakot megelőzően külön-külön harcban állt.
Ami a hadosztály többi alakulatát illeti, azok még a feltöltés, illetve kiképzés
időszakában voltak, amikor a hadosztályparancsnokság új törzsszállásán, Pápán,
december 3-án egy német vezérkari tiszt megjelenve közölte a Heeresgruppe
(német hadseregcsoport-parancsnokság) intézkedését, hogy a hadosztály azonnal
induljon Keszthely környékére, a Kisbalaton térségének védelmére. A had
osztályparancsnokság távbeszélő érdeklődésére a kőszegi magyar fővezérség
hadműveleti csoportfőnöke először nem tudott a dologról, majd visszahívás útján
közölte, hogy a Heeresgruppe parancsa végrehajtandó.
Darnóinak a magyar katonai vezetés szándékait említő mondatai - hogy ui. ,,a
HM és Hfp. dec. 1-én kiadott intézkedése szerint a hadosztálynak dec. 10-re kellett
elérnie harckészségét, hogy utána a 3. magyar hadsereg pság. rendelkezésére
legyen bocsátható" - csak még jobban aláhúzzák, hogy ,,az idegesen kapkodó
Heeresgruppe Süd" a magyar katonai vezetéssel szemben azt tett a hadosztállyal,
amit akart. Erre egyébként később Darnóy is utal.
62
63
64
65
66

Lajtos, 2/a. o.
Halmay József híradó százados szóbeli közlése.
Dr. Palágyi Tivadar szóbeli közlése.
Lajtos, 19. o.
Darnóy, 66. folytatás, 10. o.

Nos, ezzel a német paranccsal indult meg a harckészültséget jószerével még el
sem ért hadosztály hányattatása. A hadosztályparancsnok vezetési törzse a keszt
helyi Festetich kastélyba települt XII. 06-án. A Pápán feltöltésen lévő, felriasztott I.
ejtőernyős zászlóaljat már szállítás közben elirányította és harcba vetette a LXVIII.
német hadtestparancsnokság. 7 A repülő-lövészezred 2200 fővel ugyancsak fel
vonult Keszthely térségébe, de alkalmazásra nem került. A felderítő osztály
éppen csak, hogy összeállt Piliscsabán, máris indulhatott készenléti állásba
Balaton-észak - a Káli medence - térségébe. Az egységek nagyrészt tengelyen két napig, hiányos ellátással - a lánctalpas járművek viszont, megfelelő vagonok
híján XII. 05-én „talpon" tették meg az utat. Emiatt a Túrán és egy Nimród
sebességváltó-hiba illetve torziósrugó-törés miatt máris kiesett.
A tapolcai
műhelybe kerültek. Néhány nap gyakorlatozással, éleslövészettel, lőszerbeszer
zéssel telt el. Szügyi - amint erre Nyéki-Takáts emlékezik70 - a Keszthely-déli
reteszállás szemrevételezése során, a csapattestparancsnokkal a helyszínen, ellen
séges tűzben, imponáló példamutatással adta meg az egyes csapattestek feladatát.
A hadosztály többi alakulatának ekkori mozgásáról nincsenek adataink. A
legnagyobbrészt még kikülönített alkalmazásban lévő hadosztály-tüzéralakulatok
tevékenységéről később számolunk be.
A Keszthely D-en történő alkalmazásra készülő hadosztályparancsnokság
azonban hamarosan - XII. 10-én71 - írásbeli parancsot kapott a Heeresgruppe-tól,
hogy a hadosztály meneteljen Mór-Bodajk területére, ahol új feladatot kapnak.
Móron derült ki XII. 11-én, hogy a hadosztály a Kirchner páncélos tábornok
parancsnoksága alatt álló LVII. német páncélos hadtest alárendeltségébe került.72
Feladata a fenyegető szovjet előretöréssel szemben Székesfehérvár-délnyugat, a
magyar városparancsnokság által megjelölt rész védelme, sík terepen. A hadosztály
csapatai elérték a kijelölt területet és megkezdték a védőállások kiépítését - a
repülő-lövészezred XII. 15-én,73 a felderítő osztály XII. 17-én Iszkaszentgyörgyön
és Mohán, 7 sőt az Isaszegnél harcban állt 1. aknavető tüzérosztály is ide érkezett.75
A hadosztályparancsnokság 3 és 1/2 oldalas — minden részletre kiterjedő —
„intézkedést" adott ki ,,a Szent László hadosztály első hadműveleti alkal
mazására".7 A hadosztály-tüzérparancsnok ugyancsak elkészítette 2 oldalas „tüzér
felvonulási intézkedését" a Paula-állás megszállására.77
Alig, hogy ezeket kiadták, máris újabb parancs jött Kirchnertől. A hadosztály
vezérkari főnök XII. 17-én 20h-kor kiadott tájékoztatása78 szerint a PolgárdiBalatonfőkajár vonalában védő 1., és 23. német páncélos hadosztályt ellen
támadásra készítik elő, őket kell felváltani.79 Új elöljáró parancsnokság Ná67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Lajtos, 24. o.
Pályi, 4-5. o., Darnóy, 66. folytatás, 10. o.
Martin, 7. o.
Nyéki-Takáts, 48. o.
Lajtos, 26. o. XII. 07-ét ír (a valóságban egy-két nappal később lehetett) A Dárday-nap\óban XII. 10. szerepel.
Lajtos, uo.
Pályi, 5. o.
Martin, 9-10. o.
Bakay, 2. o.
Dárday-nap\ó, XII. 15., 40. sz. mell.
Uo. XII. 17. 47. mell.
Uo. XII. 17.
Lajtos, 27-28. o.
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dasdladányban. A német hadtest hadműveleti vezérkari tisztje, Karch őrnagy
Lajtosnak a felváltásra megszabott 24 órás határidő teljesíthetetlenségére felhozott
érveit a tipikus német válasszal zárta le: ez a parancs.
A hadosztály tehát újra felvonult. A hadosztályparancsnokság és a felderítő
osztály-parancsnokság a nádasdladányi kastélyban, a felderítő osztály Jenőn
szállásolt el XII. 18-án. A híradózászlóalj XII. 04-én indult Nógrád verőcéről, a
Dunán komppal átkelve Mórra, majd onnan Nádasdladányra és tovább Jenőre
került. Itt kapott parancsot a hírközlés kiépítésére a Margit-vonalban PolgárdiBalatonfőkajár között. (Bal szomszédja a ,,Major"-csoport, jobb szomszédja az 1.
német páncélos hadosztály volt.) A hadosztály-tüzérparancsnok és helyettese
Berhidára ment eligazításra az 1. német páncélos hadosztályhoz, majd ismét - az új
feladathoz illő - intézkedési javaslatot szerkesztett.81 A repülő-lövészezred sem
települt még előre Polgárdi-Balatonfőkajár térségébe, a Margit-vonalban kijelölt
védőállásokba, 82 amikor egy német gépkocsizó százados XII. 19-én, alkonyat után
írásbeli parancsot hozott a hadosztályparancsnokságra. 83 A Heeresgruppe ebben
elrendelte, hogy a Szent László hadosztály lépcsőzetes gépkocsi-szállítással
azonnal kezdje meg átcsoportosítását Párkány területére.
A rendelkezésre bocsátott három nagyteljesítményű német tehergépkocsi-oszlop
egyszerre legfeljebb csak egy egyéni fegyverzetű zászlóalj elszállítására volt képes.
Ez a körülmény és a pökhendi német gépkocsizó-vonatos tisztek viselkedése
újabb súrlódásokra vezetett, a hadosztály vezérkari főnöktől a felderítő osztály
páncélosszakasz-parancsnokig bezárólag a „fegyvertársakkal".
A repülő-lövészezrednek az újabb alkalmazási területre történő átcsopor
tosításáról Pályi számol be. 85 Kéziratának dátuma azonban egy nap különbséget
mutat a hadosztályparancsnoksághoz képest. 86 A parancs átvételére Nyéki-Takáts
is 19-ét, a végrehajtásra Martin 20-22-ét ír, harcálláspontként mindketten Garamkövesdet adják meg.87 A gránátos ezred - Darnóy szerint - szintén XII. 20-án indult
el Bodajk-Székesfehérvár területéről.88
Noha a „felvonulás" okán két héten át ide-oda dobált hadosztály alakulatainak
jutott némi idő a kiképzésre, az „összerázásra" is, a többszöri menetet a legénység
és a járművek egyaránt megsínylették. A hadosztályparancsnokságnak pedig,
„noha a hadosztály a haza védelmében vett részt, fogalma sem volt (sic!) arról,
80 Karch őrnagyot 1. a 98. o-n is.
81 Dárday-t\ap\6, XII. 18.
82 Pályi, 5-6. o.
83 Lajtos, 29. o.
84 Martin, 10-11. o.. Lajtos, 30. o.
85 Pályi, 6-7. o.
86 Lajtos XI. 19-én esti parancsátvételével szemben Pályi XII. 19-én 02h-t ír - talán Darnóy nyomán. (67. folyt. 8. o.)
Ez az eltérés annyiban jelentős, amennyiben Pályi szerint a repülő-lövészek 19-én 07h-kor indultak, 22h-kor Párkányba,
éjfélkor már Ipolyszalkára érkeztek. Lajtos viszont, amikor azt írja, hogy Szügyivel azonnal elindultak Béla községbe,
az új elöljáró parancsnokságon, a LXXII. német hadtest-parancsnokságon, a kastélyban történő jelentkezésre, akkor
XII. 20. kora reggelt ad meg, és azt, hogy utánuk és a szálláscsinálók után indul a repülő-lövészezred I. zászlóalja.
Lajtos adatának helyességét az is megerősíti, hogy a Magyar Szárnyakban 1983-ban megjelent Pályi-közleményben
már XII. 20. szerepel a gépkocsiszállítás dátumaként (11. o.).
87 Martin, 10-11. o., Nyéki-Takáts, 48-49. o.
88 Darnóy, 67. folyt. 8. o. Ez a gránátos ezred mozgásáról az első irodalmi adat. Arról a Darnői-adatról viszont,
hogy a repülő-lövészek Ácsteszéren lettek volna, Pályi nem ír. Ugyancsak nincs nyoma az I. ejtőernyős zászlóalj, ill. az
ezredtörzs XII. 23-i Esztergomba érkezésének Tassonyinál. Talán ez az utóbbi adat alapozta meg Darnóy vaskosabb
tévedését az I. ejtőernyős zászlóalj helembai bevetését illetően. (L. a 13. sz. jegyzetet.)
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hogy mi az általános helyzet, még a dunántúliról sem. ... Azt, hogy magyar
fővezérség egyáltalán létezik, el is felejtettük. Teljesen magunkra voltunk utalva" írja Lajtos.89 Tegyük hozzá, hogy csak a magyar fővezérség részéről. A német
hadvezetés annál inkább számolt a Szent László hadosztállyal. Erején felül is....
Harcban álló alakulatok, 1944. X. 26-XII. 19- között
Az ejtőernyős csoport

Soroksár-Dunaharasztinál

Alig, hogy a Szent László hadosztály a kelenföldi Károly-laktanyában október
második felében formálisan létrejött, a magyar fővezérség máris elvette egyetlen
,,élő" alakulatát, az I. ejtőernyős zászlóaljat és az ezredközvetleneket és alárendelte
a Budapest védelmére kijelölt magyar VI. hadtestparancsnokságnak. 90 Az ejtő
ernyősöket, miközben ,,együtt-tartásban" voltak -Tassonyi zászlóaljparancsnokot
pedig ,,a szervezési problémák annyira elfoglalták a Kárpátokban elhanyagolt
papírmunkával együtt, hogy sem a hadi-, sem a politikai helyzettel nem volt idő
törődni", 91 ,,minden előzetes figyelmeztetés nélkül" riadóztatták és Soroksárra
szállították. Tassonyi X. 26-27-ét, Lajtos X. 30-31-ét ír dátumként.
Feladatuk a sietve kiásott Dunaharaszti-Soroksár védővonal megszállása volt a
Kecskemét felől várható szovjet támadás feltartóztatására. A súlyos, eredményes,
de veszteséges elhárító harcok részleteit Huszárnál olvashatjuk.92 Itt csupán a
harccselekmények rövid összefoglalását adjuk, Tassonyi kéziratát is idézve.93
A XI. 02-án délután induló szovjet támadást - rendezetlenül visszavonuló
magyar erők, fogatok nyomán - harckocsik nyitották meg, az ezredtörzs Alsónémedi felé előretolt 75 mm-es páncéltörő-ágyús állását lerohanva. A sötétség
beálltával a szovjet zöm mindkét műúton - Soroksár és Dunaharaszti irányában
egyaránt - támadásba lendült, mintegy negyven harckocsival. Az ejtőernyősök
éjfél utánig tartó kaotikus harcban a szovjet támadást, több harckocsit pán
célököllel kilőve, rohamtávolságon elhárították. Másnap - XI. 03-án - gyalogos
támadást futamítottak meg Dunaharasztinál, majd a 22. német SS lovashadosztály
(ennek voltak alárendelve) egy kisebb egységének meddő ellentámadása után,
Keitel német őrnagy parancsára, Tassonyi személyes vezetésével az állást már
sötétben, közelharcban visszafoglalták. (,,Alles in Ordnung, danke schön, danke
schön Kameraden - így Keitel, kezet rázva, megölelve. - Furcsán esett ez a kitörés
egy tipikus porosz tiszttől - Keitel tábornagy fiától" - írja Tassonyi.)'
XI. 04-én a szovjet egy utolsó meddő harckocsitámadás után a szárnyakon
próbálkozott, hiába. Ez azonban az ejtőernyősök számára további véres vesz
teséggel járt. Pokornyi őrnagy, ezredparancsnok és Platthy, a saját kérésére be
vetett tartalékszázad-parancsnok egy - a németekkel együtt indított - ellentámadás
során súlyosan megsebesült. Pokornyi egy Nimród páncélgépágyún, aknarob
banástól vesztette el fél szeme világát, Platthy tüdőlövést kapott.
89 Lajtos, 30-31. o.
90 Uo. 10. o.
91 Tassonyi, 14. o.
92 Huszár, 1987., 295-298. o., 1993., 124-127. o.
93 Tassonyi, 13-20. o.
94 Uo. 10. o. (Tassonyi Bárczy leírását Pokornyi megsebesüléséről gyalázkodónak, de az egész ejtőernyős csoport
akkori harcáról is valótlan fantáziának minősíti.)
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A szovjetek a következő napokon már nem támadtak, de folyamatosan lőtték a
védőállásokat, újabb véres veszteségeket okozva.
Az ejtőernyős csoport XI. 12-én végre Isaszegre, tartalékba került. ,,Az ejtő
ernyős alakulat óriási ellenséges fölény ellenére hősiesen megállotta a helyét... a
Tolbuchin (valójában Malinovszkij - M. - U.) csoport nem várt ellenállásra buk
kant és sikertelen próbálkozások után feladta Budapest meglepetésszerű elfog
lalásának gondolatát" - írja Tassonyi. A hősi magatartás - elsősorban az állandó
aknatűz és a szovjet mesterlövészek miatt - súlyos véráldozatba, sebesültekben és
halottakban 11 nap alatt 40 százalékos veszteségbe került.
Amint Lajtos írja:95 habár ezt a hadműveletet a Szent László hadosztály
parancsnokságától függetlenül hajtották végre az ejtőernyősök, magyar és német
vonalon egyaránt elterjedt, hogy a Szent László hadosztály „bemutatkozott".
Ebben talán az akkor már viselt Szent László jelvény is szerepet játszhatott (7.
ábra); mindenesetre a szovjet propaganda-hangszórók „bárdos brigantiknak"
titulálták az ejtőernyősöket.
„Mindezeket számbavéve - írja Huszár91^ - felmerül a kérdés, vajon az uralomra
került nyilasokkal való együttérzés késztette ilyen kemény helytállásra az
ejtőernyősöket? Erről szó sincs! Az ejtőernyős alakulatnál kezdettől fogva a bátor,
halálfélelmet nem ismerő, a gyávaságot, a megfutamodást megbocsáthatatlan
bűnnek tartó ember volt az eszménykép. Ezt a szellemet első - felejthetetlen parancsnokuk, vité;: Bertalan Árpád őrnagy honosította meg."
Tegyük hozzá, hogy a tisztek, tiszthelyettesek személyes példája pedig ébren
tartotta.
A megerősített I. ejtőernyős zászlóalj Isaszegnél
Pokornyi őrnagy még megsebesülése előtt átadta az ezred közvetlenek fölötti
parancsnokságot Tassonyinak,97 aki Pokornyi kórházba kerülése után az ezred
parancsnokságot is átvette.
Az isaszegi „pihenés" tiszavirágéletűnek bizonyult. Már másnap, XI. 13-án
délelőtt írásbeli parancs jött a Feldherrnhalle német hadosztálytól - amelynek
alárendeltségébe kerültek -védőállás foglalására, Isaszegtől keletre.
Tassonyinak ekkor már híre volt. Amikor Lajtos Tassonyi harcálláspontjának
kiderítésére XI. 15. körül a német hadosztályparancsnokságon járt, a vezérkari
főnök közölte vele, hogy ilyen „fenegyereket" (Mordskerl) még soha, sehol nem
láttak.96
A továbbiakat Tassonyi emlékezésében, illetve Kanadában megjelent cikkében
írja le, de olvashatjuk mindezt, néhány más résztvevő élményeivel együtt, Huszár
tollából is.100 így ismét csak a harcok rövid összefoglalását adjuk.
A szovjet mesterlövészek már a felvonuláskor tevékenykedtek, két nap múlva
pedig gyalogsági támadást kaptak az ejtőernyősök. Elhárítása során egy magyar
közepes üteg rövidre lőtt túze is súlyos veszteséget okozott. (4 halott, 3 súlyos
95
96
97
9S
99
100

Lajtos, 11. o.
Huszár, 1987., 297. o.
Tassonyi, 19/B. o.
Lajtos, 12. o.
Tassonyi, 21-26. o.. és 1983., 53-55. o., egyúttal cáfolja Bárczy könyvének idevágó részét (480—496. o.)
Huszár, 1987., 29S-302. o., 1993., 128-133. o.
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1. ábra
A Szent László hadosztály megkülönböztető
jelvénye.
Készült préselt alumíniumból,
feketével
árnyalva.
Valódi méret: 62x42 mm. A bal zubbonyzseben
viseltük a csapattiszti jelvénnyel ellentétes oldalon fegyvernemi színű posztó
alátéttel.

sebesült. „Ha még egyszer belénk lőnek,... lemészárolom az egész üteget" - így
Tassonyi a figyelőnek.)101
Másnap harckocsik jelentek meg, de már a páncélöklök felmutatásától viszszavonultak. A nappali mozgás lehetetlenné vált, a harckocsilövegek a sorozat
tűzfegyverekre vadásztak, egyikük pedig lerohant egy fészket és hét foglyot ejtett
(első ízben estek ejtőernyősök fogságba!). Védővonalról már szó sem lehetett,
csak támpontszerű védekezésről. Az így nyert tartalék is felhasználásra került.
Ennek ellenére a német tüzérség támogatásával még sikeres ellentámadásra is telt.
A következő napon - első világháborús méretű orosz tüzérségi előkészítés után a támadást csak úgy tudták elhárítani, hogy Tassonyi a saját vonalra kért német
tüzérségi tüzet. Az orosz támadás 7 saját halott árán összeomlott.
Tassonyi egyszerre kapta kézbe a II., és I. osztályú vaskeresztet, a német Wehrmachtbericht másolatával: „Das I. ungarische Fallschirmjägerbat'allion hat sich ge
gen die 101. Russische Gardendivision unter der Führung Hauptmann Tassonyi in
tagelangen schweren Abwährkämpfen ausserordentlich ausgezeichnet".102
101 Tassonyi, 22. o.
102 Tassonyi, 24. o. Magyarul: Az I. magyar ejtőernyős zászlóalj Tassonyi százados parancsnoksága alatt a 101.
orosz gárdahadosztály ellen napokig tartó súlyos elhárító harcok során kimagaslóan kitüntette magát. Tassonyi a II.
osztályú vaskeresztet mindjárt átadta Kökény főhadnagynak, az I. osztályút pedig - zsebben tartva - csak akkor tűzte
fel, a nagyobb hatás kedvéért, ha németekkel tárgyalt, mint például január elején, a garami harcok legsúlyosabb
időszakában. (Tassonyi Edömér levele Pályi Györgynek, 1982. I. 12.)
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A további napokon az orosz beszivárgás egyre nagyobb méreteket öltött és be
kerítés is fenyegetett. Már a hátul telepített aknavetősök is géppuskatüzet kaptak.
Az ellentámadásba ment szakasz parancsnoka, Kökény főhadnagy fejlövéstől
elesett. Végre XI. 22-én éjjel Tassonyi az alakulatot, parancsra, visszavonta.
Lajtosnak - aki a Szent László hadosztály összeszedésére törekedett - sikerült az
ejtőernyősöket a rákoscsabai főtérről XI. 23-án „ellopnia". Erről a remek tettéről amire két heti meddő hivatalos kísérletezés után szánta el magát - a vezérkari
főnök, emlékezésében, részletesen beszámol. 103 Amikor a német parancsnokság
az ejtőernyősök kivonásának időpontját közölte, Lajtos - telefonösszeköttetésben
lévén Tassonýi harcálláspontjával - szerzett két autóbuszoszlopot, s eligazította az
oszlopparancsnokokat a bizalmas Rákoscsaba-Bp. Kelenföld (pihenő) - Székes
fehérvár-Veszprém-Pápa útvonalat illetően. Majd telefonon megkérdezte a német
III. páncéloshadtest-parancsnokság - a Feldherrnhalle és a 22. SS. lovashadosztály
közös elöljáró parancsnoksága - hadműveleti vezérkari tisztjét, hogy Rákoscsabán
valóban a megjelölt időben és helyen gyülekeznek-e az ejtőernyősök. A többi már
az autóbuszokon múlt...
Másnap reggel 9h tájban az ejtőernyősök már felsorakozva álltak a Kelenföldi
Károly laktanya udvarán. ,,Lementem a jelentkező Tassonyival" írja Lajtos. „Elszo
rult a szívem. Fegyelmezetten, akárcsak egy díszelgésre kivonult alakulat, ott álltak
az ejtőernyősök. Csupán az arcok voltak beesettek és sápadtak, a ruházatuk el
nyűtt és sáros. A tekintetek kemények, töretlenek."
Szügyi - akit Lajtos utólag avatott be ,,huszárcsínyébe" - örült, de délutánra
kitört a botrány. Lajtosnak Sáska vezérőrnagy felelősségre vonása nyomán a III.
német páncélos hadtestparancsnokságon kellett jelentkeznie. Kellő kísérettel és
harci öltözékben -géppisztollyal, körbetűzött kézigránátokkal - késő este jelentek
meg Alagon. Lajtos - a 2. hadseregnél, német részről már tapasztalt - nyelvi
nehézségekre hivatkozva közölte a függöny mögül tárgyaló Karch hadtest
vezérkari főnökkel, hogy az ejtőernyősök, félreértés folytán, már Pápán vannak.
(Tassonyi írja1 - a hadosztály vezérkari főnök nyomán -, hogy Lajtosnak arra az
érvére, miszerint az ejtőernyősöket hamarosan egy egész hadosztállyal fogják
pótolni, a felbőszült Karch közölte: adják vissza az ejtőernyősöket és tartsák meg a
hadosztályt.) Végül is - talán mert Karch álmos volt - Lajtosék ép bőrrel távoztak.
A zászlóalj azonban a Soroskár-Dunaharaszti térségében bevetett, Budapest
meglepetésszerű elfoglalását meghiúsító harcokban oroszlánrészt vállaló meg
erősített egységnek már csak árnyéka volt. Az isaszegi védelmi harcok véráldozata
ismét a megmaradt zászlóalj 40 százalékának elvesztését jelentette. Először
vesztettek foglyokat és néhány szökevényt (újpesti „csiszlikeket"), emlékezik
Tassonyi, majd ezt írja: ,,A jól megérdemelt pihenésre és feltöltésre feltétlenül
szükség volt és ezt Lajtos érdeméül hozom fel, annak ellenére, hogy Lajtos
vezetésével később nem tudtam soha egyetérteni".
103 Lajtos, 12-16. o.
104 Tassonyi, 26. o., ill. 1983., 55. o.
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A megerősített I. ejtőernyős zászlóalj Kéthelynél
A Pápára visszatért ejtőernyősök ismét csak lélegzetvételnyi pihenőhöz jutottak.
Tassonyi megkapta hivatalos ezredparancsnoki kinevezését és soron kívül - négy
év ranghelyesbítéssel - őrnaggyá léptették elő. ,,A zászlóalj-parancsnokságot Kiss
Zoltán százados, a kiképző keret parancsnoka vette át és azonnal hozzáláttunk a
zászlóalj feltöltéséhez... és összerázásához" - írja Tassonyi.105 Itt kapott először
minden raj és a géppuskás század német ,,villámgéppuskákat" (MG 42.), de
kiadták a nyersgumi talpú „ugrócsizmákat" és a bőrmellényeket is.1
A továbbiak részleteit illetően is Tassonyira és Huszárra utalva adjuk az
események rövid összefoglalását, egyben figyelemmel Lajtos emlékiratára.107
Amint már szóba került, a jószerével még szervezés és kiképzés alatt álló Szent
László hadosztály a Heeresgruppe XII. 03-án vett és a kőszegi magyar fővezérség
által megerősített parancsára Keszthely térségébe indult, a Balaton délről történő
bekerítését feltartóztatandó. Mire a hadosztály egyes alakulatai XII. 06-án elérték
az új körleteket, az elsőként útbaindított ejtőernyősök egyszerűen „eltűntek" mert már régen harcban álltak. Lajtos csupán XII. 07-én, sőt, valószínűbb, hogy 8án - a hévízi hadosztályparancsnokságon jelentkező, akkor már sebesült
Tassonyitól tudta meg XII. 04-i, azonnali harcba vetésüket a LXVIII. német
hadtestparancsnokság által. ,,A hadosztály-parancsnokság rögtön követelte a jog
talanul elvett és harcbavetett zászlóalj kivonását és visszaadását.... A felelet az volt,
hogy ez a zászlóalj az ellenállás gerince és egyszemélyben olyan feladatot oldott
meg, amire előttünk három német hadosztály sem volt képes" -írja 108 Lajtos.
A magyar fővezérség ismét tehetetlen volt az ügyben. „Amint lehet, visszaadjuk"
- í g y a németek. A Szent László hadosztályt pedig közben elirányították.
Nos, a Kiss Zoltán parancsnoksága alatti I. ejtőernyős zászlóalj, az ezred
közvetlenekkel (páncéltörő ágyús illetve páncéltörő - páncélököl - szakasz,
aknavető szakasz, árkász század, híradó részleg) megerősítve, Tassonyival az élen,
a XII. 04-i beérkezés után azonnal támadási parancsot kapott. Tassonyi
ellenvetésére, hogy a Szent László hadosztályhoz tartoznak, másnap reggelre a
német hadtestparancsnok alárendelésüket is elintézte s máris mehettek Holládkeleten készenléti állásba. A temetőben éjszakázva reggel - felderítés nélkül - az
időközben beérkezett 4 német Pz. IV. harckocsi támogatásával máris eredményes
támadással nyertek teret; (a harckocsikat „rohamlövegekként" alkalmazták, amint
az a szovjetnél már rég szokásos volt), majd a támadást lendületből tovább
folytatva visszafoglalták Kéthelyt. Egy részlegük pedig, egyidejűleg Balatonújlak
irányában előretörve, összeköttetést vett fel a balatonkeresztúri német erőkkel.
A harckocsik elvétele után is megtartották váltakozó harcban Kéthelyt, majd a
Nagyberek mellett a község visszafoglalására begyülekezett orosz ezred elő
készületébe beletámadva a visszakapott harckocsik támogatásával elfoglalták a
kulcsfontosságú Hunyadi-kastélyt és Sári-pusztát.

105
106
107
108

Uo. 26-32. o., ill. 1984., 73. o.
Huszár, 1087., 305-311. o., ill. 1993., 138-145. o.
Lajtos, 19 20., és 24-25. o.
Uo. 25. o.
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„Az orosz óriási veszteségekkel vonult vissza, több mint 80 foglyot ejtettünk
közelharcban, de ... a háromszoros túlerő ellen súlyos árat fizettünk".
Több,
mint 80 sebesült mellett elesett Ajtay Ferenc (,,Saci") főhadnagy, az előző nap
sebesült, majd a kórházban elhunyt Juhász főhadnagy helyébe önként jelentkezett
századparancsnok. Maga Tassonyi is megsebesült aknaszilánkoktól a karján és a
fején - amivel egy átlagos parancsnok nyugodtan búcsút mondhatott volna a
csatatérnek. (Ekkor találkozott Tassonyi - a kórházban járva - Lajtossal.) Két
operáció közben és után, a kezdődő szepszist ultraseptyllel elhárítva, úgy vezette
tovább alakulatát, mintha mi sem történt volna - megcsodálva az óvóhelyre
menekült tartalékos orvos helyett aknatűzben is hősiesen helytálló három ön
kéntes ápolónőt.
Néhány, viszonylag csendesebb nap után jobbszárnyukon és egy, a szom
szédságukban elhelyezett magyar felderítő zászlóalj ellen indított orosz lángszórós
támadás a felderítőket megfutamította, többen átálltak közülük, sőt vissza is lőttek.
Tassonyi ellentámadása - alig néhány emberrel - visszavetette az oroszokat. Ezt
követően - aránylag eseménytelen napok után - az ipoly-garami harcokról szóló
kósza hírek nyomán Tassonyinak sikerült Gollath-Hansent, a később Székes
fehérvár alatt elesett lovagkeresztes német ezredparancsnokot meggyőznie, hogy
szeretné végre az ejtőernyős ezredet együtt tudni. (Bizonyára nem sejtette, hogy ez
milyen körülmények között fog január elején teljesülni.) így, a hadosztály
parancsnokot akkor már Bélán felkeresve, sikerült alakulata kivonását kiesz
közölnie.
„Lajtos ... a hadosztály harcálláspontján igen kétségbeesettnek látszott, a
helyzetet a Garamtól keletre reménytelennek látta és csüggedten mondta, hogy ki
tudja, hol lesznek, mi lesz velük másnap!" írja Tassonyi.11 (Ez XII. 25-én lehetett.)
A német hadtest búcsúparancsában ékes szavakkal méltatta az ejtőernyősöknek
a hagyományos magyar katonaerényekhez illő magatartását. Az orosz ék
megállítása azonban ismét súlyos - mintegy 30-40 százalékos veszteséggel járt.
Tassonyi megjegyzi, hogy az alakulat itt már csak névleg, volt „ejtőernyős",
rajonként jó, ha három ejtőernyősnek kiképzett öregkatonával, s egyben mindjárt írása elején - keményen bírálja Bárczyt. Nemcsak, mert valótlanul
anekdotázik 111 a magyar-német viszonyról és az ejtőernyősök egymás közti vésze
kedéséről, hanem mert „egy szót sem említ az elkeseredett harcokról, az orosz
visszavetéséről é's az ismételt támadások visszaveréséről".
Hozzá kell e fejezethez még tenni: alighanem az ejtőernyősöknek volt kö
szönhető, hogy a hadosztály többi része a keszthelyi-kéthelyi alkalmazást - az
elhárító harcba vetést - „megúszta".
AII. ejtőernyős zászlóalj Csepelen és Foton.
Amint az már szóba került, mindkét ejtőernyős zászlóalj olyan szervezetet
kapott, hogy képesek legyenek önálló harctevékenységre. A Kárpátaljáról viszszatért tisztek és a Károly-laktanyában kijelölt, illetve Pápán kiválasztott kikép
zőkeret segítségével Ugrón István százados, kijelölt zászlóaljparancsnok október
109 Tassonyi, 29-30. o. és 1984., 75. o.
110 Uo. 32. a , ill. 1984., 76. o.
111 Bärczy, 507-508. o.
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17-én kezdte meg a II. ejtőernyős zászlóalj szervezését. A továbbiakról - a már
említett Sanna cikken113 kívül - a zászlóaljparancsnok személyes tapasztalatai,
emlékei, Kövesdy Dezső századparancsnok, majd zászlóaljsegédtiszt emlékezése,
illetve levelei11 valamint Huszár írásai115 alapján tudunk beszámolni, összefoglaló
jelleggel.
Elöljáróban még annyit: Lajtos az amúgy is pihenőre és feltöltésre szoruló I.
ejtőernyős zászlóalj „ellopásával" csak azt érte végül el, hogy a magyar fővezérség
a németek rendelkezésére bocsátotta az éppen, hogy feltöltött II. ejtőernyős
zászlóaljat.11 Noha ezt Lajtos - emlékiratában - maga ismeri el, a további részben
egyszerűen elfelejtkezik róluk. Ez azután eltorzítja visszaemlékezésének legkri
tikusabb szakaszát, az Ipoly-menti, illetve Ipoly-Garam-közi harcok leírását is. Igaz,
hogy mire a II. ejtőernyős zászlóalj önállóan súlyosabb harcokba került - meg
csillogtatva az ejtőernyős harci erényeket - addigra Lajtos minden idejét, gon
dolatát a hadosztály felvonulása és dunántúli mozgatása kötötte le.
A II. ejtőernyős zászlóalj legénységét besorozott 1923-asok és az önként
jelentkező ejtőernyős leventék szolgáltatták. Valamennyi emlékező - Ugrón,
Sanna, Kövesdy - megegyezik abban, hogy a harcteret járt tisztek, tiszthelyettesek
- utóbbiak nagyrészt a tiszafüredi és soroksári harcok felgyógyult sebesültjei kiváló emberanyaghoz jutottak. (Az ejtőernyős leventék eleve testileg-lelkileg
válogatott, táborozásokon előképzett fiatalok voltak.) A kiképzés súlyát a lő- és
harckiképzés jelentette. Kövesdy írja,117 hogy századának minden egyes tagja,
egész napos harcászati lőgyakorlatokon valamennyi fegyverrel bőségesen lőhetett,
a közelharc pedig - kézigránátdobásos belerohanással - mindennapos gyakor
lattá vált, nem egyszer sebesüléssel is. A mindössze hathetes kiképzési idő
azonban már nem futotta a kötelékharc, a nehézfegyverekkel és a tüzérséggel való
együttműködés gyakorlására is.
A XI. 25-27-én riadóztatott zászlóalj autóbuszkaravánja 28-án már Csepelen volt
a Feldherrnhalle német páncélos hadosztály alárendeltségében. A zászlóalj
fegyverzetét - a Király géppisztoly és a Vécsey kézigránát kivételével - német
anyagra cserélték. A begyakorlásra - a zászlóaljparancsnok erélyes fellépésére - 3
napot és 40 német tiszthelyettest kaptak. Itt szólunk még néhány szót az I.
zászlóalj kapcsán már említett német villámgéppuskáról (MG 42)118. Századonként
12 db volt „golyószóróként" rendszeresítve (villaállvánnyal együtt 11,5 kg) és 3 db
géppuskaként, háromlábú állvánnyal (27,3 kg). 1200 lövés/perc elméleti tűz
gyorsaságával, 7,92 mm űrméretével óriási tűzerőt jelentett. Hosszabb sorozatok
esetén a csövet - áttüzesedés miatt - minden 250-es heveder után cserélni kellett.
(Besulykolt kezelő 5 mp alatt végrehajtotta a cserét.) Hátránya a rendkívül nagy
lőszerszükséglet volt.119
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114
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Tassonyi, 14. o.
Sanna, l a 3. sz. jegyzetet.
Kövesdy. l.a 18. sz. jegyzetet.
Huszár, 1987., 302-305. o. és 311-312. o., ill. 1993.; 134-137. és 146-147. o.
Lajtos, 18. o., Tassonyi, 26. o.
Kövesdy, 4. o.
Uo. 7. o.
Pethő Sándor hadapród őrmester - II. ejtőernyős zászlóalj - szóbeli közlése.
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A zászlóalj XII. 01-én szürkületkor váltotta le az 1. lovashadosztály védelemben
levő alakulatait, a már szovjet kézen levő Szigetszentmiklós-Halásztelek vonalától
északra, a felrobbantott lakihegyi adótorony mellett. A jól kiépített, de túlságosan
hosszú védővonalat jelentő állások helyett a zászlóaljparancsnok valamivel
északabbra, az ott hirtelen keskenyedő szigetszakaszon építtetett ki védővonalat,
egyben - biztonság kedvéért - német ellenkezés ellenére birtokba véve az alá
aknázott Gubacsi-hidat.
A kisebb ellenséges vállalkozásokat a zászlóalj könnyedén visszaverte, fog
lyokat is ejtett. Egy ellenséges propagandajárőr „Hiába menekülsz hiába futsz..."
dalát elhallgattatták. A jó hangulathoz hozzájárult, hogy a ,,vörös" Csepel társa
dalma ajándékokkal halmozta el a katonákat. Sebesülések csupán könnyelműsködésből adódtak. (így pl. többen „meszeltek" az oroszoknak, hogy „nincs
találat".) Az egyetlen komolyabb szovjet támadást fölényesen visszaverték; igaz,
hogy gyalogsági tüzüket 120 löveg támogatta.
Említést érdemel, hogy Ugrón parancsnoksága alá vont egy röppentyűs
szakaszt, 4 db röppentyűvel. A még újdonságba menő fegyverek használatba is
kerültek, 4 km-es lőtávolsággal, főleg lelki, de tetemes repeszhatással. Mivel a
röppentyű a kilövés után füstcsíkot húzott, az ellenség könnyedén bemérte, így
azonnal állást kellett változtatni vele. (Persze a közelében, védővonalban levők
nem örültek a hamarosan érkező aknatűznek, amint azt a 6. századnál már - a HM
jelenlétében lezajlott - kipróbálásnál tapasztalhatták.120)
Amikor a II. ejtőernyős zászlóaljat - XII. 12-én egy német rendőrzászlóalj által
leváltva - 13-án hajnalban tehergépkocsikkal és autóbuszokkal Fótra szállították,
vesztesége nem lépte túl az 1400 fős induló létszám 3 százalékát.121 Kövesdyék
első súlyos sebesültje - akinek aknaszilánk vágta le tőből a karját - saját lábán
ment a kötözőhelyre, ép kezében hozva a levágott kart. (Felgyógyult, 1945-ben
meglátogatta volt századát.)
A fóti harcok azután már kemény erőpróbát jelentettek. A válságos helyzet miatt
- nevezetesen, a XXX. szovjet hadtest mintegy 60 harckocsival megerősítve
támadott, XII. 13-án Fót község 2/3-a a kezükbe került és az összeomlott védelem
miatt egy Rákospalota-Újpest irányú, a fővárost fenyegető támadás megindítása
már csak rajtuk múlott - a német hadvezetés hirtelen az egész Feldherrnhalle
hadosztályt ebbe a térségbe telepítette át.
A már Csepelről ismert von Pape vezérőrnagy, hadosztályparancsnok Újpesten az Egyesült Izzóban - tartott eligazítása szerint, az azonnali ellentámadás mellett
döntött. A község elfoglalását a II. ejtőernyős zászlóalj kapta feladatul, balról
Feldherrnhalle egységek, jobbról a magyar 10 .gyaloghadosztály támogatásával. A
zászlóalj parancsnoka a Károlyi kastélyban telepített harcálláspontján az elsőként
beérkező Kövesdy főhadnagy, 6. száza d parancs no kot bízta meg felderítéssel és
kapcsolatfelvétellel a községtől keletre - a Fót-Mogyoródi úttól északra - fekvő
dombvonulatot védő budapesti rendőralakulattal.x"2 A védők helyét azonban kora
délután már csak elszórt felszerelési tárgyak jelezték, csupán egy német tüzér-

120 Kövesdy, 9. o.
121 Sanna, 209. o.
122 Kövesdy, 10. o.
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bemérő-egység mutatta a már éppen támadni készülő ellenség irányát, majd ők is
visszavonultak.
Kövesdyék a mintegy 600 méternyire előrenyomuló ellenségre néhány lövést
leadva visszahúzódtak, majd a század zömével - 160 fővel - támadva heves
tűzharccal kivetették a magaslaton időközben beásott szovjeteket állásaikból,
mintegy 10%-os saját veszteséggel. Lélegzetvételnyi szünet után a zászlóalj többi
része (4., 5., géppuskás és nehézfegyverszázadok) - két leharcolt német zászlóalj
(28, ill. 42 fő!) egy német harckocsiszázad (Pz. V., Pz. VI. és lángszórós) támo
gatásával 17h30'-kor megindította az ellentámadást a községben, négy német üteg
támogatásával. Noha a szovjetnek a felderítés szerint 26 ütege és nagyszámú
aknavetője volt, az éjszakába nyúló, helyenként súlyos és véres közelharcban
sikerült a község északi részén húzódó vasútvonalat elérni, számos foglyot ejtve.
Az előretörés olyan gyors volt, hogy a német lángszórós harckocsi tévedésből az
ejtőernyős élt „spriccelte" meg, ezért kilőtték.
A szárnyak felzárkózása híján azonban a sikert nem lehetett kiaknázni, sőt a
visszavonult jobbszomszédnál beözönlő oroszok miatt XII. 14-én délelőtt a
zászlóaljat vissza kellett vonni Fót déli szegélyére. A harcok során két német Tigris
(Pz. VI.) kilőtt négy T-34-et, az ötödiket egy 6. századbeli ejtőernyős páncélököllel
tette harcképtelenné. Az orosz támadás azonban hatalmas nehézfegyver, tüzérségi
és aknatűzzel párosult. Ekkor sebesült meg - egy német páncélozott lövészkocsit
ért „csinn-bumm" (páncéltörő lövedék) találat során — a zászlóaljparancsnok. A
küzdőtérben mellette álló német meghalt, a gépkocsivezető is megsebesült, a
kocsi mellett álló Kövesdy főhadnagyot és rádiósát földhöz vágta a légnyomás.
Ugrón százados eleinte könnyűnek tűnő, repeszdarabok okozta sebeiből az egyik
- a kötözőhelyen - életveszélyesnek bizonyult, így sürgősen elszállították. Ugrón
hirtelenében az általa legalkalmasabbnak ítélt Sanna Henrik („Harry") főhad
nagyra, az 5. század parancsnokára bízta a zászlóalj-parancsnokságot. Segédtiszt
Kövesdy főhadnagy lett, a 6. századot Paykert főhadnagy vette át, később azonban
ő is megsebesült.
A századok mintaszerűen hajtották végre az ellentámadásokkal fűszerezett
visszavonulást és az összeköttetés is megmaradt, így az újdonsült zászlóalj
parancsnok részletes tájékoztatás híján is hamarosan áttekinthette a helyzetet. A
község déli részén a Mogyoród patak mentén védőállást foglalt zászlóalj a rázúdult
ellenséges rohamot példás tűzfegyelemmel szétverte, úgy, hogy a szovjet a
következő négy napban nem is kísérletezett újabb támadással. A német had
osztályparancsnok sürgető kívánságára viszont sikerült egy fogolyejtő vállalkozás
során a szembenálló szovjet hadosztály hadműveleti vezérkari tisztjét áthozniuk.
A fóti harcok sok magyar kitüntetést eredményeztek a zászlóaljnak, - pl.
Kövesdy főhadnagy részére M. É. lovagkeresztet1 - ezeken felül 31 I. és II.
osztályú német vaskeresztet.124 Tassonyi ez utóbbiakat kéziratában - figyelembe
véve, hogy Ugrón csak II. o. vaskeresztet kapott - túlzónak tartja.
Meg kell
azonban jegyezni, hogy ez már a zászlóaljparancsnok távollétében - a búcsú
záskor - történt, a német magasabb parancsnokságoknak pedig joguk volt az
odaítélést és átadást rövid úton intézni. Ezt példázza Ugrón sajátos esete is.
123 Uo. 16. o. (5494/3. Hds. A, D. kit. 1945. II. 17-i 35. sz. ho. pes.)
124 Sanna, 211. o.
125 Tassonyi, 32. o.
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Mielőtt a zászlóaljparancsnokot, megsebesülése után elszállították volna, von
Pape odajött a gépkocsihoz és személyesen adott át egy II. o. vaskeresztet. Adott
még egy kis cédulát is, amin a német rádiólehallgatás által vett orosz távmondat
német nyelvű anyaga volt: „Sürgős erősítést kérek, mert feladatomat nem tudom
így teljesíteni. Az ellenség szívós, mint a macska és igen heves ellenállást fejt ki.
Fót térségében harcolok".
A szombathelyi kórházban pedig - ahol Ugrón lábadozott - karácsony előtt két
német százados jelent meg, egy újabb II. o. vaskereszttel és 100 levelezőlappal. A
szétküldésre szánt kártyákra a hadseregcsoport rendkívüli parancsa - Son
derbefehl - volt rányomtatva: „Die ungarische l/II. Fallschirmjägerbatallion hat
sich im Räume Fót, unter der schneidigen Führung des Hauptmanns István v.
Ugron in den Kämpfen besonders ausgezeichnet." 1
XII. 19-én ismét megjelentek az autóbuszok. Amikor Sanna elbúcsúzott von
Pape vezérőrnagytól, a hadosztályparancsnok megindultan köszönte meg a
zászlóalj harcait, amire büszkék lehetnek, még ha a háború el is veszne. A
moszkvai rádió magyar adásában pedig a II. ejtőernyős zászlóalj is megkapta a
kitüntető „bárdos brigantik" címet, jelvényükre utalva. 27
A fóti harcok - mint Sanna írja128 - súlyosságuk ellenére csekély, Kövesdy és
Pető szerint viszont már tetemes véres veszteséggel jártak. Sanna is helyesbít,
amikor később az Ipolynál alkalmazásra kerülő 800 fős zászlóaliról ír. Ez a Fóthoz
felvonulókhoz képest már 40%-os létszámcsökkenést jelentett.
A hadosztály tüzéralakulatainak

mozgása és harcai.

A hadosztály tüzérparancsnok - Dárday ezredes - idézett naplója130 és korabeli
mellékletei hitelességgel tájékoztatnak a hadosztályba szervezetszerűen tartozó noha részint soha meg nem kapott -, valamint a hadosztály kötelékébe később
került -bevont, beosztott -tüzéralakulatok sorsáról, 1944. XI. 01-től kezdődően.
A hadosztály tüzérparancsnok 1944. XI. 05-én kelt 1. sz. tüzérségi parancsában
köszönti az alárendelt tiszteket és legénységet. „Legyen mindenki büszke arra,
hogy tagja lehet ennek a hadosztálynak, amely a honvédség legjobbjait válogatta
össze." Hivatkozik a hagyományos tüzérbecsületre s vázolja az első és leg
fontosabb feladatot: a gyalogos alakulatok harcát mindenkor - a támadásban
rámenősen, a védelemben a végsőkig kitartva - a legjobb tűztámogatásban ré
szesíteni.
A hadosztályhoz szervezetileg beosztott /. könnyű tábori tüzérosztály kivonását
a 23. hadosztály kötelékéből a vezérkari főnökség már XI. 04-én elrendelte a VII.
hadtest útján,
alárendelve a Szent László hadosztálynak.132 A tüzérosztály
sorsáról az év végéig csak egy XI. 14-i, a dunaföldvári hídfőből való kivonást jelző,

126 Magyarul: A magyar l/II. ejtőernyős zászlóalj Fót térségében, Ugron István százados merész vezetésével a
harcokban kiváltképp kitüntette magát. (Sajnos a levelezőlapból nem maradt példány.)
127 Sanna, 212. o.
128 Sanna, 211-212. o.
129 Ijesztően hasonló Tassonyiék egy-egy helyszínen elszenvedett veszteségéhez.
130 Dárday-napló, (1. a 27. sz. jegyzetet).
131 HL HM Vkf. 617. XI. 4. 1915., ill. 2196. Főve. hdm. 44. XI. 4.; Dárday-napló, XI. 06., 4. sz. melléklet.
132 68,/Szt. L. I. a. 44. XI. 5.; Dárday-nap\ó, XI. 06.
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majd egy XI. 17-i - a kivonást sürgető - bejegyzés, végül az a megállapítás tudósít,
hogy a 10,5 cm-es lövegcsövek cserére szorulnak.
A 9. könnyű tábori tüzérosztály útja Hajmáskérről XI. 01-én az Andrássylaktanyába, onnan XI. 09-én Tökölre - a z 1. huszár hadosztály alárendeltségébe vezet ahol, XI. 11-én Szigetszentmiklóstól délre bevetésre kerül. XI. 15-én a
hadosztályparancsnok a következőképp intézkedett:133 ,,A csepeli V. M. gyárban
előállított anyaggal felszerelt és önként jelentkező legénységből összeállított
»Damjanich János« honvéd röppentyűs századot (24 röppentyűvel) a Szent László
hadosztályhoz osztom be. A Csepelen állásban levő 9- tábori tüzérosztály ötödik
alosztályaként áll be Csepel védelmére." E röppentyűs alakulatról mindössze két
további adatunk van, mindkettő a Csepel-szigeti harcok kapcsán. 1 A felderítő
osztály XII. 23-26. között az Ipoly és a letkési hídfő védelmére bevetett
röppentyűs szakaszáról nincsenek részleteink. - A 9-es tábori tüzérekhez viszszatérve: XI. 23-án az osztály három ütegének tüzelőállása átmenetileg az ellenség
kezére kerül, de ellentámadással visszafoglalják, a támadóknak 40 fős - halott és
fogoly - veszteséget okozva. Az osztály a kivonásra irányuló XII. 06-i sürgetés
ellenére még XII. 12-én is a Csepel-szigeten volt, az utolsó naplóbejegyzés szerint.
A 76. könnyű tábori tüzér osztály Hajmáskér (XI. 01.), majd az Andrássylaktanya (XI. 04.) után XI. 05-én Ecser-délen a Billnitzer csoport alárendeltségébe
kerül. XI. 06-án egy csonka üteggel - 4 db 10,5 cm-es löveggel - megerősítve a
Vecsés-Üllői harcokat támogatja eredményesen. A hadosztály-tüzérparancsnoknak
a kivonásra irányuló erőfeszítései közben XI. 07-én a VI. hadtestparancsnokság az
osztályt az 1. huszárhadosztály alárendeltségébe, a Csepel-szigetre irányítja, majd
Hárossziget-Budatétényre telepítenék, de ehelyett XI. 11-én - újabb paranccsal
Soroksár-délre az 1. ejtőernyős ezred alárendeltségébe irányítva - végül is XI. 14én Tököl területéről Mendére, az 1. páncélos hadosztály parancsnoksága alá
kerülnek, ahol az osztályt harcba vetik. Csak három hét múlva, XII. 06-án sikerül
intézkedést elérni a kivonásra.135 Noha az osztály irányítása a 2. német páncélos
hadsereghez - vasúti szállítással Nagykanizsa térségébe - szól,1 a kivonásra csak
XII. 09-én kerül sor, amikor is az osztályt ,,a megváltozott helyzettel kapcsolatban"
Tahitótfalunál vetik be újra, a VIII. hadtestnek alárendelve XII. 12-én. Ezzel a 76osok is „elvesznek" a hadosztály számára - az év végéig nincs róluk hír a
naplóban.
A VIII. közepes gépvontatású tüzérosztály XI. 01-én Hajmáskéren állomásozik,
feltöltés alatt, majd XI. 14-én Kádártán, XII. 06-án pedig - a 3. hadsereg közvetlen
osztályaként - lőszerhiány miatt Székesfehérváron137 található; XII. 12-én Kisbérre
- egy üteg Kádártára - menetel. Az osztály további sorsát az Ipoly-Garam-közi
harcok keretében ismertetjük.
133 116/Szt. László ho. I. a. 44. XI. 15. Szügyi; Dárday-napló XI. 15., 14. sz. melléklet.
134 Dárday-napló, XII. 01. Fornay százados, osztályparancsnok, arcán röppentyű okozta égési sebekkel, kórházba
kerül.
135 Vkf. I/a. o. Kovács Ferenc vezérkari őrnagy távbeszélő értesítése.
136 HL Hgr. Süd. I. a.-4695/44. g. kdo. sz. rendelet szerint a Fretter Pico hadseregcsoport által irányítandó.
137 Dárday-napló, XII. 06. A hadosztály tüzérparancsnok kéri a hadosztály I. a. osztályt, utasítsa a hadosztály
lőszertisztet német gyártmányú 15 cm-es lőszer beszerzésére.
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Az 1. közepes aknavető tüzérosztály útja Hajmáskértől

Garamkövesdig

A hadosztály szervezetébe vont tüzéralakulatok közül külön történt alkalma
zásuk során a leghevesebb harcokba az 1. közepes aknavető tüzérosztály került.
Erről Ruttkay is dicsérően emlékezik meg.138 A részleteket illetően pedig nem csak
a Dárdai-naplóra, hanem Bakay Zoltán hadnagy, 1. ütegparancsnok emlékiratá
ra1 is támaszkodhatunk.
Bakayék XI. 02-án Hajmáskérről indulva XI. 04-én Szigetszentmiklósra tele
pültek, a Taksony-Dunaharaszti útszakasz tűz alatt tartására1 ° szovjet csapat
mozgás esetén. Gyalogsági állások akkor még nem voltak a szigeten és az üteg
maga sem kapott itt támadást.
XI. 10-én Soroksár-délre települtek át - az 1. ejtőernyős ezred parancsnoksága
alárendeltségébe 1 x - az Alsónémedi irányából támadó szovjet egységek tűz alatt
tartására. Itt - az üteg első önálló alkalmazása során - a német SS lovashadosztály
támadását Gyál-puszta területén tűzzel támogatva estek át a tűzkeresztségen. Az
orosz aknavetők 3—4 óránként rendszeresen megérkező tűzcsapásainak repesz
hatása ellen keskeny, 2-3 m hosszú lövészárokkal védekeztek. Előttük elszórt
német gyalogság védett, miközben az I. ejtőernyős zászlóalj Alsónémedinél állt
harcban a szovjetekkel.
XI. 12-én a tüzérosztályt rádióparanccsal Isaszeg térségébe, Mendére, a Feldherrnhalle német páncélos hadosztály alárendeltségébe, majd - orosz támadás
miatt - Pécelre irányították. Közben - rövid budai pihenő során - kapták meg a
Szent László hadosztály megkülönböztető jelvényét. Zuhogó esőben - a sárban
elakadó járműveket tiszt és legénység együtt húzta-vonta - érkeztek sötétedéskor
Pécelen át, a sebesültszállítókkal szemben Isaszegre, ahol már javában dúlt a csata.
XI. 13-án von Pape vezérőrnagy, német hadosztályparancsnoknál jelentkezve,
állásba menés közben Bönch őrnagytól - a német hadosztály tüzérparancsnokától
- máris új parancsot kaptak. A Tápiósáp és Dány irányából induló szovjet támadást
kellett elhárítaniuk.
Itt működött az 1. aknavető tüzérosztály, első ízben, szervezett egységként, osz
tályparancsnoki irányítással - először és utoljára - három üteggel. Bakay főfigyelője Isaszegtől délkeletre, 7-8 km-re volt, közvetlenül ütege előtt pedig mintegy 200 m-re - az 1. ejtőernyős zászlóalj védte a frontszakaszt, veszteséges
harcban, hatodik napja. A fiatal hadnagy itt kapott ízelítőt küzdőszellemükből.
„Parancsnokuk, Tassonyi Edömér százados hihetetlen bátor és példamutató
magatartással járt kelt, a lövészárokban, sőt azon kívül is osztogatva parancsait,
bátorítva katonáit az oroszok áttörési kísérleteinél." írja Bakay. ,,A szovjetek három
napon át nagy gyalogos egységek bevetésével erőltették az előretörést ValkóZsámbok-Dány irányából. Támadásaik meghiúsultak. Tüzérosztályunk a legtöbb
esetben a három üteg együttes tűzcsapásaival védte a gyalogsági állásokat s
a 120 mm-es aknagránátok repeszei láthatóan nagy veszteségeket okoztak a la-

138 Ruttkay, 176-177. o.
139 Bakay a 115. sz. jegyzetben már idézett emlékiratának adatai legnagyobbrészt egyeznek a Dárday-nap\ó
dátumaival.
140 Az I. ejtőernyős zászlóalj akkor ott már harcban állt.
141 Dárday-nap\ó, XI. 11., XI. 12. és 10. sz. melléklet.
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pályos területen támadó, több hullámban is érkező szovjet gyalogság soraiban"1 2
Az ejtőernyős zászlóalj korszerű fegyverzete, képzettségükkel, bátorságukkal,
példamutató tisztjeikkel párosulva eredményezte helytállásukat a jelentős túlerővel
szemben -, mondja Bakay.
A mindvégig szerény hangvételű írás nem kérkedik a tüzérosztály harci sike
reivel. Erről Ruttkaynál olvashatunk. 1 3 Az osztály egy felderítő járőre közelharcba
keveredve, majd visszavonulás helyett az ellentámadáshoz csatlakozva értékes
adatokhoz jutott. Az erre épített hadosztály-össztűz készenléti helyén vert szét egy
újabb ellenséges támadást. - A tüzérosztály további védelmi harcait illetően a
hadosztály-tüzérparancsnok XI. 19-i 2. sz. tüzérparancsnoki parancsában az alábbi
szöveg olvasható: 1
„Törzsszállás, XT. 19- Dicséret: A f. évi november 16-án Tápiószentgyörgynél vívott védelmi harcok
során, a sokszoros túlerőben levő ellenséggel szemben kimagasló vitézséggel és
hagyományos tüzérbecsülettel állt helyt az 1. honvéd közepes aknavető tüzér
osztály. A súlyos tüzérségi és aknatűz ellenére az ütegek a végsőkig kitartottak
állásaikban, hatásos tüzükkel az utolsó pillanatig tartóztatták fel a támadó oro
szokat és felsőbb parancsra csak akkor változtattak tüzelőállást, amikor ismételt
közeitámadásoknak voltak kitéve. Az egyéni bátorság és kötelességtudás ragyogó
bizonyítékát adták azáltal is, hogy szorongatott helyzetük ellenére lövegeiket,
lőszerüket és egyéb anyagukat közelharc árán is maradéktalanul megmentették. Büszke öröm tölt el, hogy a Szent László hadosztály tüzérsége jóhírnevének
megalapításához az 1. honv. közepes aknavető tüzérosztály kiváló magatartásával
hozzájárult. - Ezért az osztályparancsnoknak, tisztikarának és legénységének teljes
elismerésemet és dicséretemet fejezem ki. Dárday sk. (ho. tüzérparancsnok)."
Az aknavetőtűz hevességére jellemző, hogy az osztály 5 harcképtelen vetője
szorult XI. 20-án cserére.
XI. 22-én az osztály 2. ütegét Lakihegyre irányították, az 1. huszár had
osztályhoz. Az üteget felvonulás közben meglepte az ellenség. A legénység egy
részét és három vetőjét elvesztette. Pótlására XI. 30-án egy hadrenden felüli - a
19/4. - közepes aknavető üteg indult Hajmáskérről útnak. 5 A hadosztály ezt az
üteget sem kapta meg később.
A vezérkari főnökség hadműveleti segédtisztjétől érkezett XII. 03-i értesítés
szerint a hadosztály bevetett tüzér alakulatai kivonásra kerülnek, hogy december
10-én a hadosztály alkalmazására (sic!) álljanak.1 Az 1. aknavetősöket XII. 07-én
vonták ki, Bicskére irányítva. A hadosztály-tüzérparancsnok Keszthelyre kérte
őket 1 7 az I. hadtest I. a osztálytól, „tengelyen" történő szállítással. Végül is ennek
híján gyalogmenetben Hajmáskérre vonultak - XII. 12-én ott éjjeleztek. Innen újabb paranccsal - Bodajkon, Csókakőn át XII. 16-án Székesfehérvárra menetelve
kaptak parancsot a Székesfehérvár-északon szemrevételezett tüzelőállások elfog-

142
143
144
145
146
147

Nem Bakayék tüze volt,,rövid". Az az incidens előbb zajlott le.
Ruttkay, 176. o.
Dárday-napló XI. 21., 22. sz. melléklet.
Uo. XI. 23., XI. 27., XI. 30.
Uo. XII. 03.
Uo. XII. 08., 33. sz. melléklet.
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lalására. Innen hamarosan a Fehérvár központjában levő laktanyába települtek sok más alakulat közé - és váratlanul alapos gránáttüzet kaptak. így a laktanyát
sietve elhagyták. (Egy fehérvári orvos tájékoztatta „Alba Regia" nevű rádióadóján a
szovjetet a gyülekezésről. Ez a háború után derült ki, amikor kitüntették.)
Újabb menetcél: Bicske. Bakayék, miközben azon tépelődtek miért kellett hat
hét alatt, gyalázatos időjárásban 300 km-t vándorolniuk - látva, hogy lovaik meny
nyire megsínylették mindezt - aligha gondoltak arra, hogy a hadosztály zöme
ugyanígy járt. Igaz viszont, hogy az utóbbiak a harcokból még kimaradtak...
Egy-két „békebeli" bicskei nap után XII. 18-án este eligazítás. Irány: Garam
kövesd.
A Szent László hadosztály együttes alkalmazása.
Az Ipoly parti és lpoly-Garam-közi harcok, 1944. XII. 19-XII. 28.
Az általános helyzet és a hadosztály harcbavetésének

indoka

A Malinovszkij vezette 2. Ukrán Front 1944 novemberében 40 lövészhadosz
tállyal, 3 harckocsi-, 2 gépesített és 3 lovashadtesttel, 750 harckocsival és roham
löveggel, 10 200 löveggel és aknavetővel, 1100 repülőgéppel és az 1. és 4. román
hadsereg támogatásával tört a Duna-Tisza közén Budapest felé.1 9
Malinovszkijnak azonban a SZTAVKA (a Sztálin vezette szovjet főparancsnok
ság) kifejezett parancsa ellenére sem sikerült Pestet október végén menetből, de
november elején felzárkózva sem elfoglalnia - amiben nem kis szerepet játszott a
Tassonyi vezette ejtőernyős csoport. Később pedig a német hadvezetés a Pest
körüli védelmi gyűrűt megszilárdította - többek közt a II. ejtőernyős zászlóalj be
vetésével is - így azután a szovjet hadvezetés a magyar főváros bekerítésére töre
kedett.
Ezért a Sumilov vezette 7. gárdahadsereget megerősítette a Kravcsenko vezér
ezredes parancsnokolta 6. gárda-harckocsihadsereggel (V. gárda-harckocsihadtest
és a IX. gárda-gépesített hadtest), valamint a II. és IV. gárda-gépesített hadtesttel,
egy északról történő átkaroláshoz, s egyben nyugati irányú továbbtámadás meg
indításához is.
A 6. gárda-harckocsihadsereg csatlakozott Plijev altábornagy Börzsönytől Észak
ra már harcban álló lovas-gépesített csoportjához és Ipolyságot elfoglalva XII. 20án reggel merész támadással Léváig tört előre. A két gépesített hadtest pedig a 7.
gárdahadsereget erősítve Szob, Márianosztra, majd Letkés elfoglalása után éleivel
XII. 19-én már Ipolyszalkát fenyegette, Helembánál pedig hídfőt alakítottak ki.
Eközben a Tolbuchin marsall vezette 3. Ukrán Front a Balaton-Buda-dél között
húzódó, sebtében kialakított Margit-vonalat támadta. (A Szent László hadosztály
székesfehérvári, illetve Polgárdi mögötti felvonultatása is emiatt történt.)
Friessner vezérezredest, a német Dél hadseregcsoport főparancsnokát - miután
XII. 18-án Zossenben, a német főhadiszálláson Guderian vezérkari főnökkel tár-

148 Uo. XII. 13-15. sz. melléklet.
149 M. Zaharov: A szovjet hadművészet a magyarországi felszabadító hadműveletekben. (A 2. Ukrán Front
tapasztalatai alapján.) Hadtörténelmi Közlemények, 1965., 2. sz., 320-332. o.
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gyalt - XII. 23-án leváltották. Helyét az északnyugat-magyarországi német hadseregcsoport-parancsnok, Wöhler gyalogsági tábornok vette át.
Friessner - akinek hírhedt műve az önigazolás klasszikus alkotása (kivonatosan
magyarul is megjelent150) - Guderiant hibáztatja, amiért az LVII. német páncélos
hadtest 3., és 6. hadosztályait, Kirchner tábornok hadtestparancsnok vezetésével,
páncélosaik nélkülO) a Margit-vonalból kivonva, a Szent László hadosztállyal
együtt XII. 19-én, hirtelenül a Dunától északra vezényelte. Az egykori híres
páncélos parancsnok, Guderian intézkedését - egy páncélos hadtest széttördelését
- más hadtörténeti munkák is értetlenkedve bírálják,151 hiszen mindemellett, ala
posan meggyöngítve a Margit-vonal védelmét, megkönnyítette Budapest délről
történő bekerítését.
így eretnek nézetnek hangozhat, ha úgy véljük, ez a lépés a hitleri politika
logikus része volt. Az Ipolyságot elfoglaló, Lévát elérő szovjet páncélos erők a
Kisalföldre - Bécs előszobájába - behatolva, magát az „Ostmark" fővárosát
fenyegették - erre még Friessner is utal152 - ezt pedig a náci német hadvezetés
minden másnál nagyobb veszélynek ítélte. Ugyanakkor Budapest bekerítése - ha
két rossz közül kellett választani - a szovjet haderőt lekötő második Sztálin
grádként éppen Hitler terveibe illett.
A 8. német páncélos hadosztály harckocsijai, rohamlövegei viszont már ott
voltak a Dunától északra, azonban elegendő gyalogság híján. így ez utóbbiakra
volt égető szükség. Igaz, hogy a Börzsönyt északról, délről egyaránt megkerülő
masszív szovjet erőket tartósan visszavetni így sem sikerült, de ideiglenesen
megállítani - feltartóztatni - igen. Ehhez kellett a német hadvezetésnek a mi
hadosztályunk is.
Friessner dátum nélküli - de a szövegből nyilvánvalóan - még leváltása, illetve
Budapest bekerítése előtti időre vonatkozó 153 mondatai: ,,A Szent László
hadosztály szakaszán Letkésnél áttörték az arcvonalat. Mindennek következtében
veszélybe került az LVII. harckocsihadtest páncéloscsoportjának támadása az
Ipoly-Garam térségében" - nem fedik a valóságot. Éppen a hadosztályunk biz
tosította az Ipolyszakállas-Kistompa térségében ellentámadásra bevetett LVII.
német páncélos hadtest visszavonulási útját, egy héten keresztül védve az Ipoly
vonalát, s ennek esett áldozatául.
Erről szólnak a következő fejezetek.
A letkési hídfő. A hadosztály átveszi a harcvezetést (2. ábra, 110. o.)
,,A december 20-ával kezdődő, kereken 3 hetes időszakban hajtotta végre a
Szent László hadosztály azokat a hadműveleteket, amelyeknél fogva az egyik
(német-magyar) oldalon híressé, a másikon hírhedté vált" - írta Lajtos, aki
azonban itt saját magának mond ellent.1 A két ejtőernyős zászlóalj és az 1.
közepes aknavető tüzérosztály - a Szent László-jelvényt viselve - már november
folyamán és december elején hírnevet szerzett a hadosztálynak, az Ipoly-Garami
alkalmazás pedig valójában XII. 19-én kezdődött, akkor még Lajtos tudta nélkül.
150 Friessner, Hans: Verratene Schlachten. Die Tragödie der deutschen Wehrmacht in Rumänien und Ungarn.
Hamburg, 1956. Friessner, Hans: Árulások, vesztett csaták. Budapest, 1992.
151 Pl. Darnóy, 67. folytatás, 10. o.
152 Friessner, 1992., 205. o.
153 Uo. 213. o.
154 Lajtos, 11-12. o., illetve 31. o.
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2. ábra. Ipoly bal part. Letkés és környéke a hídfőharcok helyszíneinek
(1 négyzet = lkm2).
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azonosításához.

Amikor a II. ejtőernyős zászlóaljat Fót-délen egy csendőrzászlóalj váltotta le és
ismét megjelentek az autóbuszok, az ejtőernyősök megjegyezték, hogy úgy látszik,
valahol megint baj van, mert újra rájuk van szükség.
A német hadosztály
parancsnok — von Pape - eligazítása szerint az első lépcsővel (nehézfegyver
század és a fél 4. század157) az esztergomi hídon át Párkányra érkezve Béla köz
ségbe irányította Sanna zászlóaljparancsnokot, a LXXII. német hadtestparancs
nokságra. Az ott G. Schmidt altábornagy, hadtestparancsnoktól 158 kapott tájékoz
tató szerint a halogató harcot folytató 2. magyar páncélos hadosztály Letkést
feladni kényszerült, holott a hídfőre az Ipoly-balparton rekedt alakulatok miatt
szükség van. A zászlóalj tehát beérkezése után indítson ellentámadást Letkés
visszafoglalására. További tájékoztatást a 2. magyar páncéloshadosztály-pa
rancsnokságon, Ipolyszalkán kap. Amikor Sannáék a helyszínre érkeztek, a szovjet
él már a hídon volt. így a töredék zászlóaljjal menetből ellentámadást határozott el
a zászlóaljparancsnok, eligazítókat hagyva, hogy az utánuk érkező második lépcső
fel tudjon zárkózni. Az ejtőernyős csoport lendületes rohammal elfoglalta a hidat.
A meglepetésszerű támadás a hídnál gyülekező ellenség közt pánikot váltott ki,
így sikerült hamarosan az egész községet birtokba venni, saját veszteség nélkül,
közel 180 foglyot ejtve. A hadizsákmány is tetemes volt. (A 176 géppuska adata amit Tassonyi kifogásol159 - nyilvánvalóan téves. Itt bizonyára géppisztolyokról
van szó.) A ma is élő Kövesdy főhadnagy írja,1 hogy a hídtól nem messze maga
gyújtott fel 5 db gumikerekű páncéltörő ágyút.
A zászlóaljparancsnokságot még XII. 19-én Letkés közepén helyezték el. Fek
vőhelyül és asztalként lőszeres ládák szolgáltak.1 1 A zászlóalj többi részének
beérkezése után megkezdődött a hídfő bővítése. Délen a községhatáron húzódott,
északon mintegy 2-3 km-re, Dávidrévi pusztán túl tágították. Ezek a támadások
azonban a Börzsöny szegélyén, kedvező magasságban állást foglaló szovjet
tüzérség és aknavetők napról-napra erősödő tüzében egyre nagyobb véres
veszteséggel jártak. A szovjet a hidat is bombázta. Összes eredmény egy nagy lyuk
lett a közepén. Lőtték is a hidat. Amikor a zászlóalj segédtiszt a 10 órára előírt napi
jelentéssel a hadosztályparancsnokságra hajtatott, a híd közepétől mindig tüzet
kapott. „Teljes gázzal" végig ép bőrrel jutott át.1 2 A védőállás a súlyos veszteségek
miatt csak támpontszerű lehetett,1 3 így nemcsak 3-4 nappali támadást kellett
visszaverniük, hanem éjszakai beszivárgásokat is hatástalanítaniuk, egy-egy vál
takozva tartalékban levő század mozgatásával. Mulatságos volt, hogy egy éjszakai
szovjet vállalkozás felszámolása során a foglyul ejtett katonák a Vlaszov-hadsereghez igyekvőknek vallották magukat.
Az Ipolytölgyes, Vámosmikola felé vezető utat egy 75 mm-es páncéltörő ágyú
tartotta lezárva.1 Virradatkor szakasznyi orosz ütött rajta a rajnyi kezelőn. Egy, a
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Kövesdy, 16. o., Huszár, 1988., 312. o., ill. 1993., 147. o.
Sanna, 212-213. o.
V. Kövesdy Dezső 1995. I. 11-i levele Ausztráliából Martin Kornélnak.
Uo. és Sanna, 213. o.
Tassonyi, 32. o.
L. a 157. sz. jegyzetet.
V. Kövesdy Dezső 1995. II. 12-i levele Ausztráliából, Martin Kornélnak.
Uo.
Uo., és Sanna, 213. o.
L. a l ó i . sz. jegyzetet.
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zászlóaljtörzs és néhány összeszedett ember segítségével indított hirtelen ellen
támadás azért lehetett eredményes, mert az oroszok javarészt a gumitalpú
ejtőernyős csizmák lehúzásával voltak elfoglalva, így sikerült foglyul ejteni őket.
Az ejtőernyősök veszteségei azonban egyre nőttek. „Egyik nap" írja Kövesdy,1 5 ,,a
hadosztályparancsnokság egy századost küldött hozzánk, rendfokozat nélkül,
azzal, hogy osszuk be mint honvédet. Kivittem a volt (6.) századomhoz. Ez akkor
egy tiszthelyettes parancsnoksága alatt 5 főből állott. Ez maradt 150 büszke ejtő
ernyősből."
A II. ejtőernyős zászlóalj hídfőbeli harcainak részleteiről a Sanna cikken 1 és
Kövesdy villanásszerű emlékeket idéző levelein1 7 kívül nem maradt más, szem
tanútól származó írásbeli forrás. Pályi azonban idézi Pethő Sándor ejtőernyőszászlóaljbeli hadapród őrmester leírását.1 E szerint a 2. ejtőernyős század 1. sza
kasza zárta le az Ipolytölgyes felé vezető utat, balszárnyán az Ipolyig semmi. A
Széppatak-pusztát - amit a szovjet már elfoglalt - ellentámadással még viszszavették, de ismét jelentős veszteséggel. Délután hat magyar, északról viszszavonuló könnyű harckocsit lőttek ki az oroszok. „Szomorú volt, hogy a hat
páncélos meg sem próbált valami alakzatot felvenni. Mint a birkák mentek sorban
végzetük felé."
A megszakítás és pihenő nélküli harcok, a folytonosan növekvő - pótlás nélküli
- veszteség mellett az ejtőernyős zászlóalj maradékának teljes kimerülésével,
kivérzésével fenyegettek. Noha a hídfő déli és keleti részének védelmét ekkor már
átvette a repülő-lövészezred, az ejtőernyősök leváltása halaszthatatlan volt. Pályi
írja, hogy egy Reininger nevű, a segélyhelyen dolgozó egészségügyi katona el
mondta: hallotta a telefonbeszélgetést, amit Karsay ejtőernyős főhadnagy, gép
puskás századparancsnok a hadosztályparancsnokkal folytatott s követelte, hogy
vonják ki a zászlóaljat a hídfőből, mert le vannak harcolva és kimerültek. Reininger
csodálkozott Karsay hangnemén Szügyivel szemben.
(Persze nem ismerte az
ejtőernyősök egyedülállóan „demokratikus" kapcsolatát parancsnokaikkal.)
Sanna170 és Kövesdy171 az ejtőernyős zászlóalj kivonását XII. 24-ére teszik („ez
szentestén történt" - így Kövesdy). Pethő 23-át ad meg. Pályi először 22-ét, majd
Pethő vei beszélve 23-át ír. Pályi írásaiból is kiderül, hogy a kritikus napokban a II.
ejtőernyős zászlóalj és a repülő-lövészezred, illetve a zászlóaljak parancsnokainak
jószerével semmi kapcsolatuk nem volt egymással. (Pályi, aki Lajtos „80 ejtő
ernyősével" szemben legalább már 180-ról ír - mint a „leharcolt" II. zászlóalj híd
főben bevetett maradékáról; - ez a kivont ejtőernyősök létszáma lehetett - közli,
hogy XII. 23-án Sannát már nem találta a hídfőben. 172 Mindez a hadosztály
parancsnokság harcvezetési hibája. Érthetetlen, hogy egy ilyen kulcspozíciónál,
mint a letkési hídfő, nem tisztázták megfelelően a függelmi - parancsnoklási -

165 Uo.
166 Sanna, 212-214. o.
167 L. a 157., és lói. sz. jegyzetet.
l6S Pályi, 54/5. o., Pethő Sándor l/II. ejtőernyős zászlóaljbeli hadapród őrmester leírása után.
169 Pályi, 54/15., és VII. o. Reininger László, volt egészségügyi katona, mohácsi lakos elmondása alapján. A
segélyhelyen levő orvos neve dr. Rátvay József volt.
170 Sanna, 214. o.
171 L. a l ó i . sz. jegyzetet.
172 Pályi, 14. o.
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viszonyokat noha ezek írásban szerepelnek és nem követeltek kapcsolattartást.
Itt legföljebb a Tassonyi által idézett17 Lajtos-féle megjegyzésre utalhatunk a
hadosztály kétségbeejtő helyzetére vonatkozóan. Ide kívánkozik még Pethő egy
emléke. 1 A hadosztályparancsnok személyesen járt a helyszínen és közölte a
kivonási parancsot, három hónapi fegyverzajmentes pihenő ígéretével. Erről Sanna
is ír, akinek - nem találván a zászlóalj harcálláspontján - Szügyi levelet hagyott
hátra, elismeréssel szólva emberfölötti teljesítményükről.17
Amennyire szűkszavúak az ejtőernyősök hídfőbeli harcainak részleteiről szóló
források, annyira bőséges Pályi már idézett177 kézirathagyatéka. Részletekbe menő
feldolgozása a repülő-lövészezred túlélőire vár. Mi itt - az eddigiekhez hasonlóan
- a szerteágazó anyag összefoglalását adjuk. Ehhez tekintsük át előbb a
hadosztályparancsnokság beérkezését az Ipoly-Garam-közbe, és a harcvezetés
átvételét az Ipoly-fronton Lajtos írásának idevágó részei és a Dárday-napló
okmányai alapján.
A vezérkari főnök szerint178 XII. 20-án indultak parancsnokával Nádasdladányból Bélára, a LXXII. német hadtestparancsnokságra. Útközben Zámolynál
aknatüzet kaptak. Tájékozatlanul a hadihelyzetről, arcvonalról, német erőkről,
német parancsra mozgatva, a magyar politikai és katonai vezetés szuverenitásáról
nem maradt illúziójuk.
Schmidt altábornagy, hadtestparancsnok Möller ezredes, vezérkari főnök
jelenlétében tombolt, amikor Szügyi és Lajtos tudomására hozták, hogy az amúgy
sem teljes értékű hadosztály felvonulásához vonatok nélkül még 48 óra kell.
(Emiatt a németek később hadbírósági eljárást is kezdeményeztek saját szál
lítóoszlopuk parancsnoka ellen. Lajtosnak, amikor a Bajtán XII. 23-án megjelent
hadbírói csoport tanúként ki akarta hallgatni, néhány kézigránát ablak alatti
felrobbantásával sikerült csak őket sürgős távozásra bírnia.) 1 9
Schmidt közölte, hogy mindenáron tartani kell az észak-dél irányú utakat az
Ipoly völgyében, a fent - Léva és Balassagyarmat közt - harcoló magyar alakulatok
utánpótlása(l) miatt. A 2. magyar páncélos hadosztály Szob-Márianosztra vona
lában jól tartja magát. Schmidt közölte még, hogy alárendeli őket a Szent László
hadosztálynak, de semmilyen más támogatást nem tud adni. 180
A hadosztálytörzs harcálláspontját Bajtán telepítve Lajtos Zádor ezredesnél, a 2.
páncélos hadosztály vezetési törzsénél tájékozódott Ipolyszalkán. Megtudta, hogy
a Váctól súlyos harcok közt visszavonuló hadosztály már csak néhány leharcolt
zászlóaljból, illetve századból és néhány töredékalakulatból áll, Szob területén,
Altorjay ezredes parancsnoksága alatt, s hozzá némi tüzérséggel a Duna túl-

173 L. az 1. sz. szövegmelléklet 5/B. pontját- 117. o. (Nb. az „Intézkedés" csak XII. 22-én kelt, amikor a hídfőharc
már harmadik napja folyt.)
174 Tassonyi, 32. o., ill. 1984., 76. o. L. továbbá 110. sz. jegyzetet.
175 Pethő Sándor, l/H. ejtőernyős zászlóaljbeli hadapród őrmester szóbeli közlése Martin Koméinak, Martin, 27. o.
176 Sanna, 214. o.
177 Pályi kéziratok, 1. a 14. sz. jegyzetet.
178 Lajtos, 30-31. o.
179 Uo. 44. o.
180 Uo. 34-35. o. (Valójában Altorjayékhoz tartozott néhány német töredékalakulat és később csekély német
tüzérségi támogatásra is sor került.)
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partján.
A Dorner-féle felderítő osztály maradékaival - Márianosztra körül - az
összeköttetés megszakadt.
E tájékozódás után készülhetett a hadosztályparancsnokság XII. 20-án kelt
felvonulási intézkedése. 182 A szöveg tömör tájékoztatást nyújt az általános
helyzetről, közli, hogy a német ellentámadás Ipolyság irányában elakadt és a
hadosztály eddig beérkezett erőinek feladata a hadosztály gyülekezésének és ,,a
térségben bevetni szándékozott német páncélos erők felvonulásának" biztosítása
az Ipoly keleti-parti hídfővel.183 A felvonulási intézkedés csoportosítása a repülő
„élzászlóaljat" a letkési hídfőbe rendeli - XII. 21-ével - súllyal az utak tám
pontszerű megszállására, páncélelhárításra, egyben kitolt biztosító résszel Lelédhídi-puszta területére, az Ipoly-völgy lezárására. A gránátos ezred Leiedre, illetve
Bajtára, a felderítő osztály Garamkövesdre vonuljon fel.
Amikor Lajtost 20-án 21 h körül futár útján Bélára rendelték, a csapatok még nem
érkeztek be. A német hadtestparancsnokságon 6 oldalas támadási tervet tárt eléje
Möller hadtest vezérkari főnök a Börzsöny visszafoglalására, még jó hogy ezt
Schmidt - Lajtos tiltakozására (belezavarnának a Börzsöny őserdeibe?!") egyszerűen marhaságnak minősítette. Lajtos kérésére, hogy ne végrehajtási
intézkedéseket, hanem feladatokat kapjanak, a hadtestparancsnok közölte: védjék
meg az Ipolyt, ahogyan tudják és ahogy lehet. Lényeg, hogy az északra vezető
utak néhány napig szabadon maradjanak.1
Lajtos visszament Bajtára. Szerinte „másnap, 21-én hajnalban érkezett be a
hadosztály élszállítmánya, a II. repülő-lövészzászlóalj"185 (valójában az I. zászlóalj
Pályi György parancsnoksága alatt.) Miközben a felderítő osztály és a II. testőr
gránátos zászlóalj is beérkezett, másnap - XII. 22-én már harcba is vetve - a
hadosztályparancsnokság elkészítette intézkedését a Szent László hadosztály Ipoly
menti első harcfeladatára. Az iratot - mint a Dárday-napló egyik legértékesebb
mellékletét18 -fakszimilében közöljük. (1. sz. szövegmelléklet. 116-117. o.)
Az „intézkedésből" - a hadosztályparancsnokság lelkesítő szavai mellett - nem
csak a XII. 22-i helyzetről, feladatról, hanem a hadosztály harcba vetett és harcba
vethető alakulatairól is tájékozódhatunk, noha tényleges erejüket - létszámukat,
fegyverzetüket - nem tartalmazza, csupán a tüzérség lövegeit. - így „megjelenik"
Heinrich alezredes harccsoportjában az l/II. ejtőernyős zászlóalj, valamint az eddig
sehol nem szerepelt 52. légvédelmi tüzérosztály, a páncélvadász század, és egy
181 Az Altorjay harccsoporthoz tartozó alakulatok felsorolása a 1. sz. szövegmelléklet 5./A. pontjában található 117. o.
182 320./Szent László ho. I. a. 44. XII. 20. szám. Intézkedés a ho. felvonulására és annak biztosítására. (2 oldal.)
Kiadva: XII. 20. 20h 30'; Dárday-napló XII. 20., 55. sz. melléklet.
183 Az „Intézkedés" szövege is bizonyítja, hogy a hadosztályparancsnokság a szervezetileg hozzá tartozó és akkor
már voltaképp harcvezetése alá került - a letkési hídfőt kialakító - l/II. ejtőernyős zászlóaljról nem tudott, vagy Zádor
nem tájékoztatta, hiszen a hídfőt, mint a 2. páncélos hadosztály által Liliom-pusztáig, Dávidrévpusztáig és Ipolytölgyesig kézben tartott teriiletet veszi alapul, anélkül, hogy az azt birtokban tartó egységet megnevezné.
184 Lajtos, 37. o.
185 Uo. Lajtos szerint Freyer százados - valójában őrnagy - II. repülő-lövészzászlóalját „Letkésen helyezték el,
pihenőben" (ki tartotta a hídfőt?). A Lajtos által Letkéssel kapcsolatban leírtak a továbbiakban is nagyrészt minden más
forrásnak ellentmondanak. A 80 fő(?) ejtőernyős 22-i(?) beérkezéséről már szóltunk. Pályi nevét és az I. repülő
lövészzászlóaljat pedig csak 23-án(?) említi a vkf., mint a hídfőbe akkor rendelt egységet, dél felől(?) csatlakoztatva
Freyerék hídfőjéhezC?). Minthogy a felderítő osztállyal és más alakulatokkal kapcsolatban is tévedésekkel terhelt Lajtos
írása, így a továbbiakban az egyes alakulatokról maradt emlékiratokra, illetve - esetenként - a Dárda)>-naplóra
lániaszkodúnk, a vezérkí! i főnököt csak akkor idézve, ha visszaemlékezése ezek adataival nem áll szemben.
186 Dárday-nzpió XII. 22., 58. melléklet. (Az „Intézkedés" 3. oldala hiányzik.)
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német légvédelmi tüzércsoport. Ami a hadosztálytüzérséget illeti, látható, hogy az
eredeti szervezet szerinti 1., 9-, és 76. könnyű tábori tüzér-osztályok hiányoznak.
Helyettük a hadosztály-tüzérparancsnok alárendeltségébe kerül a 6. gépkocsizó
tüzérosztály 3 üteggel, ütegenként 3-3 10,5 cm-es löveggel, Nagy Sándor alezredes
parancsnoksága alatt és a 2. gépkocsizó tüzérosztály, Misley ezredes
parancsnoksága alatt. Az együttműködő német mozsárüteg 2 db 21 cm-es löveggel
Párkánynána térségében települ.187 A távolharccsoportot képező VIII. közepes,
gépvontatású tüzérosztályra, de az 1. közepes aknavető tüzér-osztályra is. várni kell
még.
A Szent László hadosztály tehát átvette a harcvezetést az Ipoly arcvonalán.
Térjünk hát vissza letkési hídfő védelmi harcainak krónikájához, a repülő-lövész1QQ

1ÍÍQ

ezred küzdelméhez, a - már jelzett - Pályi emlékirat,
illetve közlemények
alapján.
A repülő-lövészezred még át sem települt Székesfehérvár térségéből PolgárdiBalatonfőkajár vonalába, amikor XII. 19-én hajnalban riadóztatták. Az új menetcél:
Párkány. Eligazítás a repülő-lövészezred parancsnokságán, Ipolyszalkán. Ott 21-én
tájékoztatás: feladat a hídfőben levő II. ejtőernyős zászlóalj felváltása. Pályi
találkozik Sannával, majd Hadnagy Endre századossal lejárja a vonalakat. Harci
feladat a Lelédhídi puszta (Letkéstől 3 km-re délkeletre) és Gallapuszta (Letkéstől 3
km-re kelet-délkeletre) 190 visszafoglalása ahonnan erős szovjet csoport az
ejtőernyősöket kiszorította. Már a szemrevételezés során ellenséges tüzet kapnak.
Északon a 105-ös kápolna elfoglalása a cél. A nem egykönnyen áttekinthető
harcleírásból a következők vehetők ki: az éjszakai ellentámadás sikeres, a
veszteség minimális. Maga Schmidt, a német hadtestparancsnok is szemlél és
elégedett. 22-én már erős a szovjet nyomás, főleg aknavetőtűz. Három tiszt: Ősze
főhadnagy; Latkóczy százados, Hadnagy százados is megsebesül, utóbb belehal
sebesülésébe. De elesik a Freyer-zászlóalj egyik századparancsnoka Kelemen
százados is a községtől északra a 105-ös magassági pontnál levő kápolnánál,
közelharcban, 'géppisztolysorozattól.1S>1
Gallapusztánál („Gallyastetőnél") két szovjet harckocsit kilőnek, de a támadás
csak átmenetileg akad meg. Ujabb erőltetett támadással Letkés-pusztáig (Liliom
pusztáig) jut el a szovjet. Északon az idejében bevetett zászlóalj-tartalék megállítja
a szovjet előretörést. A köd nem a tűzerős szovjetnek kedvez, hanem a kézi, gránátot használó repülő-lövészeknek segít, s egy oldalazó golyószóró is. Amikor
visszafoglalják a kápolnát kiderül, hogy egy Gerenday nevű repülő-katona lőtt aki az átvonuló szovjet támadáskor halottnak tettette magát. Délkeleten a 2. század
ellenállása - miután az új parancsnok, Molnár főhadnagy is megsebesül megtörik; Letkés-keletre vonulnak vissza. Pályi páncélelhárítást kér. 23-án 01h-kor
megjelenik Maszlay őrnagy - az 51. páncélgépágyús pótzászlóalj parancsnoka,
Esztergomtáborból - négy Nimróddal. A hadosztályparancsnokságtól kapott
távbeszélőparancsnak megfelelően a 3. századdal együtt ismét visszafoglalják
Letkés(Liliom)-pusztát. Maszlay - érthetően tartva a további éjszakai harctól az
187
188
189
190
191

Uo.
Pályi, 6-22. o.; 54/1-25. o.; I-K. o.
Pályi, 1982, 1983.
Pályi következetesen „Gallyastetőt" ír.
Pályi, 54/7. o.
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l/b. szövegmelléklet
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3 3 4 / S g t . L á s z l ó h o . 1 . a . 4 4 . X I I . 2 3 . B zára.

Rotü.03Zt.alárendelése.
50.000.
A LXXII.né.hdt.psán. szóbeli pcs-ára;
A. Berólak őrgy. pság-a alatt álló rotü.oszt. pság-om alá
lopott.
Az oszt. pk. oszt-ával qzonnal kezdje meg menetét» éspedig
a./ Körös fhdgy. ütogé* irányítsa Ipolyszalka-ra,
AB Ipolyszalka-ra irányitott ü.ott.helyezkedjék el. Készül'
jön fol Letkős-oii át valé hevotócro. Ho.közvetlen,bevetése coak
a hop. ongodélyóvol. Állandóan tartson egy ök. közogot Ipolyszalka községházán, a rop . ).üv.opk-nál.
b./ a másik ü-'jot vonjájí olfírp Bajta-ra#
Az ü. a községooii holyezkodjtk el. Bevetésére a hop. intézkodik. Állandóan tartson ök. közogot a hop. Bajta-i hirk-jában."
Kapják: rotü.oszt. .pk., tpk.
tudomásul rop.1öv.opk.
ttarankövesd,44.XTI.23. 19 h 45E.'

2. szövegmelléklet
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erdős terepen, hiszen erre a páncélgépágyúk alkalmatlanok1 (elég egy, a löveg
térbe lesből ledobott kézigránát) - távozik. így Gallatető visszafoglalása már nem
sikerül. A védelmet a 2. század parancsnokaként Gótzy hadnagy veszi át. Tüzérség
nincs, tűztámogatást csak az aknavetők nyújtanak. Egésznapos aknavetőtűz és
kézigránátharc után Gótzy a 35 főre lecsökkent századával kénytelen Letkés-keletre visszavonulni.
Az ezredparancsnokság és a hadosztályparancsnokság egyaránt Letkés-puszta
visszafoglalására ad távbeszélőn parancsot. Pályi - Gótzyékat tartalékba téve összeszed minden embert Csörgey főhadnagy parancsnoksága alatt (zászlóaljtörzs
és közvetlenek, a 3. század és a nehézfegyverszázad) az ellentámadáshoz. Sikerül
a pusztát visszafoglalniuk - ez már XII. 24-én hajnalban történik - de napközben a
szovjet harckocsikkal lerohanja őket. Mint később kiderül, Csörgeyt, Gál Iván
hadnagyot és az életbenmaradottakat kivégzik. (A két tisztet letkési lakosok
találják meg egy árokban, tarkó lövéssel.) Egy visszatért repülő katona szerint
magyar partizánok lőtték agyon a sebesülteket „kellett nektek Szent László had
osztály" felkiáltással.192
Lajtos megint csak a letkéspusztai dombok visszafoglalására ad parancsot. Pályi
a segítségként gróf Széchenyi százados parancsnoksága alatt felvonuló testőr
lovasszázadot - nehézfegyverek és bizalom híján - elküldi. Ekkor kerül sor Pályi
részéről parancsmegtagadásra - 35 fővel, két golyószóróval, páncéltörő fegyverek
nélkül - és Lajtos hadbírósággal történő fenyegetődzésére, amit utóbbi, emlék
iratában félreértésnek minősít. 93 (Ruttkay szerint Lajtos német parancsra fénye getődzött.)
Meglepő viszont - és az emberi emlékezet szelektivitását mutatja - hogy sem
Pályi, sem Lajtos nem ír a rohamtüzérek bevetéséről. Martin látta, amikor a
rohamtüzérek több mint 30 fellobogózott Skoda Hetzer rohamlöveggel XII. 24-én
délelőtt áthajtottak az Ipoly-hídon Letkésre, majd - órák múltán - alig néhány tért
vissza közülük.
A már említett Henkey-Hönig őrnagy, a 20. rohamtüzérosztály
parancsnoka 1990 novemberi levelében ^ erről a következőket írja: ,,Az Ipoly-i
harcoknál Koltay György fhdgy. volt üpk. 18 rohamlövege volt. Ezeket el is hasz
nálta. Becsületben."
A látottakhoz képest még hiányzó rohamlövegekről a hadosztályparancsnok
által személyesen aláírt ,,Rotü. oszt. alárendelése" c. intézkedés 1 (2. sz. szöveg
melléklet, 118. o.) ad felvilágosítást. Martin szerint a Bernolák-rohamtüzérosztály
Körös főhadnagy vezette ütege is Garamkövesd (Bajta) felől, menetből támadott
és a visszavonuló rohamlövegek is délre távoztak. A mészárlásszerű veszteség
mutatja, hogy mekkora erővel rendelkezhettek már ekkorra a hídfőt támadó
szovjetek páncéltörő ágyúkban.
Itt Henkey-Hönig levele alapján mindjárt felidézzük a - Lajtos írásával ellen
tétben - végül mégis felszerelt 20. rohamtüzérosztály parancsnokának és 1. üte
gének egyidejű harcát a Dunától délre.
192
193
194
195
196

Uo. 33. o., illetve 54/10. o.
Lajtos, 4 4 ^ 5 . o., ill. Pályi, 21. o. és 1983., 14. o.
Martin, 29. o. 5 kocsi lehetett.
L. a 61. sz. jegyzetet.
Dárday-napló, XII. 23., 62. sz. melléklet.

-119-

,,Ugyanekkor én az első ütegnél voltam felszerelés alatt, Simák Aladár üpk-kal.
Átvétel reggel 7 órakor. 9 órakor már ment a harc. Remekül tartottuk magunkat
Kesztölc szélén, sok orosz harckocsit lőttünk ki. Azonban amikor beesteledett
felhúzódtak az oroszok a horhosokban hátunk megé és elkezdődött a közelharc.
Üzemanyagot nem kaptunk, minden sürgetés ellenére. 2 lövegbe betöltöttük az
összes benzint. A többit fel kellett robbantani. A többi legénység egy zls. veze
tésével gyalog a szőlőhegyen Esztergom felé. A két löveg az úton elhárító tűz
ellenére Esztergomba eljutott. Simák és én kézigránátot dobálva és lövöldözve egy
oldalkocsis motorkerékpáron a két löveg után szintén eljutottunk Esztergomba.
Ott jelentkeztem. Utána vérveszteségtől összeestem és a kórházvonaton Német
országban ébredtem..."
Pályiék végül is 24-én éjjel a hídfő feladására kényszerültek. Erről a hadosztály
parancsnokság XII. 24-én kiadott - az Ipoly védelmére vonatkozó - intézkedése
határoz.197 A hidat a németek 25-én Oh-kor robbantották. „Titeket felváltottunk a
felderítő osztállyal este. Ott voltam Szügyivel együtt, amikor gyülekezett az ezred
Letkésnél"198 „Arra is emlékszem, hogy könnybelábadt a szemünk a csapatok
fegyelmezettsége láttán..." idéz Lajtos leveléből199 Pályi.200 Kár, hogy előtte két
olyan Lajtos-idézet is szerepel, ami ellentétes a valósággal. (Lajtos a gyalogság
dicsérete során elfelejti a II. ejtőernyős zászlóaljat, a Pálfi-féle gránátos zászlóaljat,
de még a felderítő osztályt is.)
Magáról a hídrobbantásról Pályi és Sanna ellentétesen tudósítanak. Pályi szerint
utolsó járőre már a felrobbantott híd vízbe lógó részein kapaszkodott át és az
ellenség a házak közt óvatosan követte őket. Sanna szerint: ,,A repülő lövész ezred
utolsó részlegének átvonulása után az Ipoly hídját, melyet roskadásig töltöttek
meg az átözönlő oroszok a német páncélos hadtest műszaki201 zászlóalja fel
robbantotta. Erre a robbantásra, mintegy jelre indultak meg az orosz folyóátkelési
kísérletek...".202
Szólnunk kell néhány szót a repülő-lövészezred Freyer őrnagy vezette II.
zászlóaljáról is, noha mindössze Lajtos és Pályi néhány mondatára vagyunk utalva.
Pályi szerint Freyerék a hídfőben velük együtt indultak harcba - Lajtos szerint
„tüntető menetben" nyomultak előre Márianosztra felé. A Dörner-felderítő
zászlóaljból maradt csoporttal Freyer még felvette a kapcsolatot, de Dörneréket
később egy szovjet egység északról átkarolta és megsemmisítette. XII. 22-én
Freyerék már Pályival együtt a hídfőt védik.203 A kapcsolat Pályi és Freyer közt már az 1942. évi hadműveletek óta - rossz volt. A hídfőben alig találkoztak, abban
sem volt köszönet. Freyer nem tájékoztatja - írja Pályi - s a védelmi sávokban sem
értenek egyet. Tény, hogy Freyerék is harcoltak a hídfőben. 2
Említést érdemel még Pályi néhány megjegyzése. Az utánpótlás a harcok alatt
nem működött. A tábori konyhák sem. A sebesültek elszállítására a faluban
197 Dárdaynapló, XII. 24., 64. sz. melléklet. 366. Szt. László l/a. 44. XII. 24. „3./A ho. a letkési hídfőt kiüríti és
általában az Ipoly Ny-i partja mentén véd."
198 Ez már csak Ipolyszalka lehetett.
199 L. a 38. sz. jegyzetet.
200 Pályi, 1983., 14. o.
201 A 357. német utászzászlóalj robbantotta a letkési hidat (1. a 161. sz. jegyzetet).
202 Sanna, 214. o.
203 Pályi, 14. o.; 54/7. o.
204 További sorsukról a 132. oldalon.
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szedtek össze járműveket. A fegyvereknél sok a hüvelyszakadás. A nagy vesz
teségeket annak is tulajdonítja, hogy az oroszoknál a géppisztoly „tömegcikk",
magyar oldalon ritka. így a kézigránát marad a közelharc eszköze.
Derestey Sándor vezérkari próbaszolgálatos százados, mint a repülő-lövész
ezredhez „segédtisztként" - valójában ezredvezetőként - vezényelt személy sze
repéről már szóltunk.205 Később az M. É. lovagkeresztje kitüntetést kapta - Pályi
tisztikeresztet. ,,Ki kell nyíltan mondani", írja Pályi2 „hogy a repülő-lövészezred a
letkési hídfőben szerezte meg gyakorlatát... nagy veszteség árán... Kiváló harcos
szellemével hatalmas eredményeket ért el a fölényes tűzerejű, kitűnően képzett és
nagy gyakorlattal rendelkező ellenséggel szemben." Az ár: Az I. zászlóalj öt
századparancsnoka közül négy esett el a hídfőben. 207 A Letkésre érkező repülő
lövészek harci kedve rendkívüli volt. „Debrecenig nem állunk meg" - így az egyik
katona. 208
Pályi nem említi a repülő-lövészezred szervezése kapcsán a volt tiszthelyettes
képzősöket, holott arányukat tekintve alighanem a legtöbb hősi halottjuk lett.
Vájna közleményéből 209 tudjuk, hogy a RECSETI (m. kir. repülő tiszt helyettes
képző iskola) növendékei közül is sokan harcoltak a Pályi-zászlóalj állományában,
már Letkésnél is.
Ide kívánkozik még a már említett Strébely cikk rövid ismertetése, noha Pályi
elhatárolja magát tőle. A túl „színes" leírásban az I. zászlóalj parancsnoka joggal
kifogásolja az orosz „hullahegyeket", de azt azért megtudjuk, hogy XII. 22-én két önként jelentkezőkből álló - repülő-lövészraj, Porkoláb őrmester parancsnoksága
alatt visszafoglalta a „rohamozó oroszoktól" Liliompusztát. Visszatérve az ipolyszalkai aknavető-tüzelőálláshoz, este újabb önkéntes vállalkozásra indultak egy
Letkéstől északra bekerített század fölmentésére Strébely tizedes parancsnoksága
alatt, aki újoncszázad-parancsnoka, Kelemen százados kiszabadítására jelentkezett
újra. A falu végén egy ejtőernyős század véd, egyetlen tisztje, Takács hadnagy
vezetésével. Ok nyújtanak kétoldali villámgéppuskás tűztámogatást- Strébelyék
maguk is villámgéppuskákkal és kézigránátokkal felszerelve érik el a 200 m-re
levő présházakat. Áttörve a szovjet gyűrűt, Kelemen századost már holtan találják
és sátorlapban hozzák el, 30 mozgásképes sebesült kíséretében. Pályi a villám
géppuskák csövének hóban történt hűtését is kifogásolja. Az egykori ejtőernyősök
szerint ilyesmi előfordult, és - ha vékony rétegben is - de volt akkor hő. Az
írásban szereplő nevek azonosítása a túlélő repülő-lövészekre vár A feljegyzés Pályi első védőkörlet-szemléjén túl - az egyetlen első kézből származó emlékezés
az ejtőernyősök és a repülő-lövészek együttműködéséről.

205 Lajtos, 42^Í3. o.; Pályi, 24. o. L. a. 18. sz. jegyzetet is.
206 Pályi, 11. o.
207 Uo. 54/9. o.
208 Papp József letkési lakos személyes emléke.
209 Magyar Honvéd, 1992. VI. 12. (III. 24.) 42. o. Vájna Iván közleménye ismerteti, hogv a - 1944. XII. 01-én
repülő-alapkiképző zászlóaljjá szervezett - tiszthelyettesképző iskola oktató és kiképző kara Stettinbe indult, de a
növendékek, Liscsinszky István őrnagy, iskolaparancsnok vezetésével visszamaradva és felfegyverezve Hévíz körül
rejtett tábori őrsöket alkottak, majd harckiképzésben részesültek, hogy azután a ! " évüket betöltöttek - különböző
helyeken és időpontokban - a Szent László hadosztály repülő-lövészezredébe és páncélvadász osztályába nyerjenek
beosztást. így kerültek nagy számban az I. zászlóalj állományába. Alkalmazásuk további helyszíneiről munkánk
második részében szólunk. A mintegy 500 növendék hozzávetőlegesen 300(!) hősi halottjának emlékét a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum díszudvarán tábla örökíti meg.
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Az Ipoly és Garam közötti harcok
Helemba, Kovácspatak
A helembai harcokról és a Kovácshegytől délre a Dunaparton vezető úton
lezajlott eseményekről Nyéki-Takáts210 és Martin211 személyes élményei alapján,
valamint a Lajto-tanulmány egyes részei212 nyomán számolunk be. Mindehhez
segítséget nyújt a Dárday-napló.
A Szent László hadosztály felderítő osztálya Nyéki-Takáts százados parancs
noksága alatt XII. 21-én délutántól-estig érkezett be Garamkövesdre. Altorjay
töredékes harccsoportja213 ekkor már súlyos harcban állt a Helembán hídfőt
létesített szovjet erőkkel, 22-én reggelre pedig kiszorították a községből. Emiatt a
felderítő osztálynak a hadosztályparancsnokság parancsára, hajnalban riadóztatva,
azonnal reteszállást kellett foglalnia a Duna és a Kovácshegy közti keskeny
útszakasz és vasútvonal lezárására.21 Nyéki-Takáts a kerékpáros századot vetette
be az első vonalba, a nehézfegyverszázad páncélelhárítása és két Nimród képezték
a reteszt Kovácspatak vasúti megállónál. Esztelneki Béla főhadnagy, kerékpá
rosszázad-parancsnok és beosztott tisztje, Heczkó Vilmos hadnagy jóformán már a
harcérintkezés felvételekor áldozatul estek a rejtőzködő szovjet lövészeknek. Az
Esztergomot bombázó szovjet gépekre tüzelő két Nimród pedig perceken belül
heves aknatüzet kapott, bizonyságául a kitűnő szovjet bemérőknek. A további
szovjet térnyerést azonban sikerült megakadályozni.
A déli órákban a hadosztályparancsnokság bevetette a gránátos ezred II.
zászlóalját.215 A Pálfi Sándor százados parancsnoksága alatt támadó zászlóalj a
Kovácshegyet északról megkerülve csekély veszteséggel rohammal visszafoglalta
Helembát. A zászlóaljban - úgy hírlett - csendőrök, de jutási tiszthelyettes
képzősök is harcoltak. Pálfi maga sem számított vérbeli testőrnek. Csak egy éve
szolgált a testőr lövészzászlóaljnál és Bangha írja,21 hogy 1944. október 15-én Aijel
átszökött a nyilasokhoz átállt 9/IL zászlóaljhoz. Tudtunkkal az egyetlen oi m
parancsnok volt a hadosztálynál, akinek bátor magatartását szélsőjobboldali <•állítottság motiválhatta.
..Alig, hogy a reteszállás a II. gránátos zászlóalj sikeres támadása nyomán
déltájban feloldható volt, a felderítő osztály máris új, ezúttal váratlanul -csapatrsendőri« feladatot kapott." Ismét Kovácspataknál, most a rendezetlenül vissza
vonulókat kellett feltartóztatnia. - Martin írja:
..A parancs úgy szólt, hogy a visszaözönlőket - magyarokat, németeket egyaránt
- le kell fegyverezni, a németeket továbbengedni, a magyarokat pedig zárt
rendben -szakaszkötelékekbe szervezve -Garamkövesdre kell meneteltetni és ott
gyülekeztetni.
210 Nyéki-Takáts, 48-50. o.
211 Martin, 12-18. o.
212 Lajtos, 41. o.. 45^*6. o.
213 L. a XII. 22-i hadosztály I. a. „Intézkedést" az Ipoly menti első harcfeladatra (1. sz. szövegmelléklet 5./A.
pontja. 117. o.)
214 L. az 1, sz. szövegmelléklet 5./D./b./aa. pontját, {117. o.)
215 L. a 213. sz. jegyzetet.
216 Bangha Ernő: A m. kir. testőrség 1920-1944. Bp„ 1990. 160-162. o., 165. o. (A 9/IL zászlóalj - Horthy Miklós
kormányzó szegedi „háziezredének" egysége - Mészáros István alezredes parancsnoksága alatt elsőként állt át a
nyilasok oldalára. Belőlük alakult Szálasi testőrsége.)
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Magam a lefegyverzésénél ügyködtem. Naturalista látvány volt a leharcolt,
kimerült, szakállas ábrázatú, néhol rongyos, piszkos, igencsak tarka had, min
denféle fegyvernemből: tisztesek, legénység, altisztek és jónéhány tiszt is. Takáts
»kapitány«, minden keménységét összeszedve - nehezen ment neki, mert született
úriember volt - próbált szóra bírni egy századost, aki pisztolyát ledobva az útmenti
árok szélére roskadt. Látszott, hogy félig-meddig sokkos állapotban van. Hosszas
kiabálással is csak néhány alig hallható „nem tudom"-ot lehetett belőle kicsikarni.
Nem úgy nézett ki, mint aki szimulál, legfeljebb az életösztön »mimikrije« játsz
hatott rá amúgy is siralmas állapotára. Amolyan: »halottnak tettetem magam, akkor
nem bántanak«. Mi mindent élhetett át a szerencsétlen, hogy - kora után ítélve hivatásos tiszt létére idáig jutott?
Voltak humorosabb epizódok is. A németek legtöbbje, még menekülve is némi
gőggel dobta le fegyverét - bizonyára derogált nekik, hogy ezt magyarok előtt kell
tenniük - de valahogyan kevésbé is tűntek elcsigázottnak. A visszavonulásba is
bele kell tanulni. Rajtuk látszott, hogy már rutinszerűen művelik ezt a kegyetlen
keserves mesterséget. A sok germán közt feltűnt egy Uffz. (Unteroffizier: sza
kaszvezető), aki tánclépésben közeledett, puskáját félkézzel a feje fölött forgatva,
akár az aszkarik az olaszok díszmenetében. Amint hanyag eleganciával ledobta
fegyverét, még vidámabban sasszézott tovább. Nem állhattam meg, hogy utána ne
szóljak:
- Wohin laufen Sie, Kamerad?
- Ja, i' hob' k'ane Zeit, ľ muss mich eile', sonscht kumm' ich zu spät zum
Nürnbergé' Pa'teitog, 'm »Heil Hitler« zu heule'! 17
- Mit tehettem mást, - minden jót kívántam az igyekezetéhez.
A visszaáramló magyarok közt örömmel üdvözöltem Füleki József (»Dübő«)
főhadnagyot, aki 1942 telén-tavaszán, továbbszolgáló hadnagyként Rimaszom
baton, majd Nyergesújfalun egyik karpaszományosiskolai kiképző tisztünk volt.
Dübő alacsony, bulldogképű »vagány«, égigérő Bocskai-sapkával, rekedtes hang
ján, magából kikelve mesélte: »Próbáltam tartani valami vonalat az erdőben. Mikor
jobbfelé adtam parancsot, akkor a baloldalamról tűntek el az emberek, amikor
meg balra üvöltöttem, akkor a jobbszárnyamról léptek meg. Mihez tudtam volna
kezdeni egyedül?.
Sötétedésre elfogytak a visszavonulók, így bevonulhattunk Garamkövesdre.
Másnap, irány: Ipolyszalka..."
A helembai arcvonal további eseményeiről Lajtoson kívül Ruttkay218 és a
Dárday-napló adatai is informálnak. XII. 23-án hullámzó harcok folytak a 6.
gépkocsizó tüzérosztály és a Helemba-délre tüzelő 21 cm-es német mozsárüteg
részvételével. AII. gránátos zászlóalj visszavonása után elvesztett 204-es magassági
pontot - Helemba északon - XII. 24-én a már 23-án bevetett I. gránátos
zászlóaljnak sikerül átmenetileg visszavenni, de ismét feladják. A még aznap
délelőtt nyugati irányban megindított és délután már harckocsikkal is támogatott
szovjet támadás másnap - XII. 25-én Helemba-délen, a vasút és a Duna között a
217 - Hova szalad, bajtárs?
- Hát igen, nincs időm, sietnem kell, különben elkésem a nürnbergi pártnapról, hogy ott „Heil Hitlert"
üvöltsék.
218 Ruttkay, 179. o., Dánlay-napló, XII. 24., 65. sz. melléklet, XII. 26-27. sz. melléklet.
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védelmet áttöri. így Altorjayék - Helembáról kiszorulva - Garamkövesdig vonul
nak ahol 27-én reggelig - vagy éjjelig219 védi a megfogyatkozott, leharcolt csoport
a garamkövesdi közúti hidat - az esztergomi bazilika mellől jövő szovjet tüzérségi
tűz közepette -, hogy az végül - valamennyi ottrekedt alakulat átkelése után robbantásra kerüljön. A gránátos ezred Pálfi-zászlóalja, a felderítő osztály Garamkövesden maradt része, a hadosztályvonatnak az Esztergom-Párkányi Duna-híd
XII. 2ó-án hajnali robbantása előtt átjutott tört része és több csapatvonat az átkelők
között volt. A hadosztályparancsnokság és a tüzérség nagyobb része már előbb
áttelepült,220 Szügyiek XII. 24-én Bajtárói Párkánynánára, majd 25-e folyamán
Bélára, a kastélyba.221
Azt, hogy az I. gránátos zászlóaljjal mi történt, legföljebb a ma Brüsszelben élő
Békássy tudná elmondani. A legvalószínűbb változat, hogy nem vonultak vissza
Garamkövesdig, hanem Helembától nyugatra - egy XII. 26-án a 204-es magassági
pont ellen indított sikertelen támadás után megadták magukat. Békássyék fog
ságba kerülését többen „átállásnak" minősítik, így Pályi és Darnóy is.
Ipolyvédelem - német visszavonulás
XII. 23-án reggel Nyéki-Takáts - hadosztályparancsnoki parancsra - Ipolyszalkára tette át harcálláspontját, a felderítőosztály zömével.
(Garamkövesden
csak az osztályvonat és a benzin híján mozgásképtelen Nimródok maradtak.) Az
azonnal bevezetett, éjfél utánig tartó felderítés során Martin, járőreivel sem délre a
Kovácshegy lábáig, (a Lclédhídi-majorral szemben), sem északra Ipolykiskesziig
nem észlelt az Ipoly jobbpartján ellenséget. Délen saját alakulattal sem találkoztak.
Észak felé - Ipolykiskeszin - egy német század állt védelemben egy kis szovjet
,,hídfővel" szemben. Martin írja:
„Holdvilágos éjszaka, csikorgó hidegben, öt fős járőrrel a faluhoz érve Pistával
(v. Rábay István szakaszvezető, később még szó lesz róla) tűzkész géppisz
tolyokkal óvatosan előre mentünk. A három puskást tíz lépéssel mögénk ren
deltem. Öltözékünk - a továbbiak megértéséhez - rövid páncélos bőrkabát,
utászpantalló, halinacsizma és fehér prémsapka volt. Az egyik ház árnyékában
lopództunk tovább - a telihold fényét visszaverő hó sejtelmes, derengő világos
ságot adott - amikor lépések zajára, beszédfoszlányokra lettem figyelmes. A ház
sarkán kilesve a keresztező szélesebb úton három németet láttam közeledni.
Intettem Pistának és kiléptünk a ház mögül, biztonság okáért lövésre tartott
géppisztolyokkal. Az egyik német megpillantott és - mielőtt szóhoz juthattunk
volna - odaszólt a másik kettőnek: »Da sind die Russen!« mire mind a hárman
feltartották a kezüket. Puskájuk a vállukon lógott, így nem sok esélyük lett volna,
ha tényleg ruszkik vagyunk. - »Wir sind ja Ungarn!« - mondom nekik. Erre
magukhoz tértek, azon morgolódva, hogy jó, hogy agyon nem lőttek bennün
ket.(?!) Csupa öreg tartalékos volt. - Kértem, hogy vezessenek a parancsnokukhoz.
Egy jobb sorsra érdemes 40 év fölötti t. főhadnagy - civilben tanárféle - vezette a
219 Dárday-mp\ó, XII. 28.
220 Dárday-í\ap\6, XII. 24
Hop. és tpk., miután vonalas ök. kiépült, a két támogató tü. csoporttal háp-ot
változtatott -Náná-ra ahova éjjel 3h-kor érkezett be. ..." Lajtos, 46. és 50. o.
221 Dárday-napló, XII. 27.
222 Békássy a kézirat lezárása óta, 83 éves korában elhunyt. (Hadak Útján, 1995 március-április, 439. sz., 24. o.)
Az ,,átállásra": Pályi, 1., és I. o., Darnóy, 70. folytatás, 8. o.
223 Nyéki-Takáts, 50-53. o., Martin, 18-23. o.

-124-

falut védő »talpas« (Landser)-századot. Az alakulat nevére, hovatartozására már
nem emlékszem.22 Nehéz fegyverzetük két tehergépkocsira szerelt Zwillingből 20 mm-es iker légvédelmi géppuskából - állt. A főhadnagy, aki - petróleumlámpa
fényénél - valami klasszikust olvasott, elmondta, hogy egy kisebb orosz egység
már két napja átkelt az Ipolyon és befészkelte magát a parti bokros részbe. - Miért
nem támadja meg őket? - kérdeztem. - Nincs parancsom, nem tudom, milyen a
fegyverzetük, van még 80 emberem, legnagyobbrészt vén tartalékos. Csak súlyos
véráldozatba kerülne. Jobb a békesség. »Sie werden ständig beobachtet«." Mind
ehhez, még ha lett volna jogom, sem volt mit hozzáfűzni. - ,,Kérdeztem még, hogy
mi van tőlük északra. Annyit tudott, hogy Ipolypásztóig szinte semmi, ott elszórt
magyar és német alakulatok, följebb pedig nagy páncélos csata dúl. 225 ..." - Többé
nem találkoztunk.
Másnap adta ki a hadosztályparancsnokság - a letkési hídfő feladása kapcsán
már említett - az Ipoly védelmére szóló intézkedését. 22 A még mindig magabiztos
fogalmazású irat számol ,,az ellenséges támadások folytatásával" mind az Altorjay
csoportnál, a Dunától közvetlenül északra, mind pedig - súllyal - a Heinrich
harccsoportnál, Ipolyszalkánál és a községtől délre. A letkési hídfő elrendelt kiürí
tése után fő ellenállási vonalként az Altorjay harccsoportnál a jelenlegi vonalat, a
Heinrich csoportnál az Ipoly vonalát adja meg.
A hadosztály védelmi erőinek csoportosítását, a hozzávetőleges sávhatárokkal a
126. oldalon mutatjuk be. 227 Az Ipoly és Garam közti harcok, események hely
színeinek jobb áttekintésére, azonosítására a 127. oldalon látható térképvázlat
szolgál.
Az Ipoly parti helyzet már XII. 24-én éjjel, különösen pedig 25-e folyamán
hirtelen súlyosbodott. Az alig hogy kivont, Ipolyszalkán pihenőben levő II.
ejtőernyős zászlóaljat - vagy inkább maradékát - riadóztatták az Ipolyszalkától
északra fenyegető szovjet folyóátkelés elhárítására.228 A felderítő osztállyal együtt,
majd a XII. 24-én éjjel a hídfőből utolsóként kivont repülő-lövészek 1/2. szá
zadának megmaradt töredékével - Gótzy hadnagy parancsnoksága alatt 30 fővel mintegy 4 km-es folyószakaszt kellett védeniük, Ipolykiskesziig. Ennek során 24től 26-án estig tizennyolc folyóátkelési kísérletet hiúsítottak meg.229 Ipolyszalkától
délre a hadosztályparancsnokság az utászzászlóalj két századát volt kénytelen a
folyó védelmében harcba vetni.
Nyéki-Takáts százados, a felderítő osztály - és egyben az Ipolyszalkát védő
harccsoport - parancsnoka, aki még személyesen vitte ki motorkerékpáron a
224 Feltehetően a Kirchner páncélos tábornok parancsnoksága alá tartozó 271. Volksgrenadier hadosztály egy
alakulata volt. - Lajtos, 52. o. és 70/a. ábra.
225 „Állandó megfigyelés alatt tartjuk őket"... „Aztán kicsit elbeszélgettünk még, egy pohár bor mellett. Láttam,
hogy Hitlert nem sokkal többre tartja, mint én és a csodafegyverekben („Wunderwaffen") sem igen hisz. De azért nem
állhatta meg, hogy ne közölje velem, miszerint a magyar alakulatok legnagyobbrészt megbízhatatlanok, pedig a
hazájukat kellene védeniük. - Kíváncsi vagyok - feleltem meg rá - hogy, ha Németország területének már csak az
egyötöde lesz német kézen, akkor vajon a büszke német haderő, amely a háborút felelőtlenül elkezdte, és - a román
csalétekkel, Erdély hovatartozásával - minket is belerántott, még mekkora lelkesedéssel fog küzdeni?! - Erre nem volt
mit mondania és békességgel elváltunk.
226 Dárday-napló, XII. 24., 64. sz. melléklet. 366. Szt. László I. a. 44. XII. 24.
227 Uo. A 64. sz. melléklet szövege és a 67. sz. oleáta-melléklet alapján.
228 Ide kívánkozik még egy magát megnevezni ma sem kívánó egykori ejtőernyős tiszthelyettes levelének néhány
sora: „Szenteste, amikor leváltották az l/II. zászlóaljat, nagyon kevesen voltunk, nagyon elcsigázva vettük át a
szeretetcsomagokat és alig vártuk, hogy álomra hajtsuk fejünket. Még el sem aludtam a kicsiny falusi házban (nem is
vetkőztem le), amikor riadó volt, mert az oroszok átkeltek az Ipolyon."
229 Sanna, 214. o.

-125-

-126-

-127-

szerény karácsonyi ajándékcsomagokat az Ipoly-parton védelemben levő kerék
páros és nehézfegyverszázadának, este nehézakna becsapódástól a lábán sú
lyosan megsebesült.230 Az összpontosított - több sebesülttel, halottal is járó aknatűz alighanem a harcállásponton telepített R7 rádiónak volt köszönhető.
A Dárday-naplóból kitűnik, hogy a letkési hídfő és az ipolyi folyóvédelem
harcait a hadosztály tüzérsége is támogatta, lehetőségéhez mérten. 31 Ez azonban a
- hadrendhez képest - megfogyatkozott tüzéralakulatok és a felvonulás nehéz
ségei miatt késve és korlátozottan történt. A hadosztály-tüzérparancsnok és törzse
ugyan már XII. 20-án délben Párkánynánára érkezett, de a másnapra Bajtára várt
VIII. közepes gépvontatású tüzérosztály üzemanyag híján még Hajmáskéren
vesztegelt. Az 1. közepes aknavető tüzérosztály két megmaradt fogatolt ütegét
pedig a hadosztály vezérkari főnök által XII. 20-án kiadott felvonjjlási utasítás is
csak XII. 23-ára várta.23"
A hadosztály alárendeltségébe került 6. és 2. gépkocsizó tüzérosztályról a had
osztályparancsnokság XII. 22-i intézkedése (1. sz. szövegmelléklet, 116-117. o.)
kapcsán már szó volt. Ezek az egységek, a XII. 23-i tüzérségi jelerkés szerint233 a
nap folyamán 1207 lövésből álló bénító- illetve zavaró-tüzet adtak le „páncélos
támadás el-hárítására, gyalogos gyülekezések szétverésére, átkelési kísérlet
meghiúsítására. Ellenséges támadások a tüzérségi tűzben részben megakadtak."
A VIII. közepes gépvontatású tüzérosztály egy ütege végül is csak XII. 24-én 8hkor vált tűzkésszé,
hasonlóan a 23-án éjjel Bajta-Leléd általános .területére
felvonult 1. közepes aknavető tüzérosztály két ütegéhez. A részletekről Bakay
emlékirata tájékoztat.235
Az osztály, erőltetett menet - ,,lépés-ügetés" - után, XII. 22-én szállásolt be és
kapott eligazítást Garamkövesden. Itt szól Bakay a ,,Marinéninek" becézett PO-2es éjszakai bombázókról. (Erről Martin is ír. ) Frontot jártak emlékezhetnek,
mennyi kellemetlenséget, de veszteséget is okoztak a lassú, kétfedelű, csillag
motoros, varrógépre emlékeztető hangú, többnyire nők vezette gépek, aknagránát
nagyságú bombáikkal, elrabolva az amúgy is ritka éjszakai nyugalmat. Bakayék
ütegéből is jónéhányan megsebesültek.
A tüzelőállásba került 1. üteg főfigyelője Ipolyszalkától délre 1,5 km-re volt, az
osztályparancsnoki figyelő pedig a szálkai templomtoronyban. Az összpontosított
tűzcsapásokat innen irányították. A XII. 24-én reggel 7h-kor tűzkész 1. és 3. üteg
vonalait erős ellenséges akna- és tüzérségi tűz súlyosan megrongálta. Ennek
ellenére megkezdték a tüzelést, két napon át folytatva a tűzpárbajt, noha a ka230 Nyéki-Takáts, 53. o. - Nagy Valér hadnagy, zászlóalj segédtiszt a szomszéd szobában levő - akkor létesített az ejtőernyősökkel közös harcállásponton, zongora mellett néhány karácsonyi énekkel ünnepelt Sannáékkal. Az
éppen a térképet tanulmányozó és összeesett Nyéki-Takáts százados csizmáját - a por elülte után - levágták lábáról,
majd a pincében kapott elsősegélyt. (Széchenyi százados és Zichy főhadnagy is jelen voltak.) A zászlóalj orvos - dr.
Szellő Ambrus - kezébe azonban csak 26-án került az osztályparancsnok, addigra gázödémával. (Lábát az amputálástól
csak a csoda - és saját, a csonkítást megtagadó elszántsága - mentette meg. Hadirokkant lett. M. É. Lovagkereszt
kitüntetése alapján nemrég avatták vitézzé.)
231 Pályi hiányolta a tüzérségi támogatást. {Pályi, 12. o.)
232 Dárday-napló, XII. 20. és uo. 55. sz. melléklet.
233 Uo. XII. 23., 63. sz. melléklet.
234 Uo. XII. 24.
235 Bakav, 3-5. o.. és 45. I.23-án készült harctudósítása az 1/1. üteg harcairól 44. XII. 26-27-én. Dárda^napló, 45.
1. 24.. 9S. sz. melléklet
236 Martin, 23 o.
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rácsonyeste viszonylagos nyugalomban telt el. A rohamtüzérek felvonulását és a
német páncélosok visszavonulását - amiről alább szólunk - Bakay is észlelte. A
25-én újból fellángolt harcok után éjszaka az üteg - Bajta-É-ra ment tüzelőállásba,
majd Misley ezredes parancsára 26-án délelőtt az Ipolyvédelemből Fenékpuszta
felé visszavonuló utászokat támogatta, Leiedet és az Ipolyszalka-bajtai műutat tűz
alatt tartva. Innen délután - az orosz gyalogsági támadás közeledtével - Rapaics
százados, osztályparancsnok parancsára - Kövesdi-pusztára vonult vissza.
Ipolyszalkához és XII. 24-éhez visszatérve adjuk át Martinnak a szót: „Már 24-én
feltűnt, hogy egyre több gépesített egység - német páncélozott jármű - érkezik
észak felől, Garamkövesd irányába folytatva útját. A német visszavonulás még 25én délelőtt is tartott. Harckocsik, rohamlövegek, páncélvadászok, páncélgépkocsik
és páncélozott lövészkocsik követték egymást tarka összevisszaságban, részben
sérülten, némelyiket vontatták. Közel 200 db-ot számoltunk meg. Minthogy ellen
irányban semmilyen német csapatmozdulat nem volt észlelhető, hamarosan fel
ötlött bennem, hogy itt mi most - mint a magyar alakulatok a háború során
annyiszor - az utóvéd szerepét fogjuk játszani." 37 (Meg kell jegyezni, hogy a
járművek nem a letkési hídon át jöttek - ez 25-én már nem is volt lehetséges hanem Ipolykiskeszi felől.)
Lajtos erről a következőket írja:238 „XII. 24-én késő este megjelentek az első
visszavonuló német csapattöredékek észak felől jövet. Most már világosan látható
ténnyé vált, hogy LXXII. hadtest parancsnoka mit hallgatott el, illetve, hogy miben
hazudott. Ő ugyanis magyarok számára szolgáló utánpótló vonalakról beszélt,
holott valójában arról volt szó, hogy megvert alakulatok számára kellett bizto
sítanunk visszavonulási utakat, éspedig kizárólag német csapatokról volt szó.
Mindehhez még vissza kell utalnunk a hadászati eseményeket a legtömörebben
összefoglaló Gosztonyi idézetre,239 hozzáfűzve a következőket. A Guderian
parancsára a Dunántúlról átdobott német 3. és 6. páncélos hadosztálybeli „grá
nátosok" (gépkocsizó gyalogos egységek) és az ezen a frontszakaszon harcoló 8.
német páncélos hadosztály még bevethető harckocsijai az IpolyszakállasKistompa2 ° térségében Ipolyság elfoglalására irányuló sikertelen ellentáma
dásukkal annyit azért elértek, hogy a már Léváig jutott szovjet 6. gárda-harckocsi
hadsereg élei kénytelenek voltak visszafordulva a németeket hátba támadni. Ez
néhány napig késleltette a Garam balpartján indított - a Dunához irányuló bekerítő előretörésüket is. A már XII. 21-én Schmidték T által észlelt Garampáldnál
és Bénynél feltűnő szovjet harckocsik visszafordultak. Guderian fő célja, a
Kisalföld szovjet lerohanásának átmeneti elhárítása tehát megvalósult, de a meg
vert német páncélos alakulatokat így is bekerítés fenyegette. Csupán a Szent László
hadosztály áldozatos Ipolyvédelmének köszönhetően vonulhattak még időben,
zavartalanul vissza. A szovjet 6. gárda-harckocsihadsereg páncélosai ezután - az
utóvédként északon hagyott német gránátosokon át - könnyedén törhettek a
Garam balpartján ismét dél felé, Kicsindet már 25-én elfoglalva. Minderről az Ipolypartot védelmező szentlászlósok mit sem tudtak...
237
238
239
240
241

Uo. 27-28. o.
Lajtos, 46-A7. o.
Gosztonyi, 1978., 101. o.
Dombrády-Tóth, 396-397. o.
Lajtos, 38. o.
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A kicsindi hadihíd. Visszavonulás az Ipolytól
Lajtos XII. 23-ára teszi a parancs kiadását hadihíd verésére, a Garamon át,
Kicsind-délen. (A szükséghíd anyagát Ruttkay szállíttatta a helyszínre a
csilizradványi utász-békehelyőrségből. 2 ) Mint Lajtos írja, a túl korai elkészítés
ellenséges légi-, illetve tüzérségi támadást vonhat maga után. A híd XII. 26-án
hajnalra készült el, de feladatát alig töltötte be. Sorsát illetően a Dárday-napló
meglepetéssel szolgált. Minden eddigi ismert jelentősebb emlékirat megegyezik
abban, hogy a kicsindi hadihidat a hadosztály - az ellenség fenyegető közelsége
miatt - használhatatlanná tette. így például Lajtos szerint XII. 27-én reggel pa
rancsot adtak a felrobbantására.2 Pályi tudni véli, hogy Mersich százados, utász
század-parancsnok felgyújtatta,
Sanna XII. 27-én - dél tájban - egy Kicsindtől
keletre eső magaslatról felismerni vélte a hadihíd roncsait:2 5 Ezzel szemben a
Dárday-napló XII. 27-i bejegyzés szerint ,,a hadosztály tüzérparancsnok közli,
hogy a kicsindi hadihíd ép állapotban az ellenség kezére került és az ellenség
kisebb erőkkel megkezdte átkelését." Egy további aznapi bejegyzés szerint ,,a
nyugati oldalon csekély német erő és a hadosztály egy (utász?) zászlóaljának
megfogyatkozott egyik százada" véd. A víz sodra csak a híd egy tagját nyomta
meg.2 A napló további részében a hídról nem esik szó. (Mi még visszatérünk rá.)
Minthogy a január utolsó napjaiban a Garamon átjutott szovjet erők - a Dárdaynapló szerint már XII. 28-án estig - elérik Párkánynánát és Kőhídgyarmat-keletet,
fel kell tételezni, hogy mind Garamkövesdnél, mind Kicsindnél átkeltek a
Garamon. Ez azonban még nem bizonyítja, hogy a hadihíd mindvégig ép maradt.
Jellemzi a hadvezetés tájékozatlanságát, hogy a tüzérparancsnok XII. 27-én 6hkor még intézkedést ad ki a kicsindi hadihíd ,,Kernend DK. útvillák ált. területén a
rep. löv. e. egy zászlóalja" által történő biztosításának tüzérségi támogatására,247
miközben a szovjet harckocsizók már az ettől délre 4,5 km-re fekvő Kicsindet is
egy nappal előbb elfoglalták.
Visszatérve XII. 25-éhez és az Ipoly vonalát védő alakulatokhoz, a nap folyamán
- helyzetmegítélés és mérlegelés alapján - a hadosztályparancsnokság az általános
visszavonulás mellett döntött, 2
azonban ehhez német hozzájárulást nem
remélhetett. Egy harcoló csapat parancsnoka viszont, megszakadt összeköttetés
esetén, fenyegető helyzetben maga is elrendelheti a visszavonulást. Ezért a
vezérkari főnök tiszti futárokkal titkos parancsokat küldetett szét, Baráth
alezredest pedig - nagy megrökönyödésére - az addig kitűnően működő veze
tékes összeköttetés megszakítására utasította, ,,hibára" való hivatkozással. Később
azonban - az összeköttetés helyreállításakor - kiderült, hogy Heinrich alezredes a
helyén maradt, és nem is volt hajlandó „gyáván" visszavonulni - még hadosztály
parancsnoki parancsra sem.

242
243
244
245
246
247
248

Uo. 42. o.
Uo. 51. o.
Pályi, 48. o.; 54/19. o.
Sanna, 214. o.
Dárday-napló, Xíí. 27. \ hejegyzés nem szól az erős jégzajlásról.
Dárday-napló, XII 27., 72. sz. melléklet.
lajtos, 47- 50. o,
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A repülő-lövészezred tovább sorsát Pályi írásából ismerjük. A XII. 24-én éjfélig a
letkési hídfőből kivont I. zászlóalj 25-én,2 9 pihenőben, végre tisztálkodással,
fegyverkarbantartással foglalkozhatott. Azonban a vezérkari főnök parancsára Pályi tiltakozása ellenére, hiszen aknavetőik is harcban maradtak Ipolyszalkán - át
kellett adniuk a már említett 30 főt Gótzy Pál hadnagy parancsnoksága alatt,
folyó védelemre, Ipolykiskeszi térségébe. Lajtos ugyan két óra múlva vissza
rendelte őket, de Pályi futára már nem érte el a csoportot. Gótzy, 25-én estére jutva
Ipolykiskesziig, a templomban ütötte fel harcálláspontját, de már 26-án hajnalban
szovjet támadás érte. Gótzy - ejtőernyősökkel keveredve - nyugat felé harcban
kitért, de Garampáld-Kéménd táján szovjet gyűrűbe került. Alakulata felmor
zsolódott. Őt két ejtőernyős vitte eszméletlenül Garampáldra, ahol szovjet fog
ságba esett.251
Pályi végül a maradékkal Szalkai-pusztára vonult vissza. A hadosztály vezérkari
főnök XII. 25. 17h-i rádióparancsa szerint az I. repülő-lövészzászlóalj vonuljon
Garampáldra a kéméndi híd biztosítására.252 Szalkai-pusztáról elindulva sötétedés
után Pályiék a Baglyas-erdőben találják meg - véletlenül - Heinrichet és törzsét.
Az ezredparancsnok és segédtisztje, Cirfusz őrnagy tájékozatlanok. Pályiék
biztosított menetben indulnak tovább Kernend felé. A Kicsind, illetve Kernend
irányába kiküldött járőreik eltűnnek - mint később kiderül, fogságba esnek.
Tovább vonulva a völgyből harckocsizaj hallatszik. Pályi - Ősze főhadnagy
javaslatára - eláll az áttörési kísérlettől. Az orosz alakulatok mellett lassan, óva
tosan tovább húzódva - egy őrszemet megtévesztve, egy másikat leütve - több
oldalról is tűzbe kerülnek, míg végre megpillantják a műutat és mögötte a
Garamot. Mánfay hadnagy (Pályi ,,Mátay"-t ír) járőre Kicsinden szovjet csapatokat
és harckocsikat észlel. így Pályi a megmaradt 40 emberével egy vízimalomtól
északra253 a folyó átúszása mellett dönt.
Egy német páncélvadász a közelben tüzel - ismeretlen célra - más harc
tevékenység nincs, ellenség nem látszik. Gázló híján szerelvényüket, ruhájukat a
malom ajtaiból készített tutajra téve nekivágnak a szélén befagyott, középen zajló,
vagy 60 m széles Garamnak. Ősze főhadnagy a tutajról, felöltözve, nyakában
géppisztollyal a vízbe esik és a jégtáblák elsodorják. Egy fő így jár az úszók közül
is. A csuromvizes emberek a dermesztő hidegben a közeli kéméndi házakban
találnak menedéket. A 3. század töredéke és Szabó mű. hdgy. néhány embere a
felrobbantott kéméndi hídon mászik át.
A repülő-lövészezred parancsnoksága és a II. zászlóalj további sorsát illetően
Pályi - mint írja — adatait összefüggéstelen részletekből, hallomásból, illetve Lajtos
leveléből nyerte. Ezek szerint Heinrich ezredparancsnok a hadosztályparancs
nokság XII. 25-i, majd 26-án megismételt parancsát, hogy a Kicsindtől délre levő
hadihídon keljen át, a magyar repülőkatona becsületére hivatkozva megtagadta. A
hadosztályparancsnok ezért Heinrichet leváltotta és Pályit nevezte ki ezred249 Pályi, 37. o.
250 Dárday-napló, XII. 25.: „Misley ezredes közvetíti a hadosztály tüzérparancsnok parancsát, hogy IpolytölgyesÉNy-on az elg. hidat vert, amelyen erős gk. és jmű. forg. van, Ny-i irányba. Ezt a célt a Nana alatt állásban levő né.
mozsár üteg vegye tűz alá."
251 Pályi, 38. o. Gótzy Pál 3 év szovjet hadifogság, majd itthon elszenvedett 3 év börtön után tudott 1956-ban
külföldre távozni.
252 Pályi, 38-48. o.
253 A vízimalom a régi 75 000-es térképen jelölve van, 1 km-re északra Kicsindtől. (L. a térképeta 127. oldalon.)
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parancsnoknak.
Ez a parancs azonban Pályit már nem érte el. Az ezred
parancsnokságon ezután történtek tisztázatlanok. Tény, hogy Cirfusz és Novotny
őrnagy, segédtisztek, a segélyhely orvosával és az ezredvonat még 26-án, ellen
séges behatás nélkül kelt át a kicsindi hadihídon. Mintegy 30 fő a II. repülő
lövészzászlóaljból ugyanakkor a híd mellett gázolt át a Garamon - a hídparancsnok jelentése szerint.255 Bazsó főhadnagyot, a II. repülő-lövészzászlóalj
páncéltörő szakaszparancsnokát - aki 26-án hajnalban érkezett maradék 5 em
berével a hídhoz -Mersich százados, hídparancsnok, a keskeny híd túlterheltsége
miatt várakozásra intette. Egy faházban elaludtak és erős tűzre ébredve a
szürkületben látták, hogy az oroszok már mindenhonnan lőtték az átkelésre váró
magyar egységeket. Noha a körön kívül voltak, ,,a zűrzavarban és félhomályban"
sikerült a hídon átkelniük.
Eközben a Baglyas-erdőben körvédelemben levő II. repülő-lövészzászlóalj
maradék Ereyer őrnaggyal, Tarajossy századossal fogságba esik. Heinrich ezredes
hősi halált hal.257
Ugyanekkor a két utászszázad még az Ipolyszalkától délre eső folyószakaszt
védte támpontszerűen. Palágyi hadnagy írja:258 „December 26-án délután,
szürkületkor a tőlünk délre levő védősávot elfoglaló gépkocsizó-lövész alakulat
katonái »jobbszárny feladva« kiáltásokkal vonultak vissza mellettünk. Ekkor
századparancsnokomtól, Bóra Gyula századostól azt a parancsot kaptam, hogy
derítsem fel a tőlünk mintegy 2 km szélességben délre fekvő terepszakaszt. Ezt
szakaszom három önként jelentkező tagjával együtt elvégeztem, de akkor - este 6
körül - ott még nem találkoztunk oroszokkal, bár a túlpartról tüzeltek ránk. A
következő parancs védőállás foglalásáról szólt, szakaszommal, a század jobb
szárnyán, az lpolyra merőlegesen. Harcálláspontomat egy az Ipoly partjához közel
levő felrobbantott cseh erőd képezte. Szakaszommal ebből kiindulva alakítottunk
ki védővonalat, amely a cseh erőd helyén levő mintegy 15 m átmérőjű gödörtől
eltekintve »meztelen« volt, mert a -15°-os hidegben embereim csak mímelték a
beásásra vonatkozó parancs teljesítését. Megerősítésül egy Szabó nevű zászlós
villámgéppuskás szakaszát kaptam, két villámgéppuskával. Az egyik üzem
képtelen volt, a másik hamarosan azzá lett. Este 9 óra után indult meg az orosz
támadás. Tőlünk jobbra 1 km-re kelhettek át az oroszok az Ipolyon és igen nagy
tömegben, hármas-négyes csoportokban összekapaszkodva, »huri-huri« kiáltással
lépésben közeledtek felénk. Akiket az erődrom peremén tüzelőállást foglaló
Szabó zászlós villámgéppuskája és saját puskalövedékeink eltaláltak, azokkal nem
törődtek, újra összekapaszkodtak és feltartóztathatatlanul közeledtek felénk.
Közben a másik villámgéppuska is csütörtököt mondott és amikor a támadók
mintegy 50 m-re lehettek harcálláspontom peremétől, Szabó zászlós jajgatni
kezdett, mert eltalálták. Ekkor már egyedül voltam. Egy otthagyott puskából

254 Lajtos Árpád 1983. I. 06-i levele Pályi Györgyhöz. Pályi, 47. o.
255 Pályi, 47. o.
256 Pályi, 54/13. o. Pályi - Magyarországon jártában - találkozott Bazsó főhadnaggyal. Eredetileg két rajból álló
szakasza csökkent le a letkési hídfő védelmében, négy nap alatt, 5 főre.
257 Pályi, 2V, 44., és 54/18. o.
258 Dr. Palányi Tivadar levele Martul Kornél birtokában. Palágyi 1945-ben az új „demokratikus" honvédség
tagjaként, a Dunántúlon, aknamentesítést végezve egy szabálytalanul telepített szovjet aknára lépett. A robbanás
ity >mán egyik lábfejéi elvesztette. Ezután szerzett mérnöki diplomát, doktorátust.

kilőttem a töltényeket, majd a zászlóst a vállamra kaptam és elindultam vele a rom
hátsó pereme felé. Mikor odaérve visszanéztem, a túlsó peremen már orosz
katonák álltak. Szabó zászlós hangosan jajgatott a fájdalomtól; így utólag ennek
tulajdonítom, hogy nem lőttek rám, legalábbis nem találtak el. A sebesültet
hátravittem 1 km-re levő századparancsnoki harcállásponlunkra, egy malomba. Az
egészségügyiek gerinclövést állapítottak meg. A zászlós menthetetlen volt."
Az Ipoly-parton az utász századtól északra levő alakulatok - felderítő osztály,
ejtőernyősök - XII. 26-án alkonyatkor kezdték meg a leválást, mind erősebb
szovjet folyóátkelési kísérletek közepette. Ipolyszalkán már beszivárgott ellenség
volt. Kiszámíthatatlan irányokból egyre szaporodó lövöldözés közepette folyt a
gyülekezés a visszavonuláshoz. A felderítő osztály törzse, v. Földes Gyula szá
zados, az új osztályparancsnok és v. Nagy Valér hadnagy segédtiszt embereikkel,
Maitin hadnagy, szakasza Ipolyszalkára vezényelt részével és az ejtőernyősök egy
töredéke Karsay főhadnagy, géppuskás századparancsnokkal Fenékpusztán
éjszakázott egy sereg más töredékalakulattal, köztük néhány némettel is. Ott már
alapos aknatüzet kaptak. Másnap reggel a tisztek, egy rangidős - sötétzöld parolis
- alezredes parancsnoksága alatt, mindenféle összeköttetés híján a kicsindi
hadihíd elérését tűzték ki célul, nem sejtve, hogy utolsó harcos napjuk előtt
állnak.260
A hadosztály felmorzsolódása
A Szent László hadosztály felmorzsolódása már a letkési hídfőben megindult a
II. ejtőernyős zászlóalj és a repülő-lövészezred nagy része, valamint a XII. 24-én
bevetett rohamtüzérek csaknem teljes feláldozásával.
A repülő-lövészezred maradékának további sorsáról, végzetéről az előző
fejezetben írtunk. A felderítő osztály Ipolyszalkától északra védő kerékpáros és
nehézfegyverszázadának maradéka a Baglyaserdőn keresztül jutott el a Garam
hoz. Sikeresen átúszva azonban a következő napokban katasztrofális veszte
ségeket szenvedtek, mindhárom megmaradt hivatásos tisztjük - Puky főhadnagy,
Lelkes hadnagy, v. László hadnagy - légitámadások során elesett. *
A felderítő osztály lovasszázada - máig tisztázatlan körülmények között - XII.
27-én szovjet fogságba került, Pályi - hallomásból szerzett - értesülése szerint
ahelyett, hogy védték volna a hadihidat. Pályi ezzel igazolva látta bizalmatlanságát,
amikor nem alkalmazta őket Letkésen.2 2 Az 1. közepes aknavető tüzérosztály
osztály-segédtisztjének harctudósítása szerint2 á azonban a Széchenyi-huszár
század XII. 27-én hajnali 2 után indul Garamkövesd pusztáról ,,Kicsind felé, hogy
Ny. felé felderítsen". Akkor pedig már a hadihíd - mint láttuk - körül volt véve a
támadó szovjet erőkkel. Márpedig az erőviszonyok ismerete nélkül nehéz ítéletet

259 Martin, 31. o.
260 Uo. 32-33. o. A Dárda)>-napló XII. 26-i 71. sz. melléklete szerint az utászzászlóalj képezett Fenékpusztán
hadosztálytartalékot, a zászlóaljparancsnok parancsnoksága alatt. Ez csak a zászlóaljtörzs és az 1. század lehetett, mert
a 2-3. század az Ipolyvédelemben vett részt. Az említett „rangidős" így alighanem a fenékpusztai parancsnok,
Koppány alezredes volt.
261 A felderítő osztály nehézfegyverszázad röppentyus szakaszparancsnoka - egy tartalékos zászlós zászlós szóbeli közlése 1946 nyarán Martin Kornélnak.
262 Pályi, 21. o.
263 Dárday-napló, XII. 27., 74. sz. melléklet. (3- sz. szöiegmelléklet, 135. o.)
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mondani Széchenyiek fölött. Tény, hogy a hadifogságban sem gróf Széchenyi
százados, sem gróf Zichy főhadnagy nem beszélt „átállásról"
XII. 27-én - a hadosztály Ipoly-Garam-közi alakulatai felmorzsolódásának utol
só napján - a lejátszódó tragikus események szemléltetésére három írásos
emlékhez fordulunk. Elsőként tovább idézünk Palágyitól. „Miután visszavonu
lásunk megkezdésekor kiderült, hogy az orosz csapatok már tőlünk nyugatra is
feltűntek, századparancsnokom engedélyével megkíséreltem a századtól elsza
kadva a Garamhoz eljutni. Kétórai gyaloglás után már minden irányból lőttek rám,
majd hamarosan körülfogtak és egy nagyobb fogolycsoporthoz kísértek. Ott volt a
századom is, parancsnokával együtt. Miután pisztolyomat, látcsövemet, karórámat
elvették, az orosz katona megkérdezte: »Bum-bum jeszty?« - »Nyet« válaszoltam,
naívul azt gondolván, hogy a hátizsákomhoz nem nyúlnak. De persze ezt is
kifosztották és amikor az orosz megtalálta tartalék pisztolyomat, cifra károm
kodások közepette habozás nélkül a halántékomhoz szorította és meghúzta a
ravaszt. Azt hittem, hogy a pisztoly töltve van, de kiderült, hogy nem volt és az
orosz ennyivel beérte. Bóra százados, aki mindezt látta, gondolatban elbúcsúzott
tőlem - mesélte utólag."
A tüzérparancsnok a hadosztály tüzérségét legnagyobbrészt még időben
áttelepítette a Garamtól nyugatra. Az 1. közepes aknavető tüzérosztály esetében
azonban ez az intézkedés elkésett, ami egyben vesztüket is jelentette. Bakay
emlékezéséből - kiegészítve a Dárday-anyagból előkerült harctudósítással - az
alábbiakat idézzük:
„December 26-án a Kövesdi-pusztán éjjelezve, 27-én hajnalban kaptam szóbeli
parancsot Rapaics százados úr, osztályparancsnoktól, hogy az ütegem Kicsind
területén menjen állásba és ott vegyem fel a kapcsolatot Misley ezredes úrral. Az
üteg Garamkövesd pusztáról 6h30'-kor indulva szántóföldeken át vezető földúton
haladt Kicsind felé. A község előtt egy igen szűk, meredek és hosszú horhoshoz
értünk. Valamilyen előérzettől vezérelve ketten - felderítőmmel, Kassay hadapród
őrmesterrel - lovainkat kantárszáron vezetve értünk ki a horhosból az első
házakhoz. Sehol egy lélek. Egyszerre csak elhúz mellettünk osztályparancs
nokunk, DKW-jával, mellette segédtisztje, még egy tiszt és a gépkocsivezető.
Mosolyogva integetnek. Alig voltak 200 m-nyire, amikor az egyik házból
géppisztolyos oroszok ugrálnak ki s körülvéve az autót kirángatják a bennülőket
és betuszkolják a ház udvarába. Jobban körülnézve, a ködös árterületen számtalan
ruszkit láttunk, amint főzték a reggelijüket, mit sem törődve a történtekkel. Mi
ketten sem tehettünk semmit. Hihetetlenül hangzik, de szép lassan megfordultunk
vissza a horhos felé, lovainkkal a hátunk mögött, golyófogónak. De senki nem
lőtt, nem jött utánunk. így, megfordítva az üteget, visszaindultunk Kövesdipusztára, az otthagyott két üteghez. Menet közben utunkat keresztezte egy 10-12
fős gyalogos csoport, takarókba bugyolálva. Stefán Valér alezredes úr2 7 és törzse

264 Martin Kornél személyes emléke.
265 Dárday-napló, XII. 2 6 , 7 1 . sz. melléklet, ésXK 27.
266 „M. kir. 1. honv. köz. av. rü. oszt. - 1. üteg. - harctudósítás. - 1 / 1 . üteg harcairól. 1944. évi december hó 2627-én." 1 o. „Tp. Z-469, 1945.. évi január 23-án. -Bakay Zoltán hdgy. üp."'Dárday-napló, 45. I. 24., 98. sz. melléklet.
267 Stefán Valér vezérkari alezredes, a gránátos ezred parancsnoka XII. 25-étől a hadosztály ,,B" (északi) védelmi
harccsoportjának parancsnoka volt. Szovjet fogságba esett, valószínűleg XII. 27-én.
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volt. Jelentkeztem nála és tájékoztattam a Kicsindnél tapasztalt helyzetről. Azt a
parancsot kaptam, hogy vonuljunk Garamkövesd-pusztára és ott egyesülve a 3.
üteggel, északra, az ejtőernyősök és a gránátos-ezred állásai felé menetelve ott
kitörünk, mert be vagyunk kerítve. A Kövesdi-pusztára vittem az üteget és a
történteket jelentettem v. Farkas hadnagy, zászlóalj-segédtisztnek. A 3. üteg
beérkezése után Hargitay főhadnagy úr vette át a parancsnokságot és Stefán
alezredes úrék után északra a gyalogság állásai felé vonultunk. Menet sorrend 3 . 1. üteg volt. Meredek emelkedőn a 3. üteg éle a hegy gerincéhez ért, ekkor
géppisztolytüzet kapott s találkoztam Stefán alez. úrék visszafelé futó részeivel.
Hargitay főhadnagy az osztályt visszairányítja Garamkövesd-pusztára. Az osztály
segédtiszt javaslatára elhatározza, hogy megpróbál áttörni Garamkövesd felé. A
legénység azonban a parancsot megtagadja. Elbújik, jelvényét és rendfokozati
jelzését leszakítja. Nagy része Pőhl hadnagy vezetésével, másik része Cifra
őrmesterrel az istállóban és a házakban. Hargitay főhadnagy a helyzetet látva
elrendeli, hogy a tisztek személyileg próbáljanak áttörni. Bajta felől harckocsizúgást, lövegtüzet hallva Farkas hadnagy, osztálysegédtiszttel és néhány
önként jelentkezővel elindulunk délnyugat felé. Később Hargitay főhadnagy és
Papp hadapród-őrmester is csatlakozik. Menet közben egy harckocsi tüzet nyit
ránk. 1 largitay főhadnagy - nem bírva a menetet - a távolból integető oroszoknak
megadja magát.
A távot a 3 km-re levő Garamhoz nyílt, kopár szántóföldön kellett megtenni, de
a fiatalokból álló csoport szinte végig futva tette meg az utat. A rohanás így sem
volt zökkenőmentes. A Garam partján lefelé szivárgó orosz egységek küldtek
felénk egy-egy géppisztolysorozatot, ezt viszonoztuk is, de Párkánynána irányából
saját páncéltörő lövegek nyitottak ránk tüzet. Ha villant a torkolattűz már
hasaltunk is. így - bár elég pontosan lőttek - senki nem sérült meg. Déltájban
értünk a Garamhoz, nem zajlott a víz s csak 30 m széles lehetett. Összefogódzva
libasorban az erős sodorban is átjutottunk lábujjhegyen a - szigetre. Minden
reményünk odaveszett. A folyó legalább 100 méter széles volt, hatalmas jégtáblák
sodródtak a vízen, közöttük katonáink holttesteit is vitte a víz. Azonnal
visszafordulva, újra át a jéghideg vízen visszatértünk a Garam balpartjára és valami
csodára várva tovább futottunk déli irányban Garamkövesd felé. A csoda be is
következett. A Garamkövesdről Párkányba vezető közúti híd fel volt robbantva,"
de a jégtáblák a leszakadt hídszerkezeten összetorlódtak. Ezen a recsegő, ropogó
jégen kúszva, kezünket véresre sértve, lépésről lépésre közelítettük a túlsó partot,
a szabadulást jelentő oldalt. Egyenruhánk csurom víz. A kihalt Párkányban
összefutottunk két, sebesülteket szállító Botonddal. Köbölkútra tartottak. A pony
va alatt tele voltak sebesültekkel, így kívül a sárhányókon, kocsilépcsőkön ka
paszkodva tettük meg az utat a 22 km-re levő Köbölkútig. A vizes ruhákban szinte
odafagyva emeltek le bennünket a kis hadikórház beosztottai. Meleg szoba,
dunyhás ágy, gyógyszerek. Két nap múlva makk-egészségesek voltunk, nem
268 A sziget a térképen azonosítható. A leírás itt ellentmondásos a Dárdaj'-napló XII. 28-i feljegyzésével, illetve a
77. sz. melléklet - ..A hadosztály-parancsnokság intézkedése a Garamvédelemre" c. irat - 4. pontjával. Ez utóbbi a
hídfő fokozatos kiürítését XII. 28-án 4h-ra rendeli el, a fenti feljegyzés szerint azonban a hídrobbantás végrehajtását
Richter német tüzérparancsnok reggel Sh-kor jelenti. (Noha v. Farkas hadnagy, osztálysegédtiszt nem említi a hidat, de
a jégtáblákon történt átkelésről ír. A Garam viszont zajlott és a jég csak ott torlódott össze, ahol akadály volt. Az
aknavetős tüzérek átkelése XII. 27-én kora délután történt.)
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köhögtünk, lázunk sem volt. Fiatalok voltunk, érr pár hónappal múltam akkor 20
éves."
Bakay sorait, adatait támasztja alá az 1. közepes aknavető tüzérosztály segéd
tisztjének már idézett s itt fakszimilében közölt harctudósítása is.
Ez lett hát a
novemberben még oly hősiesen küzdő - dicséretben részesült - aknavetős tüzér
alakulatból a „lehetetlen" ( nincs rá jobb szó) harchelyzet hatására.
Kövessük végül nyomon a felderítőosztály és a II. ejtőernyős zászlóalj
maradékának további sorsát - Martin emlékezése alapján270 - a XII. 29-én reggeli,
Fenékpusztán tartott megbeszélés után: ,,- No akkor »felderítők előre«, adta ki a
parancsot az »ales«,271 ami talán kedélyesen hangzott volna, ha nem látom hozzá
hamuszürke arcát és ide-oda rebbenő szemét. (Vele sem találkoztam többet.)
Osztályparancsnokunk, Földes százados - most már azt kell mondanom, szokás
szerint - egy árva szót sem szólt. Amikor megkérdeztem: százados úr, a.k.,
indulhatunk?, akkor is csak némán bólintott. A térképen megcéloztam a Kicsind
község fölötti erdőszélet és az arra tartó erdei úton nekivágtunk. Vagy egy km-t
tehettünk meg, csikorgó hidegben, amikor a földút keményre fagyott kerék
túrásain az Opel-Blitz tehergépkocsi - utolsó járművünk - tengelytörést szen
vedett. Elosztottuk róla a legszükségesebbet, majd a motort páncélököllel
szétlőttük. További, közel 1 km-es menet után értünk az erdő szélére. Szőlővel,
gyümölcsfákkal telepített lankás domboldal nyílt meg előttünk. 2-300 m-re
erősebb lejtő, vagy letörés lehetett, mögötte kandikált ki néhány háztető és egy
templomtorony. A lanka délnyugat felé amolyan legelőfélében, - vagyis teljesen
fedetlen terepben - folytatódott, talán 3^400 m-re beláthatóan. Balról - délről - az
erdőszél húzódott a látóhatárig. A Garam nem látszott. Jobbfelé - ameddig csak
elláttam - gyümölcsfák, szőlőkarók. Míg az Opellel bajlódtunk, Földes százados,
Nagy hadnagy és néhányan az osztálytörzsből utolértek, egy kisebb ejtőernyős
csoport pedig megelőzött bennünket. Lehettek vagy öten, egy tiszt - mint később
kiderült: Karsay főhadnagy - parancsnoksága alatt; a géppuskás század maradéka.
Két villámgéppuskájuk volt, a többiek nyakában a hevederek lógtak.
Alig, hogy kiléptünk az erdőből - magam, Rábay Pistával,272 Földesek és a
szakaszomból néhányan - szorosan az ejtőernyősök mögött, balról máris tüzet
kaptunk. A lejtős legelő alsó peremén - pont amerre a hidat sejtettük - T-34-esek
tűntek fel, először egy, majd még kettő. Mintha csak ránk vártak volna, üdvözlésül
néhány rövid sorozattal szórtak meg, aztán a lövegek is rázendítettek. Az
• ejtőernyősök igazi profik módjára csapták íe a villámgéppuskát, vágódtak melléje,
fűzték be a hevedert és máris tüzeltek. A harckocsikban persze nem sok kárt
tettek, de a körülöttük mozgó gyalogság eltűnt, a T-34-esek megálltak, viszont
perceken belül kiadós aknatűz zúdult ránk. A harckocsilövegek is tovább tüzeltek.
Nekünk csak kézi fegyvereink voltak, ráadásul a géppisztolyhoz csak egyes

269 L. a 263. sz. jegyzetet.
270 Martin, 32-41. o.
271 L. a 260. sz. jegyzetet.
272 Vitéz Rábay István, ht. szakaszvezető. A 2. magyar hadsereggel, az 51. páncélvadász zászlóaljban - a bátor
ságáról híres dr. Legány Dezső t. zászlós Nimródjában kezelőként -, majd a Kramer hadtesthez vezényelve, roham
lövegkezelőként járt frontot. Bronz és nagyezüst vitézségi éremmel saját jogon lett vitéz. Német II. oszt. vaskeresztje is
volt. Később 10 évet töltött a GULAG-on.
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lövésre alkalmas lőszer.
A távolság amúgy is túl nagy volt. A hátrább levő
embereimnél ugyan volt néhány páncélököl, kézigránát, de a harckocsik felé
előnyomulni kilátástalan lett volna. így hát a fedezést gyakoroltuk, miközben a
szakaszmaradék puskásai - az ejtőernyősökön felbuzdulva - maguk is tüzelni
kezdtek. Innen még vissza lehetett volna húzódni az erdőbe, noha sok jóra onnan
sem számíthattunk. Szívem szerint északra próbálkoztam volna kitérni, de bíztam
az ejtőernyősök rutinjában és valahogy nem akaródzott megfutamodni a »csata
térről«. Egy darabig folyt az egyenlőtlen tűzpárbaj, de a hevederek vészesen
fogytak és már néhány halottunk, sebesültünk is volt. Próbáltam Karsayt meg
közelíteni, de mielőtt odaértem volna, már »tüzet szüntess«-t rendelt el és elkezdett
oldalozni embereivel, jobbra a község felé, ahonnan semmilyen zaj nem hal
latszott, ellenséget sem láttunk. Mi néhányan szorosan utánuk. Közben a ruszki
harckocsilövegek és aknavetők tüzüket hátrább helyezték. Visszanézve láttam,
hogy embereim a sebesültekkel foglalatoskodnak, az erdőszélen - északabbra és
magasabban - feltűntek az ejtőernyős zöm katonái. Előttünk a községben to
vábbra is csend honolt, amikor már csak 25-30 lépésnyire lehettünk a letöréstől,
aminek bemélyedésébe gyalogút vezetett. Itt néztem utoljára karórámra: 2 órát
mutatott.
Egyszerre csak két koszos-szerelőruhába öltözött alak jelenik meg, fegy
vertelenül, sapka nélkül és vadul integetni kezdenek. Először azt hittem, hogy
civilek, csak később derült ki, hogy az olajfoltos vászonöltözék a szovjet pán
célosok viseltes egyenruhája. A jellegzetes, hurkás bukósisak nem volt velük.
Karsayék nem lőttek rájuk - furcsa is lett volna fegyvertelen emberekre - hát mi is
vártunk, hogy mi lesz. Az egyik tört magyarsággal, de elég érthetően kiáltozni
kezdett, valahogy ilyenformán: »Gyere magyarszki, nem lőjj, itt barát, gyere, nem
bánt... kamerád...« Látom, hogy Karsay feláll. Én is felállók, velem együtt Pista.
Nézek hátra: Nagy Valér szintén áll már, Földes százados eltűnt... Karsay mutogat
a figuráknak, hogy jöjjenek közelebb. Azok pár lépést tesznek felénk, majd
nekünk integetnek, hogy jöjjünk. Mi is megindulunk, de alig teszünk öt-hat lépést,
amikor Pista megbök: hadnagy úr! nézze! jobbra! - Egy talán 30-40 m-re levő
horhos-szerű mélyedésből rajnyi orosz indul felénk, kezükben géppisztoly, de
nem lőnek. »Barátaink« mögött pedig két tányéros golyószóró kandikál ki a letörés
mögül, tüzelőállásban. Önkéntelenül felkapom a géppisztolyt és hátrálni kezdek,
amikor Pista keze nehezül a karomra. Most is előttem van a szeme, mély
sötétbarna és - mint mindig - a félelem leghalványabb nyoma nélkül, barát
ságosan tekint rám, ahogy megszólal: »hagyja hadnagy úr, - nem érdemes...«
A többi már másodpercek alatt zajlott le. A faluból még vagy öt ruszki jött oda,
vállára vetett géppisztollyal. Kezünket rázogatták, karunkat veregették. A jobbról
jött fegyveresek néhány lépésre megálltak. Aztán..., mindennek vége volt. Úgy
kerültünk fogságba, hogy fel sem tartottuk a kezünket. »Szépen elkérték« fegy
verünket, térképtáskámat, távcsövemet, pisztolyomat. Már a községben kísértek
lefelé, amikor elvették órámat, majd báránybéléses bőrkabátomat húzták le rólam
a csoportokban érkező szovjet katonák. Annyit legalább láttam, hogy továbbjutási
esélyünk - erre felé - a nullával lett volna egyenlő. A község hemzsegett az oro273 A Király III. típusú magyar géppisztoly závárzatán valamit változtattak, ezért a Király II. lőszer csak egyes
lövést tett lehetővé. Sorozat esetén akadály keletkezett.
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szóktól. Téli sapkám, halinacsizmám akkor még megmaradt, de csak egy szál
zubbonyban tereltek be Karsayval, Nagy Valérral és Rábay Pistával - akit piros
paszpolos testőrzubbonyában és kitüntetéseivel tisztnek néztek - egy parasztház
udvarára. Ott, még mindig barátságosan - a számunkra érthetetlen beszédet
mutogatással fűszerezve - nem kevesebbet akartak, mint azt, hogy menjünk vissza
a vonalba és kiabáljunk mi a hátrább lévőknek: adják meg magukat, nem lesz
bántódásuk. Erre egyikünk sem volt hajlandó. Akkor aztán vége szakadt a mosoly
politikájának. Durván ordítva, káromkodva, a géppisztollyal hadonászva, majd a
bordánkhoz nyomva lökdösni kezdtek a ház és udvar hátulján emelkedő, vagy
6-7 m magas löszfalhoz. Na, gondoltam, itt a vég. Az egyik ruszki fölénk eresztett
egy jókora sorozatot. Hullott a fejünkre a meredek falból a lösz.. ,275
Megint Pista volt, aki megmentett. Én kimegyek hadnagy úr, mondta. Utólag
sokszor gondoltam rá, mennyivel nagyobb bátorság kellett ehhez, mint az
ellenkezőjéhez... - A ruszkik - úgy látszott - ennyivel beérték, mert hárman,
Pistával elvonultak, bennünket, többieket pedig otthagytak egy orosz őrizetében,
aki beterelt a házba... Mérhetetlenül nyomorultnak éreztem magamat, gondolom a
többiek se különbül...
Közben azért hallottuk a harcizaj erősödését. Hamarosan Pista is visszatért, most
már csak egy őr kíséretében. Mondta, hogy a közelben levőket, részben még a
szakasz maradékát sikerült élve megadásra bírnia, de arrébb - észak felé szabályos ütközet dúl a ruszkik és az ejtőernyősök között. Őrájuk is odapörköltek,
ezért aztán felvezetői nem erőltették tovább a dolgot.
Nem sokkal később - még világos volt - a község főterére kísértek bennünket.
Ott már legalább ötven fogoly ácsorgott, részben a szakaszomból, aztán ejtő
ernyősök és más alakulatbeli szentlászlósok. Volt közöttünk néhány német is,
szinte reszketve a félelemtől. Sajnos nem alaptalanul. A németeket közre vettük,
amikor ötösével sorakoztattak bennünket, de jellegzetes zöldes-szürkés sátor
lapjuk - amit magukra borítottak - bármennyire is összegörnyedtek, kirítt a
magyar khaki zubbonyok, köpenyek és az ejtőernyős overallok lilás-barnás
tömegéből. Kiszedték valamennyit a sorból - talán öten-hatan lehettek - majd a
közeli bokrok mögé tuszkolták és minden teketória nélkül géppisztollyal ki
végezték őket. Alig, hogy ezt elintézték, tisztességes aknatüzet kaptunk. A még
harcban álló ejtőernyősök lőtték a községet vetőikkel és - mint később megtudtuk
- utolsó aknagránátjaikkal. Komikus volt látni, ahogy a közelben levő ruszkik őreink is - szanaszét futottak, fedezéket keresve. Mi, az előző események
sokkjából még magunkhoz sem térve, helyzetünknek megfelelően csak áll
dogáltunk, de - csodák csodája - a tucatnyi robbanástól mégis csak néhány orosz
sebesült meg. Rázták is a többiek az öklüket felénk amikor elszállították őket.

274 Meglepően sok volt a - mint később megtudtam - ,,gárda"-harckocsi-hadseregben a gyerekkinézésű - korú méretű katona.
275 Úgy látszik, ez a körbelövöldözés hagyománnyá vált a szovjet hadseregben. A ma Oslóban élő Szűcs Sándor 1956-ban Záhony állomásfőnöke - mondja el, hogy 1956. november 4-én orosz területre hurcolva, napokon át
„körbelőtték" kihallgatás előtt. ÚJ Magyarország, 1995. I. 14. (V. 12.) 12. o.
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Miközben az egyik embertől kaptam egy pokrócot, megtudtam, hogy Földes
százados, osztályparancsnokunk öngyilkos lett. Amikor látta a közeledő fegyveres
oroszokat, egy szőlőkarórakás mögé húzódva pisztolyával főbe lőtte magát.
Az aknatűz szünetében betereltek bennünket egy nagyobb épületbe - iskola,
vagy községháza lehetett - a tiszteket külön, egy üres parkettás szobába. Az
aknázás - mindössze néhány gránát erejéig - újra kezdődött, majd végleg elhall
gatott. Négy óra után - már sötétedett - még néhány ejtőernyős tisztet löktek be a
szobába. Karsay főhadnagy lelkesen üdvözölte az érkező Sanna »Harry« zászló
aljparancsnokot (már századossá léptették elő de csak két csillaga volt a zub
bonyán), és Tóth Antal főhadnagyot. Egy Tolnai nevű repülő százados is velük
volt. Sannáéktól megtudtuk, hogy az ejtőernyős zászlóalj maradéka még az
erdőben kétfelé oszlott. A nagyobbik rész - a néhány fős géppuskás század
velünk, a volt 5., és 6. század és a nehézfegyverszázad maradványa a nyomunkban
- a kicsindi hadihidat próbálta megközelíteni, míg egy század túlélői észak felé
tértek ki.
Az ejtőernyős zöm már nem futott bele - hozzánk hasonlóan - a »barátságos
fogadtatásba- és így nem is adták olyan olcsón a bőrüket. Sajnos soknak közülük
éppen ez lett a veszte. Két órán keresztül folyt a harc a szőlőben-gyümölcsösben
fától-fáig. Az ejtőernyősök eleinte teret nyertek, de a községbe ők sem jutottak be
és egyre nagyobb szovjet erők vonultak fel. A T-34-esek és az aknavetők pedig tekintet nélkül a saját veszteségre - folyamatosan lőtték a harcolókat. Négy óra
felé a lőszer és kézigránát kifogyott és az életben maradottak számára nem volt
más választás, mint a megadás. A ruszkik a sebesülteket agyonlőtték, de a
többieket nem bántották. Talán ha 35 volt a túlélő ejtőernyősök száma."
Szakítsuk meg itt az idézetet, az északnak, Kernend felé kitért ejtőernyősök,
Kövesdy főhadnagy, zászlóalj segédtiszt és Szakács főhadnagy, a 4. század
parancsnoka és embereik útját követve. Sorsukról Kövesdy leveleiből,277 Huszár
munkáiból 278 és a Pályi által idézett Pethő-emlékiratból279 tudunk.
Az északra kitérő zászlóaljtöredéknek csak harc árán sikerült a Garam-partot
elérnie. Minthogy a víz itt már a parton is túl mélynek bizonyult - a jeges vízbe
ugró katonák elmerültek - Pethő hadapródőrmester erélyes fellépésével, a pánikot
elhárítva, harcolva tértek ki tovább északnak, ahol Szakács főhadnagynak már
sikerült a túlpartig is csak nyakig érő gázlót találnia. így - egymást vonszolva fulladás nélkül jutottak a túlpartra. Néhányan - az elsőként odaérkező Kövesdy
főhadnagy vezetésével - a felrobbantott kéméndi híd részein összetorlódott jég276 Vitéz gutori Földes Gyula testőrszázados meghasonlására némi magyarázatot ad egyénisége és kalandos élete.
Sikorszky-Vértes Béla: Denkwürdigkeiten meiner Dienstzeit. III. k. 1939-1942. (Bregenz, 1985.) c. könyvében (32. o.)
írja, hogy Földes, repülőmegfigyelői tanfolyam során, 1939-ben, engedély nélkül román terület fölé repülve egy
bajtársával, kényszerleszállás után megalázva, meghurcolva Bukarestbe kerül, ahol halálra ítélik - majd kicserélik őket
Magyarországgal. A keleti fronton vitézül harcolva, gazdagon kitüntetve (M É. lovagkereszt, I.—II. o. német vaskereszt)
a marosvásárhelyi páncélos hadapródiskola tanára lesz, majd a testőrséghez kerül. (Bangha, 271. o.) 1944. október 15én lelki válságba jut. Nem akar a németek ellen fordulni, aztán mégis harcba lép, végül Skorzeny csak magas német
kitüntetésére tekintettel engedi szabadon. (Bangha, 140-141. o., 163-164. o.) A felderítő osztály parancsnokságával,
Nyéki-Takáts százados megsebesülése után bízzák meg, azt két napig látja el, teljes passzivitásban. Volt
hadapródiskolásai szerint az oroszok már hangszórón emlegették nevét. Abban a két napban erről nem hallottam. Ha
ez megtörtént, akkor még a keleti fronton lehetett.
277 Kövesdy Dezső levele, a szerzők birtokában.
278 Huszár, 1987., 313-314. o.; 1993., 149-150. o.
279 Pethő Sándor ejtőernyős hadapród őrmester visszaemlékezése, Pályi, 54/19. o. alapján.
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táblákon kapaszkodtak át.
Kernenden a vendégszerető lakosság segítségével
megszárítkozva, majd tovább vonulva Köbölkúton szállásoltak be, várva a további
parancsot. „Nem érte el az ötvenet azoknak a száma, akiknek sikerült a kitörő 4.
századdal átjutni a Garamon" - írja Sanna.281
Tassonyi kéziratos emlékezésében 282 úgy véli, hogy ,,ha Ugrón százados, aki
kiváló idegzetű, kiképzett híradós tiszt volt, nem sebesült volna meg Foton, a
garami csata a II. ejtőernyős zászlóaljra nézve másképp végződött volna". Ugrón
elismeri, hogy századparancsnokai olykor hajlamosak voltak a túlzott merészségre
és a szükségtelen veszteséggel járó kockázatok vállalására is, Sannát azonban a
legmegfelelőbbnek ítélte, éppen ezért bízta meg őt megsebesülésekor a he
lyettesítéssel s így vált utódjává. Hadd tegyük hozzá - noha ezt Tassonyi, külö
nösen a január eleji Garamvédelem összeomlása kapcsán, mindenkinél jobban
tudta - hogy mértéktelen túlerővel szemben a hősiesség már mit sem segít, ezt
láthattuk a repülő-lövészezrednél is, de még az ezzel párosuló harctapasztalat sem.
Ha ugyanis egy alakulat napokig hiába követeli, hogy leváltsák és leváltás után
rögtön újra bevetik, méghozzá hagyva, hogy bekerítsék akkor ez a felsőbb pa
rancsnokok felelőssége. Jobb felderítéssel legföljebb az utolsó - kicsindi - harc
elől lehetett volna kitérni.
Visszatérve Martin emlékezéséhez: „Másnap, XII. 28-án, amikor a menetre került
sor, úgy rémlik, hogy Karsayékkal és néhány külön fogságba esettel együtt sem
sokkal haladták meg az ejtőernyősök a 40 főt. Úgy gondolom, hogy életüket nem
annyira a genfi konvenciónak, hanem inkább annak a szovjet politikának
köszönhették, amely az »utolsó csatlóst« kívánta leszakítani a németekről és
ellenük fordítani. Alighanem ennek tulajdoníthattuk azt az általános és viszonylag
barátságos magatartást, amit a szovjet katonák - a fogság kikerülhetetlen önkénye,
megaláztatásai, inzultusai, kegyetlensége, nélkülözései közepette - kissé már a
biztos győztes fölényével a magyarok iránt tanúsítottak. Állt ez főleg az első
vonalbeliekre, holott a véres veszteségeket éppen ők szenvedték. Persze nem
egyszer megesett, hogy »törlesztettek« és ennek tanúi sajnos nem szólhattak meg
többé. Nagy csalódás főleg azokat a foglyokat érte, akik készpénznek vették a
Mari-nénik bombái mellé leszórt, Vörös János képével díszített röpcédulák
szövegét, a magukat megadóknak ígért különféle kedvezményekkel, legfőképp
igazolás utáni hazabocsátással.
A keletnek tartó fogolymenethez útközben kisebb fogolycsoportokat csatla
koztattak. Az egyikben a felderítő osztály két lovastisztjét, gróf Széchenyi szá
zadost és gróf Zichy főhadnagyot is megláttam. Utóbbi prémes, sujtásos huszár
mentében menetelt a csoport első sorában - csoda, hogy nem vették el tőle, talán
mert magas sarzsinak vélték. A motozást (fogolykísérő-váltáskor) mindig rajta
kezdték.
A Kovácshegyet északról megkerülve keltünk át Helembánál az Ipoly masszív,
láthatóan harckocsikra méretezett hadihídján és sötétedéskor már a márianosztrai
fegyházba tereltek be bennünket. Az örök optimisták másnap hiába várták a
280 Kövesdy írja: „mindenki magának volt a mestere, voltak akik lecsúsztak: visszajövetel nem volt." (277. sz.
jegyzet.)
281 Sanna, 215. o. Tassonyi, 35. o. 50-nél többet, Huszár, 1993. 150. o. - Pethő nyomán - 50-70 főt ír.
282 Tassonyi, 33. o.
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»dokumentet« és az elbocsátást. Minket, tiszteket délelőtt kihallgattak s a menetet
máris indították, úgyhogy estére Bánkra értünk, igazi fogolytáborba...
A márianosztrai kihallgatást egy magyarul kifogástalanul beszélő fiatal szovjet
őrnagy vezette. Elsősorban az alakulatok nevei, létszámai érdekelték. Egyenként
hívtak be bennünket, de kint nem különítettek el. Sanna Harry magából kikelve
jött vissza. Ilyennek sem addig, sem később nem láttam. Csak nagy sokára szólalt
meg. Elmondta, hogy az őrnagy - mikor megtudta, ki áll előtte - nekirontott és
megütötte. Harryt persze úgy fogták le. Az őrnagy ordított: »három hadosztá
lyunkat tartotta fel egy hétig a nyomorult zászlóaljával!« - Aztán - kezét nyújtotta
Hánynak: »gratulálok!«".283

Mérleg és epilógus
Az 1944 október első felében - a Szabolcs hadrendnek megfelelően - HMrendelettel létre hívott Szent László hadosztály felállítása csak az október 15-e
utáni „hungarista" hatalomátvételt követően kezdődhetett meg. A még szervezés
kiképzés alatt álló, de a német hadvezetés parancsára máris ide-oda dobált
hadosztálynak a már november, illetve december elején harcba vetett és Szent
László jelvénnyel ellátott két ejtőernyős zászlóaljának rendkívüli harci telje
sítménye révén, de az 1. közepes aknavető tüzérosztály harcai nyomán is, félel
metes híre volt.
Az eleve csökkentett hadrenddel - két zászlóaljas ezredekkel - tervezett és
igazából soha teljes értékűvé nem vált hadosztály első együttes bevetésére részint
leharcolt, nagyrészt alig, vagy félig kiképzett - köztük más okból is minimális
harcértékű - alakulatokkal került sor, december utolsó harmadában.
Ennek ellenére a német parancsra kapott feladatát - az Ipoly folyó mintegy 12
km-es szakaszának védelmét - egy héten keresztül teljesítette, feltartóztatva a
folyót támadó mind nagyobb szovjet erőket s biztosítva ezzel az északabbra
harcban álló német páncélos kötelékek visszavonulásának útját. E harcokban különösen a letkési hídfő, majd a környező Ipoly-szakasz védelmében - a
hadosztály színe-java, az l/II. ejtőernyős zászlóalj, a repülő-lövészezred két
zászlóalja, a felderítőosztály, a két rohamtüzér osztály és az utászzászlóalj súlyos
veszteségeket szenvedett. Majd - minthogy a visszavonulás útját számukra sem a
hadosztály vezetése, sem a német hadvezetés nem biztosította - az Ipoly és Garam
között az 1. közepes aknavető tüzérosztállyal együtt legnagyobbrészt felmor
zsolódott.
A német hadvezetés nem fukarkodott a dicséretekkel. Mind Guderian, a német
vezérkar főnöke, mind a 6. német hadsereg új parancsnoka, Balek megemlélkezik
a hadosztály teljesítményéről. Az előbbi egy, a Honvédségi Rendeletek 1945.
január 6-i számából vett „Dicséret" keretében került ismertetésre, Çl. a következő
oldalon, 4. szövegmelléklet).
A másik német dicséret Balek páncélos tábornok - a 6. német hadsereg
parancsnoka - levelében olvasható (5. szövegmelléklet, 144. o.).
283 Martin, 41^Í3. o.
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4. szövegmeUéklel
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Der Oberbefehlshaber
der ô. Armee

A.H.Qu.,den

9.... Januar 19.45...

An den Kommandeur der
Kgl.Ung. Division
"Szent Laszlo"
Herrn Oberst

i.G.

S z ü g y i

Ich spreche Ihrer tap;'ere^ Division für die auf dem
Schlachtfeld gezeigten Leistunger und ihre vorbildliche Standhaftigkeit, die ihre 'Vürdigung durch Nennung im deutschen 'Jehrmachtbericht
vom 27. Dezember 1944 fanden, me:.ne ganz besondere Anerkennung aus.
Anliegend übersende ich der Division zur IVeitergabe an die
Truppe Auszüge aus diesen Jehrmachtbericht.
,

General d e r P a n z e r t r u i
5. szövegmelléklet: Balek páncélos tábornok elismerő sorai

D e u t s c h e s Verbindungskomraando l l 8 y
b e i k g l . ung. D i v i s i o n S z t . L a s z l o

O.U. den 4 . F e b r u a r 1945

Laut Verfügung O.K.H. P.A. P 5 1 S t . vom 1 2 . J a n u a r 1945
wurde durch den F ü h r e r das R i t t e r k r e u z des E i s e r n e n Kreuzes
an

/

/

Oberst i. G. Zoltán vitez Sziigyi.
Kommandeur der kgl. ung. Division Szt. Laszlo, verliehen.

(Ï
O b e r l e u t n a n t und Btv ï D.V.K.- Führe,

/
6. szövegmelléklet

144

Talán a legszebb elismerő sorokat Ruttkaynál találjuk meg, mint a Honvédségi
Közlöny 1945 januári számából vett idézetet:
,,A »Szent László hadosztály« 1944 karácsonyán az Ipoly és Garam mentén
túlerejű ellenséggel szemben vívott igen súlyos harcaiban újból felemelte és
magasan lobogtatta a magyar katonabecsület elejtett zászlaját."
Vitéz Szügyi Zoltán hadosztályparancsnok pedig a 6. szövegmellékleten látható
értesítést kapta a vaskereszt lovagkeresztjének odaítéléséről, (144. o.)
A bekerítésből kijutott szentlászlósok bizonyára sok, megérdemelt kitüntetéshez
jutottak. (így pl. Pályi György a M. É. kardos tisztikeresztjét kapta hadiszalagon,
valamint I. osztályú német vaskeresztet is.285) Ugyanakkor nem hiányoztak német
részről - már ekkor - a hamis hangok sem. Balek páncélos tábornok naplójában
XII. 28-án a következő bejegyzés található28 (fordítását közöljük):
„Tegnap rendkívül kritikus napunk volt; az Ipoly és Garam között a 3., 6. és 8.
páncélos hadosztályokat elvágták, a Szent László hadosztály kétségtelenül bátor
harcok után összetört, az LVII. páncélos hadtestet a megsemmisülés veszélye
fenyegette. A helyszínen voltam és hidat építtettem a Garamon, majd idejében mindent
veszteség nélkül kicsempésztem és fölépítettem a Garam védelmét. Ez a vezetés és
a csapat jó. teljesítménye volt. - Az, hogy minden tervszerűen sikerült és nagy
veszteségek nélkül idáig jutottunk, az Kirchner vezénylő tábornok, a szárazföldi
erők legidősebb páncélos tábornokának érdeme volt, aki személyesen ott volt a
hídnál, a helyszínen és nem az íróasztaltól vezetett."
Mindehhez három megjegyzést kell fűznünk:
- Hogyan maradt még három német páncélos hadosztály XII. 28-ig északon,
amikor XII. 24-én közel 200 német páncélos átvonult Ipolyszalkán dél felé?287 Ott
legnagyobbrészt csak gyalogság maradhatott.
- Pályi tényként írja, hogy az északi páncélos csata XII. 24-én befejeződött - s
noha ezt más források későbbre teszik - a visszavonuló páncélosok e mellett
szólnak. Pályi így folytatja:289 ,,A német egységek a Bénynél vert hadihidat XII. 24én felégették, nem törődve az Ipoly és Garam közé szorult egységekkel." Erről az
elsőnek elpusztított hídról Balek elfeledkezik.
- Miközben a Szent László hadosztály az Ipolyt védte, a háta mögött a szovjet 6.
gárda-harckocsihadsereg a Garam balpartján már XII. 26-án elérte Kicsindet, 27-én
a Dunát, márpedig a Garam-Ipoly-közének védelme északi irányból nem a szent
László hadosztály feladata volt. Minderről Balek és Kirchner ne tudtak volna?
A választ megtaláljuk - a napló más részeit olvasva - Balek beállítottságában a
magyarokkal szemben. Ez a későbbi hírhedt - a háború után is hullámokat vető „Balek ügyben" 290 csúcsosodott ki 1945 márciusában. Balek méltó párjává vált
284 Ruttkay, 179. o.
285 Kanadai Magyar Szárnyak, 1982., 81. o.
286 Balek-napló. HL Tgy. 3085. sz., 2. o.
287 Bakay, 303. sz. jegyzet; Martin, 27., 28. o.; Lajtos, A6-41. o.
288 Dombrády-Tóth, 396-397. o.
289 Pályi, 54/7. o.
290 Balek páncélos tábornok, egy kósza hírre alapozva - illetve szovjet propagandaadásnak hitelt adva - „a Szent
László hadosztály 45. 03. 30-án átállt az oroszokhoz és orosz vezetés alatt megindította az ellenségeskedést a németek
ellen" - a parancsnoksága alatt álló 6. német hadsereg sávjában a magyar alakulatok azonnali lefegyverzését, a
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Friessnernek, a sikereket magának elkönyvelő, a kudarcokat a magyarokra hárító
frontparancsnoknak. Van persze igazság is a következő - másutt olvasható291 mondatában... ,,Tele jóakarattal, de kellő politikai meggyőződés nélkül a katonák
tömege nem harcol. Kivételt képez a Szent László hadosztály, amely hősiesen
harcol, egy lépést sem hátrálva. Néhány nappal később hirtelenül összeomlik."
Ehhez csupán egy megjegyzést: A „pár nap" egy hét volt. Mégis, mit képzelt
Balek, meddig képes egy ilyen ,,alig"-hadosztály, mint a Szent László, a meg
erősített 7. szovjet gárdahadsereggel szemben tartani egy hídfőt és a keskeny Ipoly
folyócska vonalát, miközben még el is vágják visszavonulása útját?
A szovjet - önmagát heroizáló - hadtörténetírásban viszont főleg a szemben álló
erők aránya - a sokszoros szovjet túlerő sikkad el, vagy esik „téves" adatok
áldozatává, mint pl. a budapesti védősereg 188 000-es létszáma.292 (Valójában alig
több mint egyharmadnyi, javarészt csekély harcértékű magyar és német alakulat
volt körülzárva.)
Pályi a hídfőharcok veszteségét a repülő-lövészezred vonatkozásában 300 hősi
halottra teszi, a szovjetét, a lakosság elmondása alapján 2800-ra.293 Még ha hozzá is
számítjuk az ejtőernyős zászlóalj hasonlóra becsült veszteségét, az aránytalanság
akkor is szembeszökő, és némileg a szembenállók erőviszonyaira is utal. Ugyanott
idézi Pályi Kormos Jánost: „Ipolyszalkát az ejtőernyősök védték. Az oroszok féltek
tőlük, mint az ördögtől." A repülő-lövészezred újoncai hasonló elszántsággal
vetették magukat a harcba. Ez, ha nem is menti, de némileg magyarázza, hogy
egyik, utolsó percig tüzelő, elfogott katonájukat az oroszok, kezét lábát kicsavarva
valósággal széjjeltépték.
Általában elmondható, hogy 7. gárdahadsereg sokkal
kegyetlenebbül járt el a magyar foglyokkal, mint a 6. gárda-harckocsihadsereg
katonái. Ezt mutatja vitéz Csörgei László százados és Gál Iván hadnagy már említett
tarkó lövéses kivégzése is sok más társukkal295 - noha a tettesek magyar partizánok
is lehettek.296
A repülő-lövészezred számszerű veszteségét (halott + eltűnt + hadifogoly + se
besült) Pályi is csak szubtraktív módon tudja megadni. Az eredetileg 2200 fős
ezredből a feltöltésnél - januárban - mintegy 100 fő volt a megmaradt létszám.297
Ez 95%-os veszteséget jelent. A II. ejtőernyős zászlóalj 50 „átúszója" a 800 fő 94%os apadását jelzi. A felderítő osztály gyűrűből kijutott létszámát nem ismerjük.
Tény, hogy az egész hivatásos tisztikara odaveszett (6 hősi halott, 1 sebesült, 4
hadifogoly).
Mindezt alapul véve elmondhatjuk, hogy a dicséretek és kitüntetések ára a Szent
László hadosztály harcos állományának csaknem teljes feláldozása volt. Ez rejlik a

fegyverek, lőszer és járművek elkobzását rendelte el. A valóságban a Szent László hadosztály akkor már nem Balek,
hanem a 2. német páncélos hadsereg alá tartozott és nem állt át, hanem ennek parancsára vonult vissza. Az ügy
részleteivel és az intézkedés következményeivel munkánk második részében foglalkozunk.
291 Balek, III. 269. o.
292 Pl. M. Zacharov, 1965. 320-332. o.
293 Pályi, 54/17. o.
294 Uo. 54/11. o.
295 L. a 192. sz. jegyzetet.
296 Uo.
297 Uo. 4., és 54/19. o.
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magyar hadtörténetírás dodonai mondata mögött: ,,...a Szent László hadosztály
pedig feltöltésre Pápára indult."298
Mindezek ismeretében újból szembe kell néznünk a fél évszázad során gyakorta
nekünk szegezett kérdéssel: miért harcoltunk egyáltalán?
Arról már több ízben szót ejtettünk, hogy a hadosztály távolról sem volt
„nyilas". Soha előretartott karral, nyilas jelszóval nem köszöntünk, nyilaskeresz
teseket a harcoló csapatok közt nem találtunk, ilyenekkel saját alakulatainknál sem
találkoztunk. A felderítő osztály parancsnoka - Nyéki-Takáts százados - egy
oktatás céljából megjelent nyilas „fazont" egyszerűen kidobott.299 Az idézett
Guderian-dicséret Beregfy-záradékában említett „hungarista szellemhez" semmi
közünk nem volt, azt sem tudtuk, mi fán terem. Hogy miért harcolt a magyar
katona 1944. október 15-e után - kétségek közt, megrendült lélekkel - az, úgy
véljük, az alábbiakra vezethető vissza:
- Az újkori történelem legigazságtalanabb - a magyarság egynegyedét elszakító,
az országot csaknem életképtelen torzóvá csonkító - békediktátumára, Trianonra;
- a Horthy-korszak békés revíziós politikájának csődjére a Nyugat - főleg NagyBritannia - indolenciája következtében, majd a „tengelyhatalmak" alapjában
igazságos - csak következményeiben végzetes - terület-visszacsatolásaira. (Bécsi
döntések. I. 1938 november: a Felvidék déli, magyarlakta része; II. 1940 augusztus:
Észak-Erdély);
- a becsület hagyományos értelmezésére, az apolitikus alapállásra és a
fegyelem, bajtársiasság erős összetartó érzésére a főtiszti, altiszti karban és a
tisztesek és legénység nagytöbbségében, végezetül pedig
- a szovjet hadifogságtól és az orosz megszállás következményeitől, a kom
munista jövőtől való rettegésre.
Az egyes pontok ok-okozati összefüggésben vannak. Az indokokat, hogy miért
is harcolt a magyar katona október 15-e után, az utolsó két pont adja meg.
Legalábbis a hadosztályra - úgy véljük - ez vonatkoztatható.
Természetesen a Szent lászló hadosztály emberanyaga távolról sem volt
homogén. Anélkül, hogy részletekbe bonyolódnánk, csupán az október 15-én
megszégyenített, halállal fenyegetett, foglyokként kezelt testőrök hadosztályba
történő beállítására utalunk. Pályi ezt a HM részéről felelőtlen lépésnek minősíti.300
Valóban úgy tűnik, hogy a Békássy-zászlóalj hamarosan csődöt mondott - és
lehet, hogy gróf Széchenyi Ernő lovas százada is - súlyosbítva ezzel a többi
alakulat helyzetét, megnehezítve visszavonulásulat. Dr. vitéz Békássy Miklós,
átállását ugyan - mint Pályi írja - a Vitézi Szék előtt kellően megindokolta és az ő
kompetenciájuk nem vonható kétségbe, az azonban már túlmegy az önigazolás
határán, amikor egy közelmúltban adott hírlapinterjúban a Szent László had
osztályt „nyilasnak" minősíti.
Itt kell megemlíteni, hogy tapasztalat szerint a szovjet csapatok és front
parancsnokok az életben hagyott, harc közben fogságba esettek és az „átallok"
298 Dombrády-Tóth: 397. o.; Magyarország hadtörténete, 2. k. 415. o.
299 Nyéki-Takáts, 48. o.
300 Pályi, I. o., 52. o.
301 Új Magyarország, 1993. DC. 04. A becsmérlő jelzőre méltó választ adott Lejtényi János, egykori repülő-lövész
levele. {ÚjMagyarország, 1993. K. 22.) III. 221./16. o.
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közt semmilyen különbséget nem tettek - talán azt is mondhatnók: sőt! A volt
testőröket Debrecenben, a fogolytábor megnyitása előtt 1945 február végén
kiemelték és kivitték a Szovjetunióba. Békássy és Bánó - maguknak köszön
hetően - már Mezőtúrról302 Focsaniba kerültek, majd a Szovjetunióba két évre. (De
hiszen ebben a vonatkozásban a bölcsességéről híres gróf Bethlen István is
végzetesen tévedett.)
Ennél is meglepőbb, hogy a szovjet illetékesek még a Börzsönyben mellettük és a Szent László hadosztály ellen - partizánkodó magyar „görgeysta" ellenállókat
is fogolyként kezelték, parancsnokukat, Csohány Endrét pedig csak 3 év után
engedték haza a Szovjetunióból.303 Mándi Márton István alezredes,304 aki az LVII.
német hadtest ellentámadásának időpontját a szovjeteknek elárulta, csak azért
úszta meg a hadifogságot, mert a börzsönyi harcok végeztével „eltűnt".
Ugyanakkor a Kicsindnél hadifogságba esett ejtőernyősök, a felderítő osztály és
az utászszázad maradékai bekerültek az új magyar demokratikus hadsereg 1. és 6.
hadosztályába.
Befejezésül meg kell még emlékeznünk arról a heroikus munkáról, amit
Puhovszky István tisztelendő, a letkési római katolikus plébános több mint egy
évtizeden át a Szent László hadosztály szerteszórt, részint tömegsírokba elte
metett, még fellelhető hősi halottai felkutatása érdekében végzett. Négy éve múlt
már annak is, hogy Letkés község önkormányzata és a plébánia áldozat
készségéből hősi emlékmű létesült a letkési temetőben, részint a község első és
második világháborús hősi halottai, részben a letkési hídfőben elesett szentlászlós
hősi halottak - negyvennél több azonosított név - tiszteletére. (L. a következő
oldalt!)
Legújabban, 1994. december 18-án, a Ladócsy Gáspár tábori püspök által tartott
ünnepi mise után felavatásra került a vitéz Pályi György-féle, Miamiban (Florida,
U.S.A.) 1984-ben létesített, a repülő-lövészezred hősi halottai emlékét megörökítő
bronztábla másolata. A túlélő Gótzy Pál és más repülő fegyvernembeliek
áldozatkészségéből létrehozott márványtáblát a templom belső déli falán helyez
ték el; leleplezésekor dr. Farkas Jenő mondott ünnepi beszédet.
Az ipolyszalkai temetőben levő hármas tagolású márványtábláról már Pályi
György is beszámol. 305 Itt nyugszik a Szálka határában elesett negyven ismeretlen
hős és néhány további név egykori birtokosa, a falubeliek hősi halottai mellett. A
kicsindi temető két korhadt fakeresztjén kívül a sármezői tömegsírt már be
szántották. Ennyi hát a Szent László hadosztály 1944 december végén elesett - ki
tudja hány - hősi halottjának maradandó, vagy éppen eltűnő emléke. Zarán
dokhellyé - évenkénti hivatalos ünnepséggel is - a letkési temető vált az egyre
fogyatkozó túlélők számára. - Vajha eltávozásunk után sem menne mindez
feledésbe...

302 Martin, 75. o.
303 Csohány Endre.- Ha ég a ház. (Tények és tanúk.) Budapest, 1988.
304 Csohány, 152., és 189. o. (A német LVII. pc. hdt. parancsnokság Vámosmikolán, a szovjet felderítő
parancsnokság Nagybörzsönyben volt.)
305 Pályi, 54/20-21. o.
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Koszorúzást ünnepség a letkési temető hősi emlékművénét
1992. május 31-én, Hősök vasárnapján. (Dr. Martin emlékező szavai.)

Hadd zárjuk emlékezésünk első részét, távol bármiféle önigazolás keresésétől ugyan mivégre is - egy afféle általános érvényű gondolattal.
Jaj egy országnak, ha felelőtlen, alkalmatlan politikai-katonai vezetése
felesketett katonáit értelmetlenül, hibás helyzetmegítélés alapján küldi harcba,
elveszejtve ezzel a nemzet színe-virágát. Jaj - mert az országot - hiába a hősiesség
- legyőzik, megszállják, megcsonkítják és megalázzák.
De kétszeresen jaj, ha egy országnak nincsenek olyan fiai, akik katonákként
készek felsőbb parancsra akár életüket is áldozni a Haza - vélt, vagy valós védelmében.
Mert, ha ilyenek nincsenek, akkor az az ország, az a nemzet elveszik.
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MŰHELY

SUBA JÁNOS

A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI HADÜGYMINISZTÉRIUM
ORSZÁGLEÍRÓ IRODÁJÁNAK MŰKÖDÉSE
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTT
Az ipari forradalom hatásaként a földrajzi környezet nagymértékben átalakult: a vasúthálózat gyors
ütemű kiépítése, a nagyarányú folyamszabályozási munkálatok, mocsárlecsapolások, ezek nyomán a
mezőgazdasági művelés kiterjesztése, valamint a településszerkezet átalakulása következtében a táj képe
megváltozott.
Ezeket a változásokat a térképeknek is nyomon kellett követniük. A XIX. század második felében a kor
katonai követelményeinek megfelelően, a tudomány és a technika akkori szintjén új térképek születtek,
mint például a Monarchiában a III. katonai felmérés alapján levezetett térképművek. A nyomdaipar
fejlődése következtében a katonai térképek viszonylag olcsóvá váltak, ezért is terjedtek el egyre jobban a
tudományos és a polgári életben is.
A földrajzi környezet és az oikumené megismeréséhez, az új eredmények elterjesztéséhez a leíró
földrajz virágzásán - és a térképek használatának elterjesztésén túl - a katonaföldrajz fejlődése is
hozzájárult, elsősorban a hadszíntérleírással1 és a hadszíntérismeret2 anyagának tudományos igényű
feldolgozásával.
A katonaföldrajzi kutatások a korabeli Európában a szervezeti struktúráknak megfelelően a kato
naföldrajzi intézetekben, vagy a vezérkarok országleíró irodáiban (osztályain) folytak.
A Monarchiában a bécsi Katonaföldrajzi Intézet egyesítette a Habsburg Birodalom összes geodéziai,
topográfiai, kartográfiai és térképtechnológiai munkálatait.
A katonaföldrajzi adatok gyűjtését, értékelését, az „országleírást", amelyben áttekintést adtak a
természeti és társadalmi környezet hatásáról a fegyveres küzdelem megszervezése szempontjából, a
vezérkar hatáskörébe utalták. így lett az Országleíró Iroda3 a vezérkar hat irodájának egyike. Feladatát,
munkáját a vezérkar főnökének irányelvei szabályozták.

/. Az Országleíró Iroda feladata
Az iroda sok évtizedes tervszerű munkával - egységes szempontok alapján - a szárazföldi haderők
részére kijelölt hadszínterek területét dolgozta fel és írta le katonaföldrajzi vonatkozásban.
A hadszínterek leírása és feldolgozása, illetve ezek értékelése térképeken történt. így szoros kapcsolat
alakult ki a térképészet és a katonaföldrajz között, amely összefüggött a térképészeti biztosítással is. Az
osztrák-magyar vezérkar a Monarchia és a környező államok térképezését, illetve a lehetséges
1 Hadszíntér: A háborús térségnek meghatározott kontinentális, vagy óceáni, illetve interkontinentális méretű ré
sze, amelyen a hadviselő felek hadipotenciáljának az adott kontinensre vagy óceánra eső hányada helyezkedik el, s
amelyben a fegyveres erőknek minden, vagy néhány haderőneme egységes elgondolás alapján, a kitűzött közös
hadászati célok elérésére, hadászati hadműveletet folytat. A hadszíntér egy, vagy néhány hadászati irányt foglal magá
ban. A hadszíntér katonapolitikai és gazdasági jelentőségétől függően főhadszíntér, vagy mellékhadszíntér lehet.
Természetföldrajzi jellege szempontjából kontinentális (szárazföldi) Óceáni (tengeri) és interkontinentális lehet. Katonai
értelmező szótár. Bp., 1972. 155-156. o.
2 Hadszíntérismeret: A katonaföldrajz alkalmazott tudománya, a tisztek, törzstisztek hadászati, hadműveletiharcászati kiképzésének ismeretanyaga. A hadszíntérismeret keretében a csapatok és a törzsek megismerik a valószínű
ellenséges koalíció katonai lehetőségeit, az adott hadszíntér politikai, gazdasági és természetföldrajzi viszonyait, e
viszonyoknak a hadviselésre kifejtett hatását, valamint ezen tényezők kutatásának és a fegyveres tevékenység megter
vezésében, megszervezésében és folytatásában való felhasználásának módszereit és formáit. Katonai értelmező szótár.
Bp., 1972. 157. o.
3 Hivatalos neve „Landesbeschreibung Bureau des K. und K Generalstabes" volt.
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1. ábra. Az Osztrák-Magyar Monarchia térképműveinek kiterjedése
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2. ábra. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1 : 400 000 méretarányú hadászati-hadműveleti térképeinek
áttekintöje az ,,R" hadszíntérre. A vastag vonallal határolt terület a ,,B" hadszíntér kartográfiai lefedését
mutatja „B/l " (Szerbia elleni) mozgósítás esetére. (Hadtörténelmi Térképtár. B. II. 2. 54.)
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3. ábra. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1:200 000 méretarányú hadműveteti térképeinek egység
csomagja ,,R"hadszíntér, ,,G/1 " (galíciai)felvonulás esetére.
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4. ábra. Az Osztrák -Magyar Monarchia hadszíntereinek kartográfiai felosztása.

154

hadszínterek kartográfiai lefedésének határát a következőképpen határozta meg: nyugaton a Ferro-i
(Kanári-szigetek) kezdő meridiántól - amely a Monarchia térképműveinek kiindulópontja volt -, a 6.
(keleti) hosszúsági foktól az 55. a (moszkvai) hosszúsági fokig. Déli határa az északi szélesség 35. foka,
az északi határa a 60. (szentpétervári) szélességi kör volt (1. ábra, 151. o.).
A hadszínterek felosztását a csapatoknak kiutalt 1:400 000 méretarányú hadászati, 1:200 000 mé
retarányú hadműveleti és 1:75 000 méretarányú térképművek egységcsomagjainak szelvényei bizo
nyítják ,,R", ,,B", ,J", „D" esetre, és ezek variánsaira (2., 3- ábra, 152., 153- o.). A Monarchia katonai
vezetése ugyanis a szárazföldi haderők részére négy hadszínteret különböztetett meg, ezek tagozódása és
határa a 4. ábrán látható, (154. oj.
,,D" Északnyugati hadszíntér: Budapest-Losonc-Tátra-Krakkó - az 1914. évi német - orosz határ;
onnan nyugat felé a Balti (Keleti)-tenger partja-német-dán határ-a Weser folyó torkolatáig-BremenKassel-Giessen-Koblenz-Saar vidék-Vogézek-Basel-a Bodeni tó-az Ortler csúcsa-Bozen (Bolzano)Bruneck (Bruncio)-Semmering hágó-Pápa-Budapest vonala. A ,,D" hadszíntér területét 50 db teljes és 47
db csonka 1 : 200 000 méretarányú térkép fedi le. (A leírásnál szereplő nagyobb városok a kétszázezres
térképszelvények hivatalos nevei is.)
,,J" Délnyugati hadszíntér: Budapesttől nyugatra a Duna folyó vonala Melkig-Linz-Finstermünz-Chur-a
Szent Gotthard-hágó-a francia-olasz határ-Korzika-Szardínia-Szicília-az Appennini-félsziget-a Trieszti és
a Fiumei-öböl-Slav. Brod-a Dráva torkolat-a Duna vonala - Budapestig. Ezt a hadszínteret 39 teljes és
ugyanannyi csonka hadműveleti térkép fedi le.
,,B" Déli hadszíntér: a horvát-szlavón-magyar határ-Bács-Bodrog, Torontál, Krassó-Szörény
vármegyék nagyobbik, déli része-Orsova-a Duna folyása Szilisztriáig-a bolgár-román határ; onnan délre
a Fekete-, Márvány- és az Égei-tenger partjai - az 1914. évi görök-török határ - Albánia - Dalmácia - a
Fiumei-öböl - a horvát-osztrák határ. A balkáni hadszínteret 40 teljes és 32 csonka kétszázezres
térképszelvény fedi le.
,,R* Északkeleti hadszíntér: északról az 1914. évi orosz-német határ - Czestochowától egyenes
vonalban St. Pöltenig-Székesfehérvár-a Duna folyása Dobrudzsaig-a Fekete- és az Azovi-tenger partja
Keleten a moszkvai délkör által határolt terület - a Volga és Dnyeper forrásvidéke, északon a Nyeman
folyása. A keleti hadszínteret 183 teljes és 28 csonka 1 : 200 000 méretarányú térképszelvény fedi le. E
terület kartográfiai lefedése az első világháború alatt jelentősen kibővült.
Az Iroda terjesztette elő a vezérkar főnökének az országos felmérés és a katonai térképezés ügyeit is,
amely tulajdonképpen a bécsi Katonai Földrajzi Intézet munkájára vonatkozott. Az Országleíró Iroda az
általa megszerzett minden adatot és térképváltozást közölt a Katonai Földrajzi Intézettel, a külföldet
érintő adatok fontosságának megítélését az Iroda magának tartotta fenn. A Hadműveleti Irodával együtt a
vezérkar főnökének előterjesztette azonban az Irodát érintő kérdéseket. Ezek: a katonailag fontos
útvonalak, vasútvonalak nyilvántartása, azok szemrevételezése, a megállapított hiányosságok elhárítása,
a katonai szempontból érdekes útépítések szorgalmazása, valamint a különböző múépítményekről
készült szakvélemények előterjesztése. Az Iroda munkatársai a határkiigazításoknál szakértőként
működtek közre.

//. Az Iroda tagozódása és állománya
Az osztály osztályvezetőségből, és több - hadszínterek szerint megszervezett - csoportból, valamint
archívumból (térkép- és levéltárból) állt.
A személyi állományt a vezérkari tisztek közül egy ezredes, két alezredes, vagy őrnagy és négy
százados alkotta. A csapattisztek és a helyi alkalmazású tisztek állományából, esetleg nyugállományból
tíz tiszt került ki. A bécsi Katonaföldrajzi Intézet egy térképtervezőt (tisztet, vagy katonai tisztviselőt) és
egy rajzolót (altisztet) bocsátott az Iroda rendelkezésére. Az írnokokat és a küldöncöket különböző
csapattestektől vezényelték.
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Az iroda működése, a személyi állomány

feladatai

A. Az Iroda vezetőségéhez az Iroda vezetőjén és helyettesén kívül fogalmazó tisztek voltak beosztva,
őket egészítette ki egy kezelőtiszt és a segédszemélyzet.
Az Iroda vezetőjének ismernie kellett az egyes hadszíntereket a bejárás után. Az így szerzett ismeretei
és a már elkészült segédletek alapján, valamint a kapott utasítások nyomán rendelkezett a munka és a
szemrevételezések programjairól.
A rangban következő vezérkari tiszt az irodavezető helyettese, aki az összes fontosabb ügyekről
tájékoztatva volt.
A fogalmazó tisztek a vízleírást, az útviszonyokat, a Katonaföldrajzi Intézettel összefüggő ügyeket látták
el.
A kezelőtiszt a segédhivatal és a segédszemélyzet főnöke volt.
B. A csoportok:
A csoport általában a csoportvezetőből (vezérkari törzstiszt, vagy vezérkari százados), fogalmazó
tisztekből és a csoport geográfusából állt.
A csoport vezetőjének ismernie kellett - az Országleíró Iroda anyagaiból, az idevágó szakirodalomból,
valamint a különböző utazásokból - a neki kiutalt hadszínteret annyira, hogy a leírás mindenkori
állapotát, annak hiányait és hézagait át tudja tekinteni. így az Iroda vezetőjének tájékoztatást adhatott és
javaslatot tehetett.
Az irodavezető rendelkezései alapján összeállította a csoport munkatervét. Felelős volt a forrásanyagok
gyűjtéséért, kiosztásáért és időben való felhasználásáért, a meglévő és az új segédletek feldolgozásáért.
A fogalmazó tisztek a forrásanyag kiértékelését és a hadműveleti segédletek kidolgozását végezték.
Személyes felelősséggel tartoztak a különböző forrásanyagok feldolgozásáért és a nekik kiutalt had
műveleti segédletek naprakész nyilvántartásáért.
A csoport geográfusa a csoport minden munkájáról tájékozódva volt. Ismerte a csoportra vonatkozó
országleíró anyagokat és a rá vonatkozó irodalmat, az új munkáknál felhasználható országleíró munkák,
könyvek, térképek forrásértékét.
Kezelte a csoport archívumát, gyűjtötte és lajstromozta a forrásanyagot, előjegyzést vezetett a szem
revételezésekről, nyilvántartotta a segédleteket, és közreműködött az új segédletek kidolgozásában.
C. Az archívum (térkép-, levél-, okmánytár)
A forrásanyagokat - amelyek átmeneti fontosságúak és titkosak - a csoportoknak utalták ki. A többit az
archívum kezelte. Az elavult anyagokat az Iroda vezetője évenként kiselejtezte. A csoportok archívumait
a csoportgeográfusok kezelték.
Az archív anyagokat következőképpen csoportosították: hadműveleti segédletek, imprimatúra-,
korrektúra- és kefelenyomatok azokról a munkákról, amelyeket az osztály leadott; régibb eredetű, de
még használható hadműveleti segédletek; különfélék és vegyesek. Általában az ötven éves hadműveleti
segédleteket - amelyeket már forrásműnek nem lehetett tekinteni - átadták a hadilevéltárnak.
Az Országleíró Iroda térkép- és levéltárának vezetője helyi alkalmazású törzstiszt volt, aki az egész
archívum szakszerű kezeléséért felelt. Ismernie kellett az anyagot annyira, hogy az egyes részek érté
kéről helyes véleményt adhasson.

///. Az országleírás végrehajtása
A hadműveleti segédletek általában a hadihasználatra alkalmas segédletek voltak, amelyek a mozgás,
elszállásolás, és a ,.hadiszükségletek" tekintetében fontos területek, vonalak és erődítmények leírásából
álltak. Ezek a segédletek a magasabb parancsnokságok, vezérkari tisztek, esetenként csapat
parancsnokok részére is tanulmányi anyagul szolgáltak.
A segédletek fajtái:
a) katonr.i földrajz (elvileg az összes tényleges tiszt és hadbiztos számára tanulmányi segédletnek
számított),
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b) hadműveleti segédletek
c) egyes katonai szempontból különösen fontos területek részletes segédletei,
d) folyóleírások,
e) vasúti tábori segédletek,
0 a külföldi erődítések részletes leírása,
g) az európai államok haderőire vonatkozó segédletek,
h) katonai statisztikai hadisegédletek,
i) a tengerpart hadi leírása.
Az első négy (a-d) segédlet szerkesztését az országleíró iroda munkatársai végezték el.
Előkészítő munkálatok
A forrásanyagot csoportonként összegyűjtötték. Ez a következőkből állt: szakirodalom, általános és
katonai földrajzi művek, statisztikák, útleírások, hadtörténelmi művek, belföldi és külföldi folyóiratok, a
vezérkar Nyilvántartó Irodája és a bécsi Katonai Tudományos Egyesület folyóiratai és térképei,
újságcikkek, a kormányok által nyilvánosságra hozott elszámolások (például az úthálózatok és a vasutak
fejlesztéséről), a szemrevételezők által beküldött adatok, a Katonaföldrajzi Intézet topográfiai osztá
lyainak írásbeli segédletei, a tanulmányi utazásokon részt vett tisztek jelentései, továbbá a katonai attasék
és más erre hivatott személyek és hivatalok, valamint a Nyilvántartó Iroda hírszerzőinek idevágó
jelentései.
Az anyagok túlnyomó részét a Nyilvántartó Iroda útján kapták meg. A Iroda vezetőjének gondoskodnia
kellett a forrásanyagoknak szánt művek, folyóiratok beszerzéséről; a könyvpiacon megjelent művekről, a
szakirodalomról az illetékes csoportgeográfusnak kellett szakszerű bibliográfiát vezetnie.
A szemrevételezések évente folytak. Ezt nemcsak az Iroda tisztjei végezték, hanem más beosztásban
lévő tisztek és erre alkalmas személyek is. A vezérkari tisztek számára minden év tavaszán meghirdették
a leírandó területeket, amelyre - legalább egy turnusra - „illett" jelentkezni. Az Országleíró Iroda
szemrevételezése főleg a katonaföldrajzi adatok gyűjtésére szorítkozott. Külföldön azonban minden
katonailag érdekes tényezőre időt szenteltek. A szemrevételezés végrehajtására munkaeszközül a ma
gyarázó szöveggel (legendával) ellátott térképet használták.
A csoportvezetők minden év márciusáig szemrevételezési programot terjesztettek fel. Az Iroda vezetője
ezután a vezérkar többi irodáival, és ha a körülmények megkívánták, más katonai intézménnyel egyet
értésben és összehangolva az az évi programot jóváhagyás végett felterjesztette a vezérkar főnökének.
A munkálatok végrehajtása
A hadműveleti segédletek - céljuknak megfelelően - a nagyon gyors tájékozódás eszközei. Átte
kinthetők, könnyen kezelhetők és tartalmuk minden tévedést kizár. Alapvető hibájuk, hogy a katonai
vonatkozású kiértékelést az olvasóra bízzák.
a) katonaföldrajz (rövid, jellegzetesen megírt tanulmányi segédlet). Arra való, hogy a hadszínterek
katonaföldrajzi viszonyairól rövid időn belül tájékoztasson, illetve emlékeztesse az olvasót a hadszínterek
ismertető jegyeire.
Ezek a segédletek a megkívánt tájékoztatást nyújtották, mind áttekintően, mind az egyes rész
területekre vonatkozóan - fontosság szerint - a következőkről:
- határok, általános beosztás,
- domborzat alakulása, terepfajták,
- terepfedezet, járhatóság, útviszonyok,
- áttekinthetőség,
- vizek,
- éghajlati és egészségügyi viszonyok,
- közlekedési eszközök (vasút, utak, szállítóeszközök),
- népességi, települési, elszállásolási viszonyok,
- állami szervezet felépítése és közigazgatási beosztás,
- igénybe vehető segélyforrások,
- ivóvíz-viszonyok,
- erődítések,
- rövid hadtörténelmi példák (a területen lezajlott fontosabb hadjáratok, csaták ismertetése),
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- pénz, mérték, súly, időszámítás (ha eltérő),
- források, szakirodalom felsorolása.
b) Hadműveleti segédletek. Céljuk az volt, hogy a magasabb parancsnokságokat a katonaföldrajzi
témájú könyvek és segédletek olvasása alól mentesítsék, tehát mindazt tartalmazniuk kellett, ami fontos a
háborús előkészületekre és a katonai használatra nézve. Ezért ezek a segédletek megfelelően színezett,
különböző színekkel felülnyomott, különleges jelkulccsal kiegészített, jelmagyarázattal (legendával)
ellátott haditérképek voltak.
A megfelelő méretarányú, erdőjelölésű és más szükséges színezéssel ellátott térkép tartalmazta a
közlekedési hálózatot (útbőségnél kellő kiválasztással), víziakadályokat, hidakat, fontos és kedvező
átkelőhelyeket a (szükséges) hadihídoszlopok számával, bel- és külföldi erődítményeket, külföldi
aknamezőket, sziklaakadályokat, karsztos talajt, olasz művelésű szőlőt, rizsföldeket, vizenyős talajt,
vízben szegény területet a fontosabb ivóvízhelyek megjelölésével stb. Azok a fontos adatok, amelyeknek
rajzi ábrázolása zavarólag hatott volna, a magyarázó szövegbe (legendába) kerültek.
A hadműveleti térkép méretarányát a vezérkar főnöke állapította meg.
c) Részletes hadisegédletek. Olyan könnyen kezelhető, behatóan tájékoztató segédletek, amelyek a
hadműveleti térkép „Beadecker"-szerű kiegészítései. Magasabb parancsnokságok, esetleg csapatparancs
nokok részére készültek - valamilyen szempontból - fontos területekről.
Tartalmazták a terepen lévő útleírási adatokat (a szemrevételezés évének megjelölésével), szállító
eszközöket, víziakadályokat, külföldi erődítményeket és aknamezőket, elszállásolási adatokat, esetleg az
ivóvizekre vonatkozó adatokat is, közigazgatási beosztást, határőrszolgálati és egyéb tábori adatokat.
A segédletek minden olyan szokatlan adatot tartalmaztak, amelyek valamilyen módon befolyásolták az
illető területen a parancskiadást a harc megszervezésére és megvívására.
d) Folyamleírási segédletek. Tartalmazták azoknak a folyóknak és egyéb vizeknek a leírását, amelyek
folyásuk, vízmennyiségük, vagy medrük állapota miatt nem gázolhatok át és áthidalásukhoz egy
hadihídoszlop kevésnek bizonyult. A kisebb vizek, amelyek völgye vagy mellékterepe a folyó aka
dályjellegét növelte, ugyancsak szerepeltek benne.
A következő adatokat tartalmazták: a folyó mint akadály (meder, víztömeg átjárók), a folyó völgyének
alakulása és az átkelési viszonyok. A legfontosabb átkelőhelyek részletes méltatása; a folyó mint szál
lítási és utánpótlási vonal. A mellékfolyókat is jellemezték.
A hadműveleti segédletek sajtó alá rendezése és kiadása
Az Iroda által szerkesztett hadműveleti segédleteket a vezérkar főnöke hagyta jóvá, ő adta a nyomtatási
engedélyt és ő állapította meg a nyomtatás példányszámát is. Ez után rendelte el az Iroda a kinyomtatás
megkezdését. A próbanyomatok helyesbítését az egyes csoportok intézték. A nyomtatás körüli munkákat
az osztály archívuma végezte. A titkos ügykezelésről és az archívum gondoskodott.
A kliséket és az imprimatúrapéldányokat az Irodánál őrizték. A kiadványoknak az elosztás után
fennmaradó példányai képezték a tartalékkészleteket, azokat az archívum tárolta.
A hadműveleti segédletek példányaiból a munkapéldány a csoportfőnököknél, egy másik darab a
csoportoknál maradt. Ez utóbbi a nyilvántartási példány volt, amelyet folyamatosan és pontosan kellett
vezetni.
A hadműveleti segédletek nyilvántartása olyan volt, hogy szükség esetén nyolc napon belül - még
váratlan esetben is - új kiadást tudtak megjelentetni.
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A hadműveleti segédleteket központi elosztó szerint kapták meg az alakulatok és az intézmények
vezérkari osztályai, akik a feldolgozásukat és értékelésüket elvégezték.4

4 A dolgozat a szerző „Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének «térképészeti biztosítása» 1914-1918-ban" című
tanulmányának egyik, lerövidített fejezete. Az Országleíró Iroda szervezetét, működését és munkáját a következő
források alapján tudtuk rekonstruálni: Mittheilungen des Kaiserl. Königl. Militär-Geographischen Institutes 1881-1913.
Wien; Instruktion für die Militärische Landsaufname (Militär-Mappirung und Reambulirung) I -II. Wien. 1887. E-44.;
Instruction für die Militärische Landesbeschreibung 1873. Wien.; Organische Bestimmungen für das MilitärGeographische Institut 1898.; Petermanns „Geographischen Mitteilungen" 1873. 1878. 1881. Gotha.; Organische
Bestimmungen für den Generalstab. 1900. Wien.; Generalstabshandbuch. 1912. Wien.; Schematismus für das
kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine 1880-1918. Wien.; Magyar
királyi honvédtiszti és tisztviselői névkönyv 1880-1915. Bp.; Ehnl, Maximilian: Die Österreichesch-Ungarische Alma
nach nach Aufbau, Gliederung, Friedensorganisation, Eiteilung und nationaler Zusammenselzug im Sommer 1914.
Erganszungsheft 9. zum Werke „Österreich-Ungarns letzter Krieg" 1934. Wien.; Hildburhausen. C. v.: Die
Europäischen Heere. Ihre Organisation und Bewaffnung. 1870. Wien.; Glückmann, Carl: Das Heerwesen der
Österrich-Ungarischen Monarchie. Wien, 1905.; Jurnitschek, Alfred: Die Wermacht der Österreich-Ungarischen
Monarchie im Jahre 1873. Wien 1873.; Organisation der Bewaffneten Macht Österreich-Ungarns. Wien. 1889.; Schmidt,
Hugo: Heerwesen. Wien. 1914.
A Landesbeschreibung Bureau des K und K. Generalstabes kiadványai közül: Militär-Geographie des
Südwestlichen Kriegsschausplatzes. 1908.; Detailbeschreibung des Österreichisch-Italienischen Gernzgebietes. I—III.
1901.; Routenbeschreibungen des Österreichisch-Italienischen Grenzgebietes I—III. 1912.; Flussbeschreibung: Der
Isonso und die Venetianischen Flüsse. 1911.; Allgemeine Übersicht der Befestigungen Oberitaliens. 1911.;
Fortificatorische Detailbeschreibung von Verona. 1899.; Militär-statistische Übersicht von Nord Italien I—III.; MilitärGeographie Balkan Gebiet mit dem Trachien Decken 1887.; Militär-statistische Übersicht von Dalmatien, Bosnien und
der Hercegovina 1897.; Militär-statistische Feldelaborate: Serbien 1914.; Eisenbahnfeldelaborat Nrl. (für die
Wiederhersstellung der Linie) Beograd-Nis. 1912.; Militär-statische Übersicht von Nord Deutschland, 1897.; Allgemeine
Beschreibung der Donau von Passau bis Pressburg. 1896.; Militär-Geographie des Russischen Reiches I—III. 1899.;
Detailbeschreibung des wolynischpodolischen Operationsraumes. 1902.; Allgemeine Beschreibung der Wiesel. 1892.;
Fortificatorische Detailbeschreibung von Brest-Litowk. 1899.
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadműveleti térképei közül: Operationskarte „B" 1 : 200 000 „Serbien, Montenegro
und Anland". Ausgabe 1914.; Provisorische Operationskarte „B" 1 : 400 000. Ausgabe 1914.; Operationskarte ,,R" 1 :
400 000. Ausgabe 1912-1916.; Marsch-Routen Karte Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1 : 300 000. Wien 1877.

-159-

VISSZAEMLÉKEZÉSEK

BARTHA TIBOR

„SZIA MADÁR"
A Műegyetem építészmérnök hallgatóinak háborús odisszeiája
1944-1945
A II. József által 1782-ben alapított Budapesti Műegyetem történetében először fordult elő, hogy a
hallgatóság gerincét, a harmad- és n e g y e d é v e s m é r n ö k ö k e t a háború tombolása kiszakította az Alma
Materből.
Az egyetemi hallgatók németországi sorsáról több visszaemlékezés született, d e arról a tanáraikkal
együtt nyolcvan építészmérnök hallgatóról, a k i k n e k sorsa talán a legbizarrabb volt, eddig n e m történt
megemlékezés.
Évek óta szorgalmazták, hogy ezt a m é g hiányzó visszaemlékezést, mint egykori résztvevő, írjam meg.
Két ösztönző érv hatására ültem íráshoz:
1, Megvan m é g az eltelt közel fél é v s z á z a d alatt megfakult írású naplóm, melyet sokszor lehetetlen
körülmények között, d e naponta vezettem.
2. Útnak indulásunk 50. évfordulójáig, 1994. d e c e m b e r 8-áig nyolcvanunk közül huszonötén haltak
meg, közöttük összes egyetemi tanárunk is, dr. Korompay György, dr. Kazinczy Gábor, dr. Pelikán József
é s Somogyi László.
A két emberöltővel ezelőtt e s e m é n y e k e t e g y fiatal egyetemi hallgató látószögéből, csak szubjektívan
írhattam meg, s a Műegyetem második világháborús korszakát, a m é g hiányzó fejezettel, a „dániaiak"
történetével szeretném teljessé tenni. Az Epilógus a Dániában való tartózkodásunkat írja le 1947 elején
történt szétszéledésünkig. Az illusztrációk Máthé Lajos (Kanada) helyszínen készült grafikái.
A ma már az ország m i n d e n n a p o s nyelvhasználatába is átmenet „Szia (Madár") köszöntésünk a
Műegyetem Építészmérnöki Karán, a n e g y v e n e s é v e k elején született! Közvetlen optimizmusával
végigkísérte egész odisszeiánkat, ezért is választottam írásom átfogó címéül.
K o p p e n h á g a , 1994. d e c e m b e r 8.*

Bartha Tibor 1923. november 8-án született Budapesten, tanárember fiaként. A pestszenterzsébeti Kossuth Lajos
Gimnáziumban érettségizett és mint harmadéves építészmérnök hallgató vett részt a Műegyetem németországi
odisszeiájában, mely sorsszerűén, ifjúkori álmai országába, Dániába vetette. 1946-ban Koppenhágában Kann Rasmussen mérnök asszisztense volt és hozzájárult ablakrendszerének tökéletesítéséhez. Rasmussen VELUX rendszeréből
világszabadalom lett, a cég háromezerhatszáz alkalmazottal és gyárral 155 országban, többek között Magyarországon
is, jelen van. Két és fél év után, 1947 elején tért vissza Budapestre és a Műegyetemen megszerezte építészmérnöki
diplomáját.
Visszatérése Dániába egyre súlyosabb politikai akadályokba ütközött és amikor az gyakorlatilag is lehetetlenné
vált, akkor mennyasszonya, a dán Annalise Thiel utazott Korssrből Budapestre, összeházasodtak és tervük az volt,
hogy az első adandó alkalommal visszatérnek Dániába. De erre az alkalomra - melyet az 1956-os szabadságharc hozott
meg - közel tíz évet kellett várniuk.
Ez idő alatt Bartha Tibor részt vett az ország újjáépítésében. A Műegyetem Újjáépítési Irodájában volt egyetemi taná
ra, dr. Pelikán József mellett, majd a Lakótervben nagyszabású feladatok sorozatát kapta, majd a Magyar Rádió és
Televízió szentkirályi utcai új stúdióját tervezte. Részt vett a modern plaszticitás-elmélet kidolgozásában. K W.
Tohansen dán professzor világhírűvé vált u. n. „töréselméletét" Bartha Tibor ismertette és alkalmazta először a gyakor
latban Magyarországon. Tervezői munkássága mellett hat évig volt tanársegéd dr. Pelikán József professzor „Vas- és
vasbetonszerkezetek" tanszékén.
Két gyermekük, Ingrid és Erik Budapesten született. Felesége, Annalise nagyszerű nyelvérzékével hamar elsajátítot
ta a magyar nyelvet, melyet anyanyelvi szinten beszél.
1957 elejétől Dániában folytatták életüket. A világhírű KAMPSAX Nemzetközi Mérnöki Irodában kapott állást, ahol
vezető tervező, majd főmérnök lett. Ezidőbeli tervezési munkái közül a Dán Acélművek nagy iparcsarnokait, valamint
a glostrupi tízemeletes Központi Gyermekkórházat említjük meg.
1964-től az Iroda Nemzetközi Osztályának a vezetője és a világ számos pontján kivitelezett, nagyszabású mérnöki
munkák tervezője és project managere volt két évtizedig. 1983 végén hívták meg az ENSZ-hez (UNIDO/UNDP). Több
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I. ODISSZEIÁNK ELŐSZELE BUDAPESTEN
1944. december 6.
Mikulás napján Pestszenterzsébet frontváros lett! A 2. és 3- szovjet-ukrán hadsereg tegnapi Budapest
elleni támadását a németek Soroksár és Erzsébet között megállították! A tüzérségi harc azóta is folyik. A
frontvonal alig pár kilométerre van tőlünk. A koraesti szürkületben rajztáblámat aknák villanásai
világítják meg. Házunk meg-megremeg. Tustollam el-elszalad a vonalzó mellől...
Az esti hírek után közli a rádió: „A Műegyetem harmad- és utolsóéves hallgatói december 8-án, reggel
8 órakor a Keleti pályaudvarról Németországba, egyelőre ismeretlen helyre indulnak." A hírek Breslaut,
Szilézia fővárosát említik.
Éjféltájt két német katona apámat keresi! Lámpánk egy magas, porköpenyeges Wehrmacht-tisztet
világít meg és egy kis szőke, tizenötévesnek látszó közkatonát, akin lötyög a pár számmal nagyobb
szürke uniformis. A tiszt vigyázzállásban, németül jelenti apámnak, - aki a közeli polgári iskola
igazgatója -, hogy „Herr Direktor, lőszerraktárunkat az Ön iskolájából elszállítottuk!" Még hozzáfűzi,
hogy civilben ő is tanár Magdeburgban. Ez is magyarázza a szokatlan udvariassági gesztust. Arcáról egy
halálra kész férfi keménysége tükröződik. A Volgától házunkig harcolva és hátrálva - még ha „ru
galmasan is" -, de kell, hogy tudja: ezt a háborút elvesztették!
Bejelentéséből viszont logikusan következik, hogy a külvárosokat, tehát Pesterzsébetet is fel fogják
adni és Budapestet az innen is odavitt utolsó lőszerig védeni fogják! Fővárosunkból erődítmény lesz,
melynek sorsa mindkét itt pusztító idegen hadsereg számára teljesen közömbös - csak számunkra nem!
Családunk mégis úgy határoz, hogy nem várja meg itt a külvárosban a gyermeklányokat és idős
asszonyokat is megbecstelenítő, hazánkat sújtó második tatárdúlást, hanem Pesten, egy váci utcai bérház
erősebb falai között próbálják meg átvészelni az ostromot. Ezt az elhatározást én azzal támogattam, hogy
Rómához hasonlóan, talán Budapestet is „nyílt várossá" fogják deklarálni... Ez bizony naiv feltételezés
volt, hiszen ez egyik hadakozó félnek sem érdeke, csak nekünk magyaroknak. No de ki törődik itt most
velünk?
December 7.
Bementem a Műegyetemre. A Gellért-teret éppen előttem érte egy mélyrepülő szovjet gép légi
támadása. A villamosból kiugráló emberek egyenesen belerohanták a szétfreccsenő aknaszilánkokba.
Vértócsákban fekve csodálkoztak, hogy miért kellett meghalniuk? Rajztermünkbe verekedés hangjaira
léptem be. Egyik évfolyamtársam „plutokratának" nyilvánítva magát, becsmérelte a másik karszalagját,
majd kifogyván a szóból, ádáz dühvel és ököllel estek egymásnak és vért csöpögtetve, szó nélkül
távoztak. Mindez valahogy beleillett a mai helyzet tébolyultságába: lám vannak, akik a levegőben lógó
ostrom dermesztő hangulatában ölre mennek a „gazdagok totál uralmáért" - vagy egy karszalag kétes
becsületéért.
Lent a Gellért-téren a hírlapárus két halott között tovább árul. Az egyik hetilap, öles betűkkel a
címoldalon, imígyen szól a Budapest lakosságához: „Vigyázz Malvin, jön a kanyar!" Felderített ez a
tipikusan magyar akasztófahumor! Lehet, hogy most mindenünk odavész, de humorunk elpusztíthatatlan!
A Boráros-téren kátránnyal van áthúzva villamosom végállomásának Pestszenterzsébetnek neve,
fölémázolva az új végállomás: a front! Felszállok a frontra induló harminckettesre, hogy hazamenjek...
Otthon már vár rám a sárga SAS-behívó! „December 8-ára a Keletibe. Aki nem tesz eleget a behívásnak
az felkoncoltatik!" Ehhez a honvédelmi miniszter, Beregfy hozzáfűzte: „ha a behívott nem jelentkezik,
akkor a halálos ítéletet egyik családtagján kell végrehajtani!" Elszakadok hát a szülői háztól! Anyám
szeme könnyes, Apám megrendülten komoly. Csak tizenhétéves, gimnazista öcsém marad itthon, aki
kora miatt kerül veszélyeztetett helyzetbe! „Bécikém, testvérkém, marha nagy kanyar előtt állunk!"
December 8.
Szeretteimmel ágyúdörgés kíséretében mentünk a még mindig közlekedő villamosokon a Keletibe. A
reggeli indulásból semmi sem lett. Éjjel tizenegy óra után búcsúztunk el. A.koromsötétben nem láthattuk
évet töltött a Távol-Keleten; 1986-ig Indonéziában, Jáván, az ENSZ állandó képviselője volt. Jelenleg az ENSZ nemzet
közi szaktanácsadója Afrikában.
Az írás és a festészet életre szóló hobbijai, melyek között összekötő kapocs a klasszikus zene. Szakmai cikkei dánul
és angolul, esszéi 1984 óta magyarul jelentek meg. Festészeti kiállításai voltak a Távol-Keleten, majd Dániában.
Életéről így nyilatkozik: „Szerencsés vagyok, mert egy teljes életutat járhattam be. Ez annak adatik meg, aki a Pokol
Iszonyatát éppúgy átélte, mint a Mennyország Boldogságát...!"
Feleségével a sors kegyes ajándékának tekintik, hogy egymás országának Dániának és Magyarországnak szereteté
vel is gazdagabb az életük.
A Szent György Lovagrend életművéért 1994-ben fogadta soraiba Bartha Tibort, s vele együtt, története során elő
ször, a Magyarországért kifejtett önzetlen és odaadó munkásságáért feleségét, a dán Annalise asszonyt.
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egymást könnyeit, de nagyon is jól tudtuk, ha túl is élnénk az előttünk álló és várható poklot, akkor is
majd csak a háború után találkozhatunk... Most szakadok el azoktól, akik eddig mindent jelentettek az
életemben...
II. AZ ODISSZEIA ELKEZDŐDIK
December 9.
Hajnali 3.45-kor halkan gördül ki a műegyetemi szerelvény a Keleti pályaudvar sötét kupolája alól.
Mikor dübörögve, de lépésben megyünk át a Déli Összekötő Vasúti Hídon, az üres peronról nem csak a
szemerkélő esőtől nedves szemmel meredek Pesterzsébet felé, délre, ahol az elhagyott Ősi Fészek
húzódik meg valahol a torkolattüzek alatti sötét árnyékban... „Isten tartson meg Benneteket!" - suttogom
és belém nyíllal, hogy ebben a pillanatban zárul le eddigi gondtalan fiatalságom szép korszaka...
Hegyeshalom, éjjel 11.10. Mindenfelől a Himnusz és a Szózat hangjai sírnak fel a sötét kocsikból.
Győrben még többen elhagyták a vonatot, de innen már nincs visszafordulás! Most veszi kezébe a gyeplőt
a Sors... és én rábízom az életemet!
Bécs, éjjel két óra. Anyai részről innen származom, de ennek tudatát elnyomják mindenemet betöltő
,magyar érzéseim. Európa egykor keringős és pezsgős Császárvárosa most félelmetesen sötét és kihalt...
Mintha bőre alatt rettegve érezné előre, hogy most nem'Mátyás király fekete serege közeledik Kelet felől
és a mennyből nem angyalok fogják ledobálni karácsonyi csomagjaikat és abban nem szaloncukor lesz...
Bécset még az éjjel elhagyva, Wagram után kora délutánig ácsorogtunk Strasshof am Merchfeld kis
állomásán. Délután a háború előtti osztrák-cseh határ mentén döcögünk észak felé. Rabensburg után cseh
területre lépünk, mely ma Hitler Cseh Protektorátusa. Úticélunk tényleg Breszlau lesz, mert a cseh
Ostrava után már Sziléziában, az Odera mentén pöfögünk és ez a folyó Breszlau városát szeli keresztül.

III. BRESZLAU
December 11-15.
(A német Breszlau, a mai Wroclaw; nevét szándékosan írom magyarosan Breszlau-nak, ezzel is
emlékeztetve arra, hogy 1469-től Mátyás királyunk fekete serege révén Dél-Szilézia és fővárosa Breszlau,
Magyarországhoz tartozott! Mátyás királyunk magyarosan Breszlaunak írta, majd még magyarosabban
Boroszló-nak nevezte a várost.) 11-én kora délután érkeztünk a városba, de még másnap is egy külső
teherpályaudvaron vesztegeltünk.
Ötödik napja nem vettük le ruhánkat, nem mosdottunk és csak ülve tudtunk aludni. Ölemben tartott
naplómban elmélkedem Magyarországról való kihozatalunk feltételezhető okairól. Mi értelme volt az
összeomlás előtt álló, a háborút rövidesen elvesztő Németországba és a Budapesthez hasonlóan,
rövidesen erőd-ostrom előtt álló Breszlauba kihozni minket? Az indító oknak Sztálin szeptember körüli
kijelentését tartom: „Magyarország teljes megszüntetése kizárólag vagon kérdése!" Hát ha tíz millióhoz
sok, akkor pár majdnem kész orvos és mérnök elhurcolásához kevés vagon kell! Hiszen az ezeréves kis
balti államokat is vagonokkal szüntették meg és vitték Szibériába!
A magyar vezetőség e nem is megalapozatlan félelme egybe eshetett azzal a német felismeréssel, hogy
a frontokon elesett német orvosok és mérnökök ezreit fiatal magyar anyaggal lehetne pótolni... Szerintem
ilyen meggondolásból jöhetett létre egy kétoldali, kormányközi egyezmény több mint kétezer magyar
egyetemi hallgató sorsáról. Feltevésem bizonyítékának tartom, hogy egyetlen bölcsészt sem irányítottak
Németországba.
Első, ideiglenes szállásunk a Garten Strasse 42 alatti NSV (Nationalsozialistische Verein) Leitstelléje volt
a belvárosban. Itt több menekült családdal, krími tatárokkal, észtekkel és lettekkel zsúfolódtunk össze. A
krími tatárokat Sztálin minden ok nélkül Szibériába száműzte. Csak egy részüknek sikerült a közeledő
német csapatokhoz jutni, mely hadsereg egyetlen reményükké vált... De hol van már az a győzedelmes
német hadsereg a Krím félszigettől? Kétezer kilométerre Szevasztopoltól és Jaltától: itt Breszlau előtt és
Budapesten...
Breszlauról először hallván, még Pesten kilexikonoztam: 1163-ig a wroclaw-i lengyel grófsághoz
tartozott. 1327-ig cseh volt, majd 1469-től magyar. 1526-tól osztrák, majd 1742-től porosz és a Német
Birodalom keleti része. Azonnal feltűnt, hogy ez a fél milliós város mennyire kihalt! Az őslakosság
szemünk előtt hagyja el a várost. Beszélgetések alapján tudtam meg, hogy az emberek nem a várható
ostrom elől távoznak a városból, hanem valami ennél sokkal rettenetesebb, hangosan soha ki nem
mondott okból: ha ugyanis Németország elveszti ezt a háborút, akkor Szilézia és Breszlau megszűnik
németnek lenni a jövőben! Vagy szovjet, vagy lengyel lesz! A lakosság szerint az utóbbi a valószerűbb,
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mert Sztálin Sziléziával fogja kielégíteni a lengyeleket, cserébe az elrabolandó Kelet-Lengyelországért!
Ezt itt, noha csak rémhír, úgy látszik mindenki biztosan tudja, de tragédiaként azt is, hogy ide soha vissza
nem térhet!
December 16.
Göbbels pártlapja, a Völkischer Beobachter az Ardennekben történt áttörést ujjongja, amit több, egye
sített SS-páncélos elitegység ért el. Az amerikaiak energiafölényével szemben, azt hiszem, ez Hitler
utolsó katonai győzelme volt! Mert széllel szemben nem lehet... győzni! Minden kedden kötelező Schanz
tag van. A város lakossága tankárkot ás és gyakorolja a páncélököl (Panzerfaust) kezelését, hogy egy
gödörből majd azzal és saját életükkel próbálják megállítani az Európa felé zúduló szovjet T-34-eseket.
Erre még nem kényszerítettek minket, de a levegőben lóg! Egy mai breszlaui lap ezt írja: „A városunkban
henyélő Ausländereket, a magyar civil fiatalokat okvetlenül be kell vetni, ha a Festung Breslau rövidesen
megkezdődő védelmére kerül a sor!" Vagyis ma már nem kétséges: az SS Breszlauból erődítményt alakít
ki, ahol minket páncélököllel, az első vonalban ásott gödrökben kíván ,,bevetni" egy tízszer erősebb
szovjet haderő ellen.
December 20.
Végre megkaptuk a hivatalos, német nyelvű Ausweis-t. E nélkül bizony gyorsan eltűnik egy nem
német civil a mindenütt megjelenő Geheime Staatspolizei, azaz Gestapo -, vagy ahogy mi elneveztük: a
,, Gest Apó v - mohó kezei között...
December 23Karácsonyi nosztalgiaként benéztem a hatemeletes, modern AWAG nagyáruházba. Csak a földszint
közepén, alig ötven négyzetméteren volt és csak papíráruk árusítása: tábori levelezőlap, papírsakk,
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Hitler arcképei és semmi, de semmi más! Azaz mégis: a külső, teljesen üres kirakatok egyikében egy
férfibáb frakkban, cilinderben és fehér selyemsállal! Az aláírás: „így fogsz ünnepelni, ha megnyertük a
háborút!"
December 24. Karácsony.
Kelet felől 20 fokos fagy zuhant Sziléziára! Ausweisemmel a zsebemben délelőtt a közeli Corpus Christi
katolikus templomba mentem. Tele volt, feltűnően sok közkatonával. Egy-két tiszt is volt köztük. Az
orgona Bach isteni Toccata és Fugáját játszotta, melyet azonban el-elnyomott kintről a városba menetelő
SS-hadosztályok ütemes katonadala: Boomben auf Engelland... majd Eeerika... Nem vitás, hogy ezek
már Breszlau ostromára érkeztek... Demost az orgona győz: H e i l i g e Nacht...
„Otthon" a Garten Strassen: egy valahonnan beorganizált kis fenyőág, egy most csöpögtett gyertyácska
és egy pesti szaloncukor... Ezt álltuk körül vagy tízen, de gondolatban mindnyájan a ma körülzárt
Budapesten voltunk... és a legtöbbet kértük az Istentől: az é l e t e t !
December 29.
Ma elcipekedtünk a Garten Strasséról az Arletius Strassei vöröstéglás leánygimnáziumba.
Persze
leányok nélkül, hiszen Breszlauban már nincs, és úgy néz ki, hogy német nyelven már sohasem lesz
tanítás... Az egyik osztályteremben tizenöten alszunk az olajos és egyre keményebb szalmás fapadlón,
télikabátunkkal takaródzva. Középen - a nemrég még tanári - asztalon Simonffy Pepi ügyködi a
Wehrmacht műkolbászát, amit mi, többiek, százszemű Árgusként figyelünk. Pepi először logarlőccsel
kiszámítja, hogy hány milliméter kolbászdarab jut egyre, majd zsilettpengével, „függőlegesen, fiú! Ne
reszkessen a kezed!" - megjegyzésektől kísérve, kiszeleteli a tizenöt adagot, melyekből az utolsó darab
az övé. A „szeletelői" megbízást rendszerint egy-egy agilis társunk kapja. Marha felelősséggel jár ez, mert
a létminimumot jelentő kaja terén nincs pardon!
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Kaptunk két csalánból készült Wehrmacht-pokrócot, egy tányért és egy pléhkanalat. Ez utóbbit aztán
evés után gondosan lenyalva teszi az ember kabátja külső mellényzsebébe. A kanál kilátszó felső része a
mi „vaskeresztünk", ezzel is jelezve, hogy milyen „bevetésre" állunk készen éjjel-nappal a Festung
Breslau küszöbön álló ostrománál...
December 31- Szilveszter.
Nagyon nehéz év volt 1944! Kezdődött márciusi német megszállásunkkal, folytatódott április 3-ai
terrorbombázásunkkal, mely városomat, Pestszenterzsébetet 800 halottal sújtotta, majd az ázsiai hordák
behatolása hazánkba és jelenleg, a végiggázolt ország után, fővárosunk barbár pusztulása. A nemzet fiatal
orvosi és műszaki utánpótlása a hazán kívül van! Sorsa, sőt életben maradása is teljesen bizonytalan...
Éjfél felé kimegyek a már elmenekült iskolaigazgató csendes és havas kis kertjébe. De valaki már ott
van! Máthé Lajos barátom már megelőzött! Nálam egy évvel idősebb lévén nem voltunk évfolyamtársak,
de már fel-felfigyeltünk egymás megnyilatkozásaira és azt hiszem így kezdődnek férfiak között az igaz
barátságok... Laja mozdulatlanul állt egy hóba kapart név előtt: NÓRA... Csak bólintunk egymás felé,
szinte természetes, hogy mi itt és most találkozunk! Előveszem Pestről hozott lapos Meinl-rumos
üvegemet és az otthoniakra, azok életére, majd kettőnk barátságára koccintunk... A néma, csillagos éjben
tizenkettőt üt egy közeli templom érces kis haragja... Az'elsötétített házak rádióból egy halálraítélt város,
Breszlau felé szól - talán történelmében utoljára - a „Deutschland, Deutschland über alles..." amit a
Horst Wessel pártindulő követ: „Die Fahne hoch..."
Aztán rekedt hangon Hitler kezd beszélni. De ez már nem a diadalittas, győzedelmes Führer hangja,
hiszen az általa kiprovokált ellenség már mindenütt német földön áll! Beszédének lényege az
öngyilkosság beleszuggerálása egy népbe, amely eddig vakon követte Führere akaratát. Lajossal meg
állapítjuk, hogy kínosan benne vagyunk a Nagy Kanyarban és fogalmunk sincs, hogyan lehet Breszlaut
élve elhagyni...
Tantermünkbe visszatérve a fiúk szilveszteri vidámságra éhesen szóltak hozzám: „Hogy' is volt azzal a
vegyésszel a vonaton?" Egy vegyészmérnök hallgató ugyanis magával hozta másállapotos meny
asszonyát, mintha csak a Normafához tennénk vasárnapi kirándulást. A fapadokon összezsúfolva csak
ülve lehetett szenderegni, és egyik építész kollégánk rá-rábóbiskolt a mellette ülő mázsás asszonykára...
Akkor hangzott el vegyészünk végig úri modorban tartott szónoklata: „Kérlek alázatosan, én már több
ször is tapintatosan rád világítottam a csipogómmal, de nem használt! Most utoljára szeretnélek, kérlek
alázatosan, figyelmeztetni, hogy ne tehénkedj rá a feleségem hasára és alvás közben ne fogódzkodj a
melleiben! Nem vagy a hatos villamoson és csecsemő sem vagy már!" •
1945. január 1.
A Déli Összekötő Vasúti Hidat - ahol nemrég átdöcögtünk -, ma felrobbantották!'Mivel az Északit már
Karácsony napján, Budapestnek nincs vasúti összeköttetése nyugat felé.
Január 6.
Ma délelőtt az Odera partján fekvő és német hallgatóktól kihalt, (mert a frontokon vannak!) Technische
Hochschule dísztermében, földig érő horogkeresztes zászlók között előbb egy német tábornok, majd dr.
Csilléry orvosprofesszor tartott német nyelvű, hivatalos tanévnyitó díszbeszédet.
Egy német katonai szanitéc-csöport tífusz- és kolera injekciót „vert" be felülről a vállunkba. Röhögve
figyeltük, amint egyesek térdre estek, mint a letaglózott ökör... Elkezdődött, de aligha tarthat soká az
egyetemi oktatásunk.
Egy szemfüles társunk felfedezett a városban egy vöröslámpás házat! Tanszobánk „kötelező" óraként
kollektíván jelent meg az Intézetben. Egy felemelt körpódiumon ültek körben a lányok, rövid ujjú fehér
selyemingben és piros szattyán csizmában. Egymás közti beszédünkre nem reagáltak, vagyis magyar lány
nem lehetett köztük. Lengyelek, oroszok és a balti államok pillangói voltak. Német nyelvű beszélgetés
után, meglepetésemre, senki sem kívánt a beszélgetésnél többet, pedig az ár minimális volt, bagatell a
zsebünkben levő márkához képest. Kifelé menve bizony röpködtek utánunk a lányok csúnya
megjegyzései... Persze a nagy kanok azonnal magyarázkodni kezdtek. „Ilyen kalóriátlan kaja mellett? És
mikor a németek b r ó m o t tesznek reggeli ersatz^kávénkba?" Mindenki próbálta kimagyarázni magát,
csak a lényegről nem beszélt-senki: lelkiállapotunk mélypontjáról és a távoli otthonról, ahol mindenkinek
maradt valakije, aki - talán éppen most - tíz körömmel védi becsületét...
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Január 9A németek feladták a külvárosokat! Otthonom, Pestszenterzsébet ma szovjet megszállás alá került! A
BBC szerint a Gellért-téren páncélos csata dúl, vagyis az oroszok már Budán vannak!
Magas hóban, gyalog törjük magunkat az Odera-parti előadásokra. A lányok közt egy néger is volt,
ezért a Sonnen Platz-i Bierhausban megalapítottuk a „Breszlaui Szerecsen Szajha" asztaltársaságot,
melynek csak alakuló ülése volt. De erre „renoménk" /niatt szükség volt... A város pusztulása előtt áll,
de akárcsak Pesten, a mozik még játszanak! Két valóban nagy német filmet láttam: az „Opfergang"-ot
Christina Söderbaummal és a „Die Frau meiner Träume" című filmet Rökk Marikával. Német Wehrmacht
téli alsóruha kiosztás volt, csalán jégzokni, alsóing és hosszúszárú alsógatya. Rögvest fel is húztuk és mint
kerge kísértetek jártunk teremről teremre... „Marhák!" -hallatszott mindenütt mögöttünk...
Január 15Az oroszok egy 1200 kilométeres keleti szakaszon áttörték a németek védővonalát! Ezzel Szilézia,
Breszlau és egész Európa nyitva áll Sztálin előtt! Pesten a Ferenc József hidat felrobbantották, a front a
Kálvin-téren!
Január 17.
Háztömb-csata a Váci utcában, ahol szüleim és családom tartózkodnak! „Rózsalevél, elfúj a szél...,
talán soh'se látlak..." Naponta jön közelebb a frontvonal! Az első komoly éjjeli légitámadás Breszlau
ellen! Ma már az Erzsébet híd sem ível át a Dunán... Megsemmisül fővárosunk...
Január 20.
Kelet felől tízezrével özönlenek Sziléziából a német menekülők lovaskocsin és gyalog. Csatlakoznak
az innen menekülőkhöz. A Wehrmacht teljes riadókészültségben! A mai breszlaui újság címlapján:
,,Magyar civilek! Be a Volkssturmba!" És Budapesten már egyetlen hidunk sincs!
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Délelőtt az egyetemi előadások azonnali hatállyal megszűntek! A városban szigorú „földi riadó" van!
Zárt rendben vonulunk az egyetemről vissza a távoli Arletius Strasséra. Indulásunkkor valaki kimondja:
„Életünknek most már gebaszt!" Erre a széles főúton, a menekülő németek közötti tumultusban, tele
torokkal, harsogva szólalnak meg elkeseredésünkben a legtrágárabb szövegű magyar énekek. Mellettünk
menetelő tanáraink fejüket csóválják... Mert ők értik a „rettenetes" szöveget! Csak a címeket: „Ki-ki
kukorékol már a kakas, hajnal akar lenni... " „Halvány sánta Rózsi... " „Margaréta, Téged úgy imádlak,
jobb'szeretlek, mint a libamájat... "stb. A folytatást úgyis ismeri mindenki, a papír pedig nem bírná el...
És természetesen a törzsdalunk, mely odisszeiánk megpróbáltatásai atott sokszor sírt fel, mint egy keserű
sóhajtás: „Az ember élete, seeej... b...m, de keserű!"
Menetelésünk közben a breszlaui rádió utcai hangszórói énekünkkel szimultán harsogják németül,
mint tényt: „A magyar civil egyetemisták páncélököllel a kezünkben állnak be a Volksstrumba, hogy
velünk együtt védjék a Festung Breslaut." Hát ez bizony még a miénknél is disznóbb szöveg, amit
Farkasdy Dodi rögtön azzal torol meg, hogy rázendít a nyilas induló dobütéssel kezdődő dallamára - de
saját szerzeményű szöveggel: „Bummmü! Testvér elég a szar kajából, a sok marha link dumából,
elmegyünk együtt árkot ásni, üres gyomorral megkrepálni - és a befejező „éljen Szálasi!" helyett
„dögöljön Szálasi!" Mindenki vele énekel. Két nyilasunk mélyen hallgat... Pár nap alatt a történelmi
események itt Sziléziában a robbanásig feszültek és minket illetően az élet vagy halál kérdésévé
alakultak. Nem tudjuk, hogy a volkssturmos és páncélöklös biztos halálon kívül van-e valami más
alternatívánk? Tantermünkben, ami most az otthonunk, kíváncsian várjuk, hogy tesz-e valamit és mit a
magyar vezetőség, még mielőtt a Waffen-SS, a breszlaui sajtótól is felheccelve, a jól ismert végső
argumentumhoz nyúlna: a géppisztolyhoz. Hát tett! Azonnali hatállyal betiltottak minden egyéni városba
járást! „Ne provokáljuk a végnapjai előtt álló lakosságot, az SS-t és a Pártot fiatal és civil és idegen
voltunkkal!" Aztán azonnal Berlinbe mentek tiltakozni, hogy ha minket civilként az első vonalban
bevetnek, akkor felrúgják a kormányközi megállapodást, mert mi ide tanulni jöttünk és nem harcolni a
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Volkssturmban! Erre az érvükre még aznap határozott döntés is született. „Breszlaut azonnal elhagyni és
jelentkezni Halle an der Saaléban!" Ez a villámdöntés közvetlenül az életünket mentette meg!
A tanárok, hozzátartozóik és az egyetemi szertárak kaptak egy vasúti kocsit, mely utolsónak hagyta el
az ostrom előtt álló Breszlaut. Az egyetemisták számára csak egyetlen „kijutási" lehetőség maradt:
gyalog, lehetőleg azonnal nekiindulni egy körülbelül kétszáz kilométeres országúti távnak a BreszlauLübeni vonalon, még mielőtt a szovjet páncélos ékek ezt az utolsó, nyugat felé vezető utat elvágnák.
Január 21.
A Waffen-SS káromkodott, hogy város-erőd védelme több ezer fiatal ágyú töltelékkel meggyengült, de
Berlinnel szemben nem alkalmazhatott gépfegyvert. Mégis, utolsó visszavágásként a civilek felé, kaptunk
egy írásbeli idézést: zárt kötelékben délben megjelenni a városháza középkori terén és végignézni
Breszlau defetista polgármesterének „példát statuáló" büntetését! Mivel efféle „látványosságra" kultúrált
ember nem kíváncsi, az SS-idézést a tanterem szemétkosarába hajtottuk. (Ettől függetlenül a Bürger
meistert délben nyilvánosan felakasztották!)
Hogyan cipekedjünk fagyban és több száz kilométeren keresztül nehéz könyveinkkel és bőrönd
jeinkkel? A választ a ma reggel beindult erős havazás adta meg! Rajztábláinkból még ma este valahogy
szánkókat kell összeeszkábálni! Tantermünk felbolydult méhkassá változott! Máthé Laja felszaladt az
iskola padlására és egy valaki által Pestről elhozott harapófogóval, (mert a leghülyébb ötletnek is van
néha váratlan haszna) a gerendázatból vaskos szögeket húzott ki, melyekkel rajztáblám keményfa fejlécét
csúszótalpként szegeltük fel a rajztábla alá. A húzózsineget Lajos a padlás ruhaszárító köteleiből vágta le.
Éjjel háromkor lettünk készen!
A gyalogmenetre a Wehrmacht összekötő tisztjéül Berlin a jovális, osztrák Pfaul századost nevezte ki,
aki szinte bukfencet vetett örömében, hogy a biztos halált jelentő Breszlau Erődből, velünk együtt, élve
kerülhet ki.
A legközelebbi barátokból alakultak ki, álltak össze a száncsoportok. A mi sokáig együtt maradt
csapatunk három szánegységből állt: Bakos Béla, Bartha Tibor és Máthé Lajos hármas szánja, Simonffy
Gyula és Zajovits Jenő kettes szánja és végül Dragonits Tamás, Gábriel Mihály és Seid Ambrus szintén
hánnas szánja. A menet alatt fél szemmel figyeltük egymást, láttuk egymás fizikai letöréseit, buzdttólag
szóltunk át egymáshoz, hogy testileg és lelkileg kitartsunk az életben maradásért...

IV. GYALOGMENET
Január 22.
Közeli ágyúdörgés és lobogó máglyatüzek fénye mellett (mindenütt égetik a Párt és az SS titkos iratait!)
értünk ki Breszlau északnyugati szélére, a Lüben felé vezető országút kezdetéhez. Megálltunk és
körülnéztünk a végeláthatatlan, sivár hómezőkön... melyek felett varjak csapongtak vészjósló
károgással... Jól tudtul,,, hogy most testünk minden egyes porcikája olyan maximális igénybevételnek
lesz hetekig kitéve, amilyennek eddigi életünkben soha! De azt is jól tudtuk, hogy élve szabadultunk ki a
halálra ítélt Breszlauból és a ránk váró megpróbáltatások mennyivel kellemesebbek, mint egy
páncélököllel kuporogni saját sírgödrünkben egy idegen város reménytelen védelmében. Ugyanakkor
fülünkbe csengett Pfaul százados atyai figyelmeztetése: ,, Uraim! Aki nem bírja az iramot az lemarad és
meghal, mert élve aligha éri el Szibériát...!" Mondását megerősítik a rádióadók „rémhírei", melyeknek
valószerűségét a hazudni nem szokott BBC is megerősíti: „A Szovjet tízezrével hajtja a foglyul ejtett civil
lakosságot Kelet felé..." Megérkeztünk a Rabszolgatartó Társadalomba!
Egy őszhajú aggastyán jön szemben doberman kutyájával. Az állat közvetlenül előttünk egy Breszlauba hajtó Wehrmacht kocsi alá ugrándozott. Néztük a síró öreget, mert a még élő, gerinctöréses állat,
kínjai közt is gazdája kezét nyalogatta... Beért minket egy gépész-szán, leállítottam őket és mintha csak
tüzet kérnék, kérdeztem: „Nincs nálatok véletlenül egy pisztoly?" Volt náluk, véletlenül... De háromszor
kellett fejbelőniük a kutyát, míg kimúlt! Ezt a kínosan rossz óment első lépéseink előtt még tetézte, hogy
megérezve a dögöt, hangosan károgva, varjak szálltak alacsonyan a fejünk fölé... Mindenki megdermedt,
elnémult! ,,Nur nicht beszáren! - mondtam, - mert ezek a madarak nekem mindig a jó szerencsét
jelezték! Most is azt jelzik! Ezt a gyalogmenetet is át kell és átfogjuk vészelni!"
A hómezők felett hirtelen lebukik a nap, a varjak eltűnnek a távolban, a hátunk mögött erősödő
ágyúzás jelzi, hogy Breszlau végnapjai meg vannak számlálva... És mi kemény lépésekkel nekivágunk a
teljesen kihalt, hófúvásos sziléziai országútnak...
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Koromsötétben, tizenöt kilométeres könnyű menetben értünk be Deutsch-Lissa kis falujába, ahol a
kultúrteremben sokadmagunkkal a csupasz, de fapadlós földön aludtunk. Béla a zongora tetején,
jómagam a zongora alatt. Csak a pedálok zavartak. Lajos, az izomember, éjszakai figyelőőrséget vállalt.
Január 23.
Hajnalban, erős hóesésben vágtunk neki a mára jelzett 50 kilométeres útszakasznak. Fülvédő és
kesztyűs kezemen még egy rongyos jégzokni is véd az egyre jobban erősödő fagytól. Anyám egy marék
diót és étcsokoládét is kabátomba rejtett. Fontos kalóriák! Áldom is érte!
A szánkót, jó öreg rajztáblámat mindig csak ketten húzzuk elől, a harmadik hátul pihen; azzal, hogy
nem kell húznia a terhet, erőt gyújt az óránkénti körcseréhez. Mindegyikünk két órát húz elől, majd egy
órát „pihen" hátul, a szán mögött.
A Wehrmacht által kiosztott sercli-kenyér és a hármunknak egy húskonzerv kőkeményre fagyott. Béla
egyik foga bele is tört, pedig szegény a visszeres lábával is kínlódik.
Még szürkületben érkeztünk Maserwitzba, egy elhagyott téglagyárhoz; a fiúk, Béla is, - bevackolták
magukat a jéghideg, szűk és alacsony égetőkemencékbe, ahol szorosan összezsúfolva egymást melegítik.
Lajos és én már nem jutottunk be, kint a szabadban, a betonon próbáltunk erőt gyűjteni és pihenni. De az
éjjelre húsz fokra leszállt fagyban persze egyik sem sikerült! Vizeletünk azonnal jéggé fagyott a betonon.
Hajnalban a közeli SS-ütegek gyorstüzelése jelezte, hogy megállás nélkül gurul Nyugat, azaz Európa felé
a szovjet tankok beláthatatlan tömege, mint egy megállíthatatlan egyiptomi sáskajárás rettenetes
csapása...
Január 24.
Alvás nélkül állunk neki a szánhúzásnak, miközben minden irányból és egészen közelről dörögnek az
ágyúk! Felhangzik Pfaul százados üvöltése: „Uraim! Aki nem óhajt Szibériába kerülni, az méltóztassék

-169-

Az egyes számú szán = Bartha Tibi, Bakos Béla és Máthé Lajos

áttérni az erőltetett
menetre!" Életünkről lévén szó, azonnal gyorsítottuk az eddig is erős iramot!
Koitz, Parchwitz, Gugelwitz. Német városnevek, melyeket ma nem lehet megtalálni a térképen, mert
csak az új, lengyel nevük szerepel. Kelet felől árad felénk a szovjet T-34-esek tömege, a hómezőkön
keresztül már néha látótávolságban is vannak. Csak pár sorozatot kellene leadniuk, hogy tragikusan
fejeződjön be gyalogos odisszeiánk... De ekkor nyugat felől, egy domb mögül váratlanul öt-hat STUKA
bukkan elő és a jól ismert sivítással csapnak le ránk... „Ne minket!Marhák!!" - ordítjuk, de azok alig száz
méterre a fejünk felett megnyitják a tüzet! Persze nem ránk, a magas hóban cammogó kis fekete
hangyákra, hanem a felénk zakatoló szovjet páncélos ékekre...
Sötétben értünk be Lübenbe... A'házak kihaltak, néma csend. így jutunk a Wehrmacht kaszárnyához,
ahol még őrség sincs! Bakos Béla, aki ugyanolyan bolondja a klasszikus amerikai filmeknek, mint én, és
egymást sokszor kvízkérdésekkel gyötörjük, így szól: „Kék csillag! Az idegenlégió megérkezik a sivatagi
erődbe, ahol mindenki halott... Mi is volt az erőd neve?" „Zinderneuf" - mondom és még hozzáteszem:
„a valóságban Lüben!" Minden jel arra mutat, hogy a német katonaság pánikszerűen, előttünk hagyhatta
el a kaszárnyát. A konyhában egy óriás üstben sűrű bableves fortyog, kikészítve a kenyéradagok,
csapolásra kész két söröshordó... A hálótermekben megvetett, tiszta ágyak... Szinte Hófehérkéknek
érezzük magunkat... Nosza nekiláttunk mindennek! Egy előbicegett német katonától tudtuk meg, hogy
sötétedéskor szovjet tankok bukkantak fel Lübenben, a vacsora előtt álló tüzérség a pár száz méterre levő
és a laktanyára beállított hadállásokba vonult, feltételezve, hogy odaözönlik a szovjet legénység, a német
ágyúk prédájaként! A szovjet tankokat egy STUKA-század elkergette, a tüzérség pedig nyilván látja, hogy
nem a szovjetek, hanem német menekülő civilek vannak a laktanyában ,,ezért vannak önök még
életben! Mert a laktanya alá is van aknázva!" E véletlenül megtudott tények ellenére, kimerültségünk és
az így keletkező agyhúgykő alapján, lezuhanyozva és Wehrmacht ingre-gatyára vetkőzve zuhantunk bele
a csábos-tiszta ágyakba és azonnal álomba zuhantunk... Éppen Pesten jártam álmomban, mikor alarmra
ébredtem, a szovjet tankok már bent vannak a városban, de megálltak, mert ellenállás hiányában az
ázsiai legénység azonnal elkezdte az otthonok fosztogatását és az általános szovjet szokás szerint a
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rejtekhelyükből előráncigált német lányok és asszonyok megerőszakolását! Alig pár perc alatt
menetkészen álltunk és szánunkkal futólépésben hagytuk el Lübent, asszonyok segítséget kérő
sikoltozása közepette... De szánkóinkkal nem szállhattunk szembe a T-34-es tankok gépágyúival! Pedig
erkölcsi felháborodásunkban legszívesebben azt tettük volna, csupasz ököllel!
Január 25.
Erdős, nehéz terepen, a földre taposott asszonyok segítségkérő sikolyai által szerzett lelki sebeinkkel is
küszködve, igavonó baromként húzzuk az erős havazásban nagyon nehézzé vált szánt. így legalább nem
gondoltunk mindig az ázsiai hordák kegyetlen állatiasságára. Klein Kirchennél, átlag tizenöt fokos
fagyban, megtettük az első száz kilométert!
Az eddigi út igénybevételének hatására ma délután mindhármunkra egyszerre tört rá a fizikai
összeomlás. Kotzenauban mint három fabábu zuhantunk be egy erdőszéli Bierhausba. A kocsma zsú
folásig tele volt földön fekvő emberekkel. Nos, ha itt most nem tudunk valahogyan vízszintes helyzetbe
jutni, akkor lemaradunk a csoporttól! Emellett odakint hóvihar tombol... Béla visszeres lábán csak
vánszorogni tud, a köztünk legerősebb fizikumú Lajos hófehér a kimerültségtől, félig eszméletlenül
toltam fel az ivó biliárdasztalára. Pedig nemrég, Breszlauban, fogadásból, guggolásból, vízszintesen
előrenyújtott fél lábbal nem a fogadott hússzor, hanem virtusból huszonötször nyomta fel magát álló
helyzetbe, amit fizikailag lehetetlennek tartottunk! Az asztal alá Béla vonszolta be magát és mire fájó
lábait utánatoltam, már aludt is. Nekem a jobb térdem a kétszeresére dagadt és délután óta minden
lépésem kínszenvedés volt! Mintha egy borotvapenge lenne térdem forgói között... Hát jó kilátásaink
vannak a holnapi újabb ötven kilométeres új szakaszra, hegyi terepen és havazásban! De erre most nem
szabad gondolni! Szemem körbejáratva keresek parányi fekvőhelyet valahol, mert már az állás is
fájdalommal jár. Az ivó pultja előtt, két embernek való helyen, egy ludovikás hadnagy terpeszkedik.
Szemtelen hangon szól hozzám: „Ne nézegessen itt hely után, mert nincs! Két haverjának elfoglalta a
biliárdasztalt, maga menjen ki a szabadba, aludjon a tornácon!" Verekedés nélkül erre csak annyit
mondhattam, hogy „köszönöm a rólam való féltő gondoskodását!" Már a kijárat felé fordultam volna,
mikor valaki hátulról megfogta a két karom és maga előtt, a földön fekvőkön átlépkedve egy ivó melletti
kis ajtóhoz irányított, nyilván azzal, hogy kirúgjon... De e helyett a kocsmárosék otthonába kerültem!K
„jó öreg kocsmáros" őszhajú felesége vezetett oda. Leültetett és forró vizet öntött egy elém tett fateknőbe:
„mosakodjon meg, kérem!" - mondta kedvesen és én magamban áldottam az Asszonyokat az
emberiségnek e csodálatos lényeit. Egy díványhoz vezettek, éreztem, hogy takarót borítanak rám és
azonnal álomba zuhantam. Mikor reggelihez ébresztettek, láttam, hogy míg aludtam, borogatást raktak a
jobb térdemre. Megengedték, hogy két barátomat is behívjam és a vizes Ersatz-kaffe jobban ízlett a
legdrágább brazil szemeskávénál is...

V. HUNYADI PÁNCÉLOSOK TÁBORÁBAN
Január 26.
A pimaszkodó kis hadnagy a többiekkel együtt már eltűnt az ivóból. A sziléziai kocsmáros és aranyos felesége,
amíg csak láttak, integettek utánunk. Vajon milyen sors vár Rátok - talán még ma? - drága öregek..., mert Ti a
legtöbbet tettetek értem, egy idegenért, aki nem is német! Önzetlenül adtatok emberi szeretetet...
Ennek az önzetlenül adásnak nagyszerű példáit mutatták a sziliziai nők és asszonyok! Szinte minden
faluban ott álltak csészéikkel és termoszukkal és ingyen osztogatták a meleg kávét, vagy levest az utolsó
pillanatig, amikor ők már nem tudtak elmenekülni és a benyomuló hordák állati kegyetlenségének lettek
ártatlan áldozatai... Sokszor még fájón hallottuk segítséget esdeklő sikolyaikat, de azok nem jutottak el
sem Londonig, sem New Yorkig. Ott alighanem büszkék voltak ázsiai szövetségesük embertelenségre.
Hiszen nem angol és nem amerikai nők szenvedtek, hanem a gyűlölt német faj!
Sötét, hóval borított erdővidéken vezet tovább az utunk. Lábamnak nagyon jót tett a kocsmárosék
borogatása, Lajos teljesen magához tért, Béla is elszántan húzza a szánt. Erőnlétünk most mindennél
fontosabb, mert a gyalogmenet fizikailag legmegerőltetőbb szakaszához értünk, a félelmetes és soha el
nem felejthető „erdei úthoz", ahol a legerősebb izmok is vonaglottak és a legjobb bakancsok is beáztak.
Ezeken a friss hó alatt álló szűk erdei ösvényeken már mindhárman elől, egy emberként húztuk a szán
terhét. Ez egyharmaddal nagyobb erőt jelentett, igaz, egyikünknek mindig el kellett kotorni az alig tíz
centiméter magas szán előtt összetorlódott havat. Emellett viszont egyidejűleg merültünk ki és most nem
volt már hátulról előre hívható erőtartalékunk sem. Az ájulásig fokozódott kimerültségen az előttünk
járók kényszerű jelszóval segítettek: „könnyíteni!" És az út szélén jobbra-balra a hóban nemcsak
szellemileg, hanem fizikailag is súlyos, vastag orvosi és mérnöki könyvek hevertek eldobálva. Mi még
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nem dobtunk el semmit, de egymás előtt is szégyellve, bensőnkben már foglalkoztunk a gondolattal...
Csak érjünk ki az erdőből a teljes besötétedés előtt. Kiértünk, de nagyon lefékezte iramunkat az erdő és
még nagyon messze voltunk aznapi úti célunktól, Neuhammertől. Az egyik kis faluban - azt hiszem
Kittlitzleben volt a neve - hirtelen több SS-század vonult el mellettünk, néma csendben, de bámulatos
fegyelemben. Ilyen tizedmásodpercre szinkronizált menetelést csak az UFA híradókban láthattunk, mikor
az SS Hitler előtt tisztelgett. Mint régen a gladiátorok, felemelt karral, Cézár előtt. Csak most „Ave Hitler,
morituri te salutant!" - lett volna a szöveg, mert ezek a karakán fiatalok kétségtelenül a biztos halálba
menetelnek, akárcsak egykor a gladiátorok... Aztán vidám, de ismeretlen dallamú nóta hangzott fel... és
mi megdöbbenve álltunk meg! Mert az ének szövege m a g y a r volt! A Hunyadi SS-páncélos légió
szakaszai vonultak el mellettünk. Csak most lett világos előttünk, hogy nemcsak egy irányba, hanem
ugyanarra a helyre is megyünk a csapatokkaf: a nemzetközi SS-légiók kiképző táborba, Neuhammerbe!
Csak jóval később tudtuk meg, hogy egyes száncsoportok magyarul szóltak a századhoz és azok azonnal
a táborig húzták nehéz szánjukat. Mi nem szóltunk és a poklok poklát szenvedtük végig hajnalig... Mert
ugye „néma gyereknek.
Egy kőhídon át követtük a többieket egy furcsa barakkba, ahol kérés nélkül némi kolbászt, kenyeret és
szeszmentes sört kaptunk. Ez már előzetes SS-ízelítő volt. Az SS-századok eltűntek, de nekünk még egy
hegyvonulaton kellett átjutnunk Neuhammerbe. Közben morfondíroztunk: csöbörből vödörbe kerültünk
volna? Breszlaut isteni szerencsével elhagyva a Volkssturm sírgödrei helyett az ugyanolyan halálos SSlégióba menetelünk? Mi lehet itt a szerepe Pfaul századosnak? Bécs, ahonnan származik, nem először
árulna el magyarokat..., viszont irántunk való szimpátiája érezhető volt: létünkkel az ő léte is biztosítva
lett! Éjféltájt bepöfögött a hírhedt „halálvonat". Ez egy keskeny vágányú, oldalfal nélküli iparszerelvény
volt, jégtükörrel borított üres platókkal... Nem volt semmi, amiben meg lehetett volna kapaszkodnunk.!
Béla nyögve jegyezte meg: „Ez aztán a Chemin de Fer, ahol az életünk az egyetlen tét!" Mert ha itt
egyikünk oldalt lecsúszik az erdőben, az biztos fagyhalál! Soha el nem felejthető rossz álom, mikor az
erős emelkedők előtt megállt, gőzt gyűjtött a kis masina, míg mi a jégbe vájtuk tíz körmünket, hogy
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előre, vagy hátra a kerekek alá ne zuhanjunk félig már megfagyott testtel... De ez még nem volt a mai
nap utolsó kínszenvedése! A neuhameri SS-tábor bejárata előtt jó húsz fokos fagyban kellett éjjel egytől
hajnali háromig ácsorognunk és várnunk. Mert az SS-táborba nem volt könnyű bejutni - hát még majd
kijutni... Ha egyáltalán kijutunk... Volt aki utolsó energiájával próbálta még a lábát mozgatni, de a
legtöbben már csak egymásba kapaszkodva vártuk a megváltó fagyhalált, ami egyre kellemesebbnek
ígérkezett... Végre egy magyar SS-őrmester távoli ordítása szállt felénk: „Civilek! Utánam!" És mint egy
hófehér kísérletsereg támolyogtunk be az SS-légiók táborába...! De még rajtunk volt - ha rongyosan és
koszosan is - a világ legértékesebb egyenruhája: civil télikabátunk! Egy fűtetlen barakkba kísértek. Már
csak arra emlékszem, hogy utolsó akaraterőmmel kapaszkodtam fel Lajos fölé az SS tábori ágyába és ott
azonnal belezuhantam a tökéletes Nirvánába!
Január 27.
Déltájban egy kiskályha pattogó tüzére, kellemes melegre és Lajos felháborodott szavaira ébredtem:
„Ezek a disznók eltüzelték a szánunkat!'" A disznók alatt az orvostanhallgatókat értette, akik közt csak mi
voltunk építészek. Előbb a mi szánunkat, majd a sajátjaikat is a vaskályhába rakták. Bélától csak egy
gyűrött fecni: „most hajnalban Pepiékkel együtt megpróbálunk innen kijutni. Nagyon gyanúsnak találjuk
ezt a helyet... Közös kajánkat - mivel Titeket nem talállak, magammal viszem... Próbáljatok eljutni
Haliéba! Viszlát ott! Szia, Béla."
Lám, milyen kényszerítő emberi ösztön a sejthető rossztól való dermesztő félelem! Béla, Pepiék és
Misiék már kora reggel sürgősen leléptek az SS-táborból... Ha ugyan le tudtak lépni... Mert nem láttuk
őket! Mi ketten kiestünk a három eddigi száncsoportból, azaz az egyes számú hármas szán itt, az SS
táborában, véglegesen feloszlott!
Elkezdtünk tehát logikusan gondolkozni: ha a többieknek sikerült elhagynia az SS-légiót, akkor Pfaul
százados mégsem árult el, vagy vert át minket és a haltéi úticélunk változatlan! De az odaérkezésünk,
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ilyen teljesen szétszóródott csoportokban, természetesen nem lehet fix időponthoz kötve. Útvonalunkat
Pfaul százados a magyar-német vezetés tudtával vezethette Neuhammeron keresztül, hiszen itt az ellátás
és a meleg szállás előfeltételei adva voltak! És tudtunkkal az SS-be való belépés „önkéntes", nyugtatjuk
magunkat, hiszen talán mi vagyunk az utolsónak maradt két építész, akik még mindig az SS-táboron belül
vagyunk! Hogy innen - szán nélkül! - hogyan jutunk tovább nehéz csomagjainkkal a jó 400 kilométerre
levő Halle an der Saale-ba, arról fogalmunk sincs!
A medikusok most készülődnek továbbmenni, de még jelzik, hogy a mellettünk fekvő vadász
repülőtéren átvágva jutunk a központi barakk-kantinhoz.
Bemelegítés alatt álló és bevetésre kész STUKÁK acélkék, zúzmarás szárnyai alatt, beszélgetve és le
lehajolva bandukolunk a húsz fok körüli fagyban, mikor váratlanul'magyar hang szólal meg felettünk az
egyik STUKA cockpitjéből: „Várjatok!" Egy jóképű, fiatal fickó, - a STUKA pilótája ugrott le mellénk a
földre. Együtt megyünk a kantinba és Árpádként mutatkozik be. Az SS a családi nevet sohasem használja,
de lehet, hogy az Árpád név is felvett? A kantinban nincs nyitvatartási idő, nincs sorbanállás, nincs
ételkiadagolás. A fortyogó üstökből, vagy a tálcákról mindenki annyit vesz, amennyit kíván... Idézek
Árpád szavaiból: „Az SS, a Führer elit alakulata önkéntesekből áll, különösen a Waffen-SS, akik bármikor
készek életüket feláldozni a III. Birodalomért!" Egyedül ülünk az óriás kantinban, hát megkérdezem
Árpádot: „Te is?" - „Igen, én is!" - válaszolja, „de nem a III. Birodalomért, hiszen magyar vagyok, hanem
a repülés élvezetéért, pontosabban a zuhanórepülésért, ami az egyetlen halálos szenvedélyem! Ti nem is
sejtitek, hogy milyen isteni gyönyör pár ezer méterről zuhanni le pár száz méterre, megsemmisíteni a
hadicélpontot és kihúzni a Stukát a zuhanásból... Én minden nap bevetésen vagyok, hiszen a ruszkik már
egészen közel vannak Neuhammerhoz - de sohasem biztos, hogy visszatérek... Ez a szenvedély, mint a
legtöbb elvakult szenvedély, megér egy életet... Tudom, hogy mit csinálnak a ruszkik az SS-foglyokkal...
Lehet, hogy őrültnek tartotok, de ha a szovjet vonal mögött lőnének le - akkor én nem fogok kiugrani a
STUKÁBÓL..." Csendben kérdezem: „Be akarsz jutni a Walhallába?" - ,,Igen! Legjobb barátaim várnak
már ott rám..."- válaszolja Árpád nagyon komolyan.
Megemlítettem neki a STUKÁK támadását Lüben környékén, január 24-én. „Igen, én is köztük voltam,
de Titeket nem láthattalak, mert a ruszki páncélos ékekre lőttem be magam! Azzal a jó érzéssel szedtem
ki hármat belőlük, hogy tíz-tizenöt asszony nem lesz aznap megerőszakolva... Itt a német parancsnokság
mellett a pilóták észtek r lettek, finnek és már csak ketten maradtunk magyarok... Amióta az Angliai
Csatában alulmaradtunk, a STUKÁKAT már nem gyártják, bevetéseink csak addig tartanak, amíg a
készlet, és a pilóta tart. Nézzetek be hozzám, mielőtt továbbmentek..."
Bizony a Junkers Ju 87 a Blitz alatt annyira rettegett STUKA, melyet a kommunizmus elleni csatában,
1936-ban a Condor Légió próbált ki Spanyolországban, ma már kissé elavult géptípus és fő tevékenysége
a harckocsielhárítás! A épülés fantasztáinak ez a mindennapos bevetése - amíg el nem fogy az ember és
a gép - tiszta öngyilkosság! De eszembe jut, hogy a technika igézete egyszer engem is megérintett. A
szerbek ellen felvonuló, akkor még érintetlen német hadsereget bámultuk a gimnáziummal a Soroksári
úton és szinte megigézve néztük a hangtalanul suhanó, kardántengelyes német BMW-motorkerékpárokat... Egyre gondoltunk mind: Jaj, ha nekem egyszer lehetne egy BMWmocim... " A repülés
csodálatos.varázsa pedig már Daidaloszékat is megigézte és ezek a fiúk nemcsak a sóvárgásban, de a
halálba is követik a két görögöt...
Január 28.
Lajossal úgy véltük, hogy még ma sem megyünk tovább. A nagyon is ránk férő pihenés adott
lehetőségét, nem áldozzuk fel a félelem oltárán! Ágyunkban heverészve filozofálgattunk, annál is inkább,
mert Lajos a metafizika éppen olyan megszállottja, mint új barátunk a repülésé. Este átsétáltunk a pilóták
söntésébe, hogy Árpádtól elbúcsúzzunk, mert másnap reggelre határoztuk el továbbindulásunkat Nyugat
felé.
Egy finn pilóta jött elénk és Árpád nevét hallva szólítja a másik magyart, aki tudhatott már rólunk.
Árpád nem volt ott. Félreülünk egy asztalhoz, söröket hoz, majd lassan és vontatottan kezdett.beszélni:
,,Ma délelőtt húsz STUKÁVAL közös bevetésre repültünk Árpáddal. Bevetési célunk az volt, hogy az
előrenyüzsgő több száz T-34-est megritkítsuk. Megritkítottuk, mert egymás után, szépen szedtük ki őket a
sorból, finn barátunk több mint tizet... De Árpád gépe összpontosított tüzet kapott szovjet megszállta
terület felett! Láttam, amint égő szárnnyal, dugóhúzóban zuhant lefelé... Mivel rádióösszeköttetésben
voltam vele, a kötelező német nyelven ordítottam „Herausspringen! Herausspringen!" De nem hallhatott,
mert három szovjet tank közé zuhant, talán szándékosan, és magával vitte őket a túlvilágra, mint
Dugovits Titusz a törököket... de mi az, miért sírtok?... van ennél szebb halál... ?
Ma reggel még Árpad pilótafülkéjében ültem, míg ő a STUKA műszerfalát magyarázta és most este ő is,
a legendás STUKA :<; 3 Történelemé... Szótlanul bandukoltunk vissza barakkunkba, de én biztosan
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tudtam, hogy barátunk már a Walhallában, magyar létére Wotan jobbján ül... és az elesett germán
hősök szellemei reá emelik poharrukat...
Január 29Távoli ágyúdörgés serkentett ki az ágyból. Szán híján kézben cipeltük csomagjaikat a főbejárat
géppisztolyos SS-őrségéhez. Mi ketten vagyunk az utolsónak kilépni szándékozók! Most derült ki, hogy a
többiek valóban elhagyták-e a tábort? Egy SS-tiszt egyetemi indexünket és német nyelvű Ausweisünket
kéri. Alaposan átnézik, kiírnak a táborból, udvarias tisztelgés és utánunk szólnak: „Gute Fahrt!" Aztán teli
hassal és pihenten cipekedünk a neuhammeri vasútállomás felé. Onnan egy helyi járattal Sagan-ban
szállunk ki, ahol kiderül, hogy csak Hansdorfon át van kapcsolat Kohlfurt felé - de Hansdorfig több mint
húsz kilométert kell gyalog, szán nélkül megtenni... Lajos határozottan teteti le velem a csomagokat és
küld át az állomásra, a „menetrendet" megnézni, ami teljesen felesleges, hiszen érvényben levő
menetrend itt a háború miatt már hetek óta nincs! Alig pár perc múlva Lajos mellémlohol egy régimódi,
magas szánnal, rajta összes csomagunk! „Kitől loptad?" - kérdem meglepődve. „Egy Wehrmacht
századostól! Elküldtelek, hogy ne tegyen mindkettőnknek baja a Gest Apóval". „Büszke vagyok arra,
hogy a barátom vagy!" - mondtam neki.
A friss havon szinte repült az organizált Wehrmacht-szán, alig kellett húzni. De tíz kilométer után
hirtelen ismét összeomlott a jobb térdem! Sántítva, fogcsikorgatva nem az iramot, hanem a siralmas
döcögést sem tudtam tartani. Őrületes fájdalmak közepette vergődtem be Hansdorfba, reménykedve,
hogy lesz valami összeköttetés Kohlfuhrt felé... Több órás didergés után bepöfögött egy hadi
üzemanyagót szállító tartályos szerelvény.
Nagy nehezen, szánnal együtt, felkapaszkodtunk a szerelvény végén levő platóskocsi kerek, nyílt
betongyűrűjébe. A fontosabb német hadiszerelvényeket mindig kíséri egy, vagy több ilyen védő
ütegállás. Ezeket az amerikai bombázók, vagy az angol Tieffliegerek nagyon is respektálják, mert
sorozatban és sokat szedtek le a támadó gépekből. Most a gépágyú és kezelőjének helye, feltételezem,
hogy a húsz fokon felüli hidegre való tekintettel, üresen állt. Bemásztunk a gyűrűbe és ez közel az
életünkbe került! A végletes az volt, hogy ez a hadiszerelvény nem állt meg az állomásokon, vagyis a
fagyhalál elől nem lehetett leszállással kitérni! Emellett a jó iramban haladó vonat szabad platóján a fagy
legalább harminc fokosnak érződött! Lajos a betongyűrűben elaludt, az pedig a halál! Csak a brutális
felrugdalás segíthetett. (Köszönöm Tiborkám, de azért ne rúgd szét a bordáimat!) A betonbunkerban
rajtunk kívül még Dénessi Ödön társunk volt, aki valahol elszakadt szánkos társától, Uhlyarik Ferkétől.
Ödön a fagyhalált ordítással próbálta elűzni: sírt, imádkozott és káromkodott egyszerre. Most is fülembe
cseng egyik fohásza: „Atyaúúúristen, ne engedd, hogy ettől a kűúúrva hidegtől itt megdögöljek...!"
A fagyhalál egyre kellemesebbnek tűrő apátiája kezdett engem is lassan birtokába venni... Most már
nem a fizikum, hanem az élni vágyó akaraterő volt az élet-halál ura! Pfaul százados eltűnt, hiszen már
nem volt menetelő oszlop, melynek élén állhatott volna... Az építészek is elszakadtak egymástól, most
mindenki a legnagyobb szász város, Drezda irányába igyekezett. Voltak, akik annyira féltek az SS-től,
hogy elkerülve Neuhammert, szabályosan éhezve, közel 300 kilométert húzták a szánt egész Drezdáig.
A szerelvény nem állt meg Halbaunál, sem Rauschánál, ahol az állomás kirgiz SS-katonákkal volt
zsúfolva. Végül Kohlfurtnál piros szemafort kapott és megtorpant, de akkor mi már alig éltünk... szinte
fagyott bábuként zuhantunk le a szerelvényről, melyet később a félelmes „bunkervonat" néven
emlegettünk. Gyorsan beláttuk, hogy térdemmel aligha fogok tudni újra gyalogolni. Mivel a Wehrmachtszán megtette hivatását, odaadtuk egy menekülő többgyermekes sziléziai asszonynak. Aztán Kohlfurt
zsúfolt várótermében mély álomba zuhantunk.
Január 30.
Budapest január 18-án a Szovjet uralma alá került! Azóta, hírek szerint, Budapest civil lakosságát
„kicsi robot" címén fogdossák össze és terelik keleti irányba... Apámra és öcsémre gondolok. Talán őket
is elfogták civilként? (Akkor nem tudtam erre a választ, de amikor e sorokat írom már tudom: Igen!
Öcsém január 20-án a Kálvin téren, Apáfn a Váci utcában „szabadult fel"! Saját hazájukban, állati
csordaként hajtották őket kelet felé)...
Február 1.
Egy marhavagonba gyűrődve, éhesen, piszkosan és törődötten jutottunk el Szászország szép
fővárosába, a még teljesen ép Drezdába. Az alul átmenő, felül emeletes, tehát fejpályaudvaron cso
magjainkat a megőrzőbe adtuk le és a földszinten sikerült a sok sziléziai menekültnek készült egy csajka
vizes, de meleg, főtt tészta-ragacshoz jutnunk. Aztán bejártuk a belváros, az Altstadt környékét. Drezdát
százezrével lepték el a Sziléziából és Breszlauból menekültek, elsősorban öregek és gyermekek.
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Katonauniformist nem látni! Bizonytalan jövőnk ellenére jól esik itt, a németek Firenzéjében élvezni a
rombolásmentes békebeli hangulatot - mintha nem is dúlna a háború! Ez a város nem Hitleré, hanem az
Emberiségé, ahol a barokk és rokokó tobzódik a szépségben és a Zwinger a klasszikus Művészet
kincsesháza... Végigfut rajtam, hogy van-e emberi kéz, aki ezt a sok és pótolhatatlan kincset, a
kul túremberiség kincseit szétrombolni akarná, - hiszen évszázadok építették fel...
Még Breszlauban tudtam, hogy a gépészmérnököket onnan Drezdába irányították. Itt kell tehát, hogy
legyen gimnáziumi jó barátom, Csóka Miki, felkeresem Freitalban, valahol a külvárosban. Mivel a
villamosok zavartalanul közlekednek, hamarosan ölelkeztünk is Mikivel, aki azonnal a zuhanyozóba vitt,
majd megosztotta velem szerény vacsoráját. Az érettségi után csak mi ketten mentünk a Műegyetemre,
volt hát miről, de főleg Pestszenterzsébetről beszélnünk. Sötétben indultam vissza villamossal a
főpályaudvarra. De bőröndöm nem volt a megőrzőben! Lajos talán már Haliéba ment volna vele? Azért a
Lipcse felé induló szerelvények mellett végigfutva ordítottam Lajos nevét. Végre elhaló választ kaptam
egy indulásra kész kocsisorból. Áttülekedtem magam a tömegen és Lajost egy pad alá préselve találtam
meg csomagommal együtt. Mikor Drezdából elindult Lipcse felé a vonat, így búcsúztam a várostól:
„Szerencsés vagy gyönyörű Drezda, mert mindjárt vége a háborúnak és Te már nyilván elkerülöd annak
embertelen borzalmait... "
Február 2.
Lipcse egykoron hatalmas főpályaudvara most egy-két vágányból és egy fabarakkból áll. A fabarakkot
két betonoszlop törte át. A kimért meleg főtt-tésztás vizet a váróterem közepén, az oszlop mellett
kanalazgatjuk, míg csajkánkba nagy hópelyhek hullnak... Még az éjjel, méghozzá fapados ülőhelyen
indulunk tovább Halle an der Saale felé.
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VI. HALLE AN DER SAALE

1945-február 3-április 7.
A Drezda és Lipcse felől beérkező medikusokat és műegyetemistákat ideiglenes gyűjtőtáborokba
irányította a hallei pályaudvar-parancsnokság. Legtöbben egy óriás Turnhalléba kerültünk, csomag
csomag, ember-ember hátán, mint a szardíniák feküdtünk a földre hányt szalmán. Ezt a cigánytelepet úgy
kerültük ki Lajossal, hogy ismerkedésként egész nap Halle városközpontjában csavarogtunk. A többiek is
a várost járták. A halleiek értetlenül bámulták a városba került fiatal - tehát a frontot elkerülő - civil
idegeneket, akik hangos és soha nem hallott, egzotikus nyelven köszöntötték egymást: SZIA MADÁR!
Persze az egyszerű „szervuszt" mindenki megértette volna, de ezeket az unmögliche szavakat? Egy öreg
néni szuahéli nyelvnek saccolta és cseppet sem zavarta, hogy nem fekete az arcuk.
Ez a bűbájos, középkori szász városka, a kacskaringós Saale partján fekszik, mely folyócska Magdeburg
közelében ömlik az Elbába. A Marktplatzon egyszerre öt torony magaslik, mind a XVI. századból. Itt a
téren áll Halle világhírű fiának, Georg Friedrich Händelnek, az újkori zene óriásának bronzszobra, mely
az alig száz méterre álló szülőháza felé tekint, ahol 1685-ben született. Mindenfelé patinás tornyok és
várak: Roter Turm, Leipziger Turm, Moritzburg, Giebichstein és a kis ékszerdoboz, a középkori gyönyörű
városháza épülete.
A Marktplatzon volt egy Kaffeehaus, (nevét nem jegyeztem fel), ahová sokszor beültünk egy cukor és
tej nélküli ersatzkaffee-ra, melynek egyetlen értéke melegsége volt, íz és kalóriaérték nélkül. Az ára, az 1
DM nem volt probléma, mert mindig volt nálunk pár száz márka, amit gyakorlatilag semmire sem lehetett
elkölteni. Ez az összeg a kiosztott heti zsold révén csak növekedett! De senki sem nyúlt az egyetlen
értékes valutájához, a magyar Szimfónia cigarettához, melynek darabjáért a németek 2-3, majd később 20
márkát is készek voltak kifizetni. A cigaretta-valutát vagy elszívták a dohányosok, vagy életmentésre
váltották később a többiek (mozdony, vonat), de kávéra vagy sörre soha!
Ebben a kávézóban rendszerint egyedül üldögéltünk és jól éreztük magunkat, mert az egyetlen,
fehérkabátos pincér mindig emberi lényként bánt velünk és úgy is szolgált ki. Egyszer öt márka
borravalót akartunk neki adni, amit ezzel a megjegyzéssel utasított el: ,,Uraim, kérem, ne csináljanak
inflációt ebben az amúgy is szerencsétlen országban..." És ez a kisember milyen világosan látta
összeomló országában a helyzetet. Mert a hitleri Németország bukása után nem volt infláció és az NSZK a
háborús német márkát egy az egyben váltotta át az új „Frankfurter" márkára, mely rövidesen Európa
legerősebb valutája lett! Ez bizony senki sem gondolta volna, én sem, mert közel ötszáz hitleri márkát
eresztettem szélnek később a vonatablakból...
A Gest Apó. A német titkosrendőrséggel, melyet mi egymás közt Gest Apónak neveztünk, először
ebben a kávéházban találkoztunk, de később általában minden nyilvános helyen. Bőrkabátban,
szerényen lépett be a kávézóba, körülnézett és rögtön indult is felénk, a két civilruhás fiatalember felé.
Megállt asztalunknál, balkezét tenyerével felfelé elénk tartotta, ahová kabátujjából szalaghoz erősítve
csúszott ki egy öt cm átmérőjű ezüstérem, közepén fekete alapon ezüst horogkereszt, felette félkörben a
„Geheime Staatspolizei" felirattal. Gondosan átnézte a hivatalos német pecsétekkel és aláírásokkal
ellátott Ausweisunkat. Diszkréten, Heil Hitler köszöntéssel halkan búcsúzott és egyetlen további szó
nélkül eltűnt a kávéházból. „Ezt szeretem bennük, ezt a finom diszkréciót..." - jegyezte meg Lajos. De jaj
volt annak, akinél nem volt ott az Ausweis, mint egyik kultúrmérnök-hallgató kollégánknál! Abba
barátságosan belekarolt a Gest Apó és mint vendégét vitte magával... és az illető csak három hét múlva
került elő, kopaszra nyírt fejjel, kék-zöld foltokkal, reszkető kezekkel... és titkolta, hogy kivel volt
randevúja... „Megpuszilta a Gest Apó... " - suttogták a fiúk, mert barátunknak egy-két foga is hiányzott...
A Marktplatz egyik szögletében észrevettem egy békebeli automata személymérleget. Bedobtam egy
márkát és a gép kattogva köpött ki egy kis kártyát és rajta „hivatalos" testsúlyomat: télikabátban 38 kg!
Döbbenetes! Hát valóban ennyi lenne a súlyom? Hadd tételezzem fel, hogy a gép tönkrement a háború
alatt... Lajos óvatosan kérdezte: „miért, Te nem viselheted valamilyen jelét az eddigieknek?" Jaj, de mennyire...
A városháza mögött találtam egy patinás kis vendéglőt. Grünweinstube volt a neve. Míg Lajos, hasonló
ügyben a pályaudvarnál levő Goldene Kugel étteremnél szaglászott, benyitottam a helységbe, hogy ha
szerencsém van, kis kalóriához juthassak. Egy kopasz, egyik lábára sántító pincér csörtetett araszolva
felém, „Können Sie nicht lesen?" - ordította már messziről és az ajtóra mutatott, egyrészt, hogy
elolvassam az ajtóra szegezett táblát, másrészt, hogy azon keresztül takarodjak ki. A kopottas táblán ez
állt: ,,Kutyáknak és zsidóknak tilos a bemenet!" Alul a táblán még ez volt tintával odaírva ,,und
Ungaren!" Ezt csak most írhatták a szöveghez, vagyis nem vagyok az első magyar, aki ide civil ruhában
bekukkantottam. Kihátráltam, illetve a kopasz kilökött az ajtón, majd zsebéből három félig rohadt
sárgarépát dobott elém a földre... Amikor lehajoltam, hogy felszedjem azokat, hátulról olyan erősen
rúgott belém, hogy pehelysúlyommal arccal előre zuhantam a járdára. Hát bizony ez komikus lehetett,
mert néhány járókelő hangos röhejét váltotta ki... Lajos befutott a Goldene Kugel felől, ahol sikerült
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elcsípnie egy Stammgerichtet. Ez egy jegymentes egytálétel, békében kidobásra való maradékokból, de a
háborúban ezekből leszűrt vizes leves vagy amolyan főzelékféle főtt, mely kotyvalékban esetleg pár
krumplidarab is úszkált. Vagyis volt benne némi kalória... Elmeséltem Lajosnak, hogy én Stammgericht
helyett csak egy rúgást kaptam, nyilvános megalázassál körítve... „Gyere vissza, megrázom kicsit az
ipsét, mint floki a rongyot..." indítványozta Laja, amit következményei miatt azzal állítottam le, hogy ne
bántsd, ezt én kölcsönnek tekintem, majd egyszer visszaadom... De ebben persze magam sem hittem...
Menjünk 25 évvel előbbre az időben „törlesztésem" ígérete ügyében. Ugyanis 1970-ben, már mint dán
állampolgár, Dániát képviselve hajtottam dán feleségemmel egy Prágai Nemzetközi Kongresszusra.
Útközben Halléban szálltunk meg, a Hotel Stadt Halle-ben, mely a szétbombázott Goldene Kugel helyén
épült fel a pályaudvarnál. Vacsorahelyül a Grünweinstube éttermét ajánlottam feleségemnek. Az étterem
még állt, nyitva volt és én azt remélem, hogy a sánta, de rúgni szerető pincéremmel szolgáltathatom ki
magunkat és fejedelmi borravaló után köszönöm meg az 1945-ben kapott három rohadt sárgarépát és
megkérdem, hogy hová tűnt a tiltó tábla a bejárati ajtóról... Csak az idős vendéglős emlékezett a sánta
pincérre, de lebeszélt arról, hogy felkeressem, rnert az NDK-ban a párthiearchia magas posztjára
emelkedett. így már természetesen találkozni sem akartam vele! Kacsasültes vacsoránkat kár lett volna
elrontanom... Csak a pincérfiú bámult érthetetlenül, hogy miért kapott annyi borravalót?? Hát véletlenül
sem azért, hogy inflációt csináljak a NDK-ban! Felkerestem a Feuerwehrschulet is, amiről most fogok írni.
A helyreállított épületben a Szovjetunió nyugat ellen indítandó páncélos hadosztályainak egyik
parancsnoksága volt.
A Feuerwehrschule. A hallei városcentrumtól négy kilométerre délre, a városon kívüli lakatlan területen
állt a Tűzoltóképző Iskola hatemeletes épülete, ahová, mint végleges tanhelyünkre lettünk irányítva.
Rögtön megállapítottuk, hogy ez a laktanyához hasonlító, egyedülálló épülettömb mágnesként fogja
vonzani a Liberátorokat. Hát ebben nem is tévedtünk! Negyvenen - mind évfolyamtársak - alszunk egy
teremben a műanyagpadlóra vetett szalmán... Bélával és Pepiékkel csak most találkoztunk először
Neuhammer óta. Szántriumvirátusunk Bélával befejeződött, új, inkább kertes baráti körök kezdtek kia
lakulni...
Más, kisebb épülettömbökben a Luftwaffe légelhárító újoncai kaptak FLAK-kiképzést, Hermann
Luftwaffe százados vezetésével. Ő alatta állt a velünk is ügyködő, mindig ordító „vadbarom",
Oberwachtmeister Christiansen. Tipikus német altiszt volt, de valószínűleg dán származású... A főbejárati
barakkporta mellett van az ideiglenes katonai barakkfogda, melyet ketten közülünk belülről is meg
fognak ismerni...
A barakk-kórházban. Február 5-én éjjel arra ébredtem, hogy torkom be van dagadva, nyelési zavaraim
vannak és izzadságomban úszom a koszos szalmán. Jó, hogy Anyám csomagomba dugott egy hőmérőt,
mely negyven fokot mutat! „Hát ez most, bár még nem tudom milyen nyavalyám van, de 38 kg-os és
totál lerobbant fizikai állapotban alighanem a Kaszás próbasuhintása..." - elmélkedem magamban. A
német katonaorvos mikroszkópon figyeli a torkomból kivett leletet és lakonikusan mondja: „Diphtérie!
Absondern!" Elkülönített, egyágyas szobába kerülök, ahol zuhanyozás után a tiszta huzatú ágyban áldom
az Istent, hogy végre-végre kipihenhetem magam... Torkom kínoz, tudom, hogy a diftéria nemcsak
ragályos, hanem halálos nyavalya is, dehát valamit valamiért^ hiszen betegségem nélkül nincs pompás
ágyam... Schwester Helga lép be, nálam idősebb, de lerobbanva is látom, hogy nagyon csinos! Két
óránként, poroszos határozottsággal diktálja belém a különféle orvosságok sorozatát, melyeket nagy
kínok közepette tudok csak nyelni... Lajos hozza a csajkát a déli 4-500 kalóriás ebéddel, amit nem
vagyok képes elfogyasztani...
Megint bombázás van éjjel, most „puhítják" Hallét, hogy majd teljesen elpusztítsák... Helga nem enged
át a központi épület, óvóhelyére, azzal, hogy „ansteckend", vagyis fertőző vagyok! Ö majd itt marad
mellettem, úgysem lenne erőm járni... Tiltakozom. Nem elég, hogy megfertőzhetlek, még a tűzhalált is
kockáztatod értem? Közeledik a bombaszőnyeg, betegszobámat megvilágítják a közeli becsapódások
felvillanásai, de Helga határozottan fogja a kezem és a sötétben anyáskodva simogatja sovány arcomat...
Másnap a szomszéd szoba betege, Ottó, búcsúzni néz be, mert betegszabadságra megy közeli
otthonába. Megvárja míg Helga kimegy, körülnéz, majd titokzatosan előhúz egy sárga röplapot és átadja
nekem azzal, hogy ez fogja megmenteni az életét. Tanácsomat kéri, hiszen én Ingenieur vagyok, ő csak
egy Gefreiter (őrvezető). Egy, az amerikaiak által ledobott, német nyelvű röpcéduláról van szó: „hagyd
ott hadtestedet és ezt a menlevelet fejed fölé tartva fuss át az amerikai oldalra és vége számodra a
háborúnak!" Micsoda naivitás! „Mit tegyek?" - kérdi Ottó izgatottan. „Azt" - mondom határozottan -,
„hogy a feleségedre való tekintettel, azonnal égesd el ezt a gyerekesen buta papírt! Ha megtalálják nálad,
sofort agyonlőnek!" „És ha e nélkül esnék fogságba?" - kérdi Ottó. „A most következő hetekben
százezerszámra fognak a német katonák amerikai fogságba esni! Csak nem hiszel abban, hogy ez a
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primitív cetli bármilyen előnyt is jelentene számodra? De itt nálad a biztos halált! »Ottó valahova a távolba
néz, majd kis kályhámhoz lép és beledobja a röpcédulát... Másnap váratlanul, feleségével együtt látogat
meg. Az asszonyka egy még meleg csomagot tesz le az ágyamra: „Köszönet a jó tanácsért!" A csomagban
baracklekváros bukta!Sajnos torkom még képtelen lenyelni, szétosztom Helga és Lajos közt.
Repülnek a napok, túl vagyok a krízisen, a Kaszást úgy néz ki, hogy elkergettem, de azért remek lenne
még egy hétig itt pihenni...
Február 12-én, ,Jertőzésmentesen", kiírnak a barakk-kórházból. Az orvosi szobában Helga az illen
dőnél jóval hosszabb búcsúpuszit nyom az arcomra, könnyeit és rúzsát is szétmázolja... A Wehrmacht
orvos mosolyogva és jóindulatúan csóválja a fejét „Diese Ungarn... diese Ungarn....'

VII. DREZDA PUSZTULÁSA
1945. február 13-14.
Rádiónk szerint, melyen esténként titokban a BBC híreit hallgatjuk, erős bombázókötelékek tartanak
Halle és Lipcse térsége felé. Úgy látszik, hogy a több napos gyújtóbombás előpuhítást most éjszakai
terrorbombázással fogják folytatni. De a rádió a bombázás céljául Drezdát jelöli meg! Drezdát? döbbenünk meg. Hiszen mi mindnyájan tanúsíthatjuk, hogy Drezdában nincs katonai erő, csak a
Sziléziából menekült szerencsétlen és nincstelen öregek és gyermekek százezrei! Persze mindnyájan jól
tudjuk, hogy az amerikai és angol haderő számára már a német kultúra megsemmisítése a cél és a
leplezetlen bosszú...
Páran felmentünk a hatodik emeletre, nem gondolva arra, hogy a Világtörténelem legaljasabb
tömeggyilkosságának leszünk, ha száz kilométerről is, szemtanúi! Idáig is nappali fényességet ad a Drez
dára ledobott sok száz Sztálin-gyertya vakító fénye. Mintha operációt készítenének elő gondos orvosi
kezek, de itt most nem egy beteg meggyógyításáról van szó... Mert a műtőasztalra hatszázezer ember,
öreg és gyermek és egy nép kultúremlékei vannak felkötözve és a cél gondosan kitervezett kínhaláluk és
teljes megsemmisítésük. Kétezer angol Lancaster nehézbombázó istentelen színjátéka ez, amit nemcsak
innen Haliéból, de háromszáz kilométerről is jól lehetett látni... Ami most ott elpusztul az nem a
németség, még kevésbbé Hitler vagy a nárcizmus, hanem az egyetemes Emberiség tulajdona...
Krizka György évfolyamtársunk engedélyt kapott, hogy Drezdába utazhasson, mert a pályaudvar
csomagmegőrzőjében csomagján kívül egyetemi indexét is ott felejtette. Másnap este érkezett vissza
Drezdából, de alig ismertük meg! Összegörbül ten állt, hófehér arcában tétován ült a szeme, keze
reszketett, hangja el-elcsuklott. Mint az iszonyat szemtanúja, ezeket mondta el: „Vonatom a városon kívül
állt meg. A még izzó romokon keresztül a pályaudvar felé próbáltam tájékozódni, de nem voltak sem
utcák, sem útvonalak... Mindenütt temetetlen, szénné égett halottak, főleg öregek és gyermekek! A
levegőben terjengő sült emberhús szaga a koromszaggal keveredve felforgatta a gyomromat, állandóan
hánynom kellett... A foszfortól félig elégett emberi testrészekbe botlottam, egy kis gyermek kezében
még ott volt a csörgő... Törmelékeken, halottakon kellett átkapaszkodnom, hogy előrejussak. Mellettem
egy eszelős öregember talicskán tolta - valahonnan valahová - szénné égett felesége holttestét... de az
asszony feje mindig leesett és tovagurult a földön... Az öreg megállt, odament a fejért, megcsókolta és
visszatette a talicskára, ahonnan pár lépés után ismét leesett és ismét elgurult... Megálltam és sírni
kezdtem, ez a pokol iszonyata! Embereket kérdeztem a Hauptbahnhof felől, de csak üres, zavarodott
szemmel bámultak rám... A Frauenkirche még most is égő romhalmaza mellett értem el az egykori
pályaudvar romjaihoz... A csomagmegőrző helyén csak forró hamut találtam, az volt a hátizsákom és az
egyetemi indexem! A hamuban kaparászva kezembe akadt a rettenetes forróságban olvadásig izzott
precíziós Richter-körzőm..." Napokba tellett, míg Gyurka valahogy magához tért az iszonyattól sokkolt
állapotából. Azt hiszem, ezután történt, hogy szinte észrevétlenül csatlakozott Lajoshoz és hozzám... Egy
új barátság triumvirátusa kezdett kicsírázni...
Úgy érzem, hogy sem Auschwitzról, sem Drezdáról nem lehet úgy megemlékezni, hogy az író
valahogy ne éreztetné a történelmi tényeket erkölcsileg felmérő szubjektív állásfoglalását. Akkor sem, ha
fél évszázad multán közli egykori, huszonéves morális véleményét és felfogását és akkor sem, ha
egyedül állna a „Vae Victis!", vagy az „Ave Victoria" brutális és embertelen „igazságaival" szemben!
1945 februárjában ezt írtam naplómba: „A drezdai tömegvérengzés szadista kitervezői és végrehajtói,
(Arthur Harris és Carl Spaatz angol és amerikai légimarsallok) háborús bűnösök és az erkölcsi
felelősségre való vonást el nem kerülhetik! Ugyanez vonatkozik a szovjet hadsereg 8 éves kislányokat és
80 éves idős asszonyokat is állati módon megbecstelenítő eljárására, valamint a legyőzött és védtelen
civil lakosságot rabszolgaságba hajcsároló gaztetteire is!" (1945 elején még nem tudhattam a nürnbergi
perről, de ott Anglia és a Szovjetunió ítélőbíróként és nem vádlottként szerepelt! Akkor a GULAG-ról sem
beszélt senki, pedig Anglia és Amerika már tudtak róla!)
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VIII. HALLE PUSZTULÁSA

1945. február 27. (és március szinte minden napja...)
Mikor délben bemondta a német rádió, hogy „Stärker feindliche Kampverbände über Köln und
Kassel..." - akkor tudtuk, hogy az amerikai Liberátorok célja ezúttal nem Berlin lesz, hanem valószínűleg
Halle, azaz mi. Mikor pedig riasztották Halle - Merseburg - Bitterfeld körzetét, már nem volt kétség, most
Halle lesz az áldozati bárány... Mikor az első bombák robbantak a belvárosban, biztosan tudtuk, hogy a
Feuerwehrschule épülettömege már betervezett célpont! Lementünk a pincébe és bezártuk az acélajtót. A
néma csendet mindent megremegtető mély motorzúgás, hatszáz Liberator hangja töltötte be. A belvárost
kezdték bombázni, majd ránk került a sor. Az első ötszáz kilós bombák a központi épületünket körülvevő
barakképületekre, köztük a barakk-kórházra estek, elsöpörve azokat a föld színéről... Ekkor jött be
kintről a magas Christiansen vastag porral belepett uniformisban, két fél téglával a vállán és „vadbarom"
becenevéhez híven, ordítva imigyen nyugtatott meg minket: „Ruhig meine Herren, es sind unsere
FLAKs!" - de ekkor már mindent betöltött a ránk zuhanó nehézbombák félelmetes suhogása, aztán a
halált váró néma csendben hallottuk, amint öt-hat féltonnás bomba sorra töri át a tetőzetet, majd a
tetőfödémet, aztán az ötödik, negyedik, harmadik, második majd az első emeleti födémet... Lehajtott
fejjel vártuk a Kaszást, egyikünk egy rozoga asztal alá bújt. „Legalább röhögve megyünk halálba" - futott
át rajtam -, amikor meghallottuk hogy a több tonnányi bomba becsapódik a közvetlenül fejünk feletti
vasbeton födémbe. Áttörni nem tudták, mind ott robbantak, ránk döntve a hat emeletet... Az iszonyatos
dörrenés után téglapor süvített be az óvóhelyre és ebben a kétséges pillanatban két megjegyzést
hallottam: „olajozott gramofontű...!" (ez alatt azt kell érteni, hogy „fenekünkbe gőzkalapáccsal sem
lehetett volna egy olajozott gramofontűt beleverni..."). A másik bemondás mérnök-statikai volt:
„figyeljétek a nyírófeszültség betonrepedéseit." Kétségtelen, hogy életünket most a statikus mérnökök
számításainak köszönhetjük!
Korom sötétben voltunk, élve eltemetve és a csendben már csak a távolodó Liberátorok motorzúgása
hallatszott. A külső falak nagy része az épület mellé zuhant, de egy kisebb lichthof, mely nem telt meg
törmelékkel, friss levegővel látta el az óvóhelyet. Tudtuk, hogy egyrészt most is vannak kint maradt
renitenskedők, akik klausztrofóbiájuk miatt inkább a bombahalált választják, de óvóhelyre nem mennek
be és már kezdik is bontani a téglatörmeléket és ugyanezt teszik a mellettünk levő szekciókban is. A
legveszélyesebb probléma az volt, hogy mind a fejünk feletti romokban, mind kint a barakk-romok
között sok időzített, vagy bedöglött bomba maradt. De ezt persze nem lehetett látásból megítélni. Újra a
szabadba jutva, a bombatölcsérek és a földbe fúródott u.n. Blindgängerek között a barakk-kórház felé
mentem. Az élelmiszer barakk mellett több, FLAK-uniformisban levő katonát láttam holtan. Ezek vagy
őrségben voltak itt, vagy ami inkább hihető, élelmiszert akartak dézsmálni... ami az életükbe került!
Sebesülés nyomát nem láttam rajtuk, légnyomástól halhattak meg. A barakk-kórházat elfújták a bombák!
Végigkutattam a romokat, de sem az orvos, sem Helga tetemét nem találtam. Mi történhetett velük? Mikor
másnap személyesen keresett fel az orvos-százados, akkor már éreztem, hogy Helgáról hoz hírt. Halkan
közölte, hogy sem ő, sem Helga nem voltak a barakk-kórházban a bombázás napján és hogy Helga nem
is jön oda többet vissza... Belvárosi otthonában, szüleivel együtt esett a bombák áldozatául... Keservesen
sírva átkoztam a háborút...!
Epizód egy mentőakció közben. A Halle ellen indított sorozatos amerikai szőnyegbombázások romok
alá temetett élő áldozatainak kiásására minket is mozgósított a város, önkéntes alapon. Egy negyedéves
barátomat, Vas Zolit azért neveztünk Vanek-nek a P. Howard-regények egyik szereplője után, mert ő is
azt szokta mondani: „mindenekelőtt azt javaslom, hogy igyuk meg a rumot.1" Vanek istenítette az
amerikaiakat és szívből gyűlölte a németeket! Tette ezt azért is, mert apja vezérkari ezredes volt és elvitte
a Gestapo... Ezért is csodálkoztam, hogy a mentőakcióra jelentkezők között találtam. Meglepetésemet
látva, így védekezett „Tiborkám, ez egy egészen más kérdés... "
Az Altstadtba vezényeltek, ahol még voltak élők az egyes pincékben. Vasrúddal, vagy az ásóval
kopogtattunk és ahonnan válasz jött, ott a bejárathoz ástuk magunkat. Ásás közben Vanek leáll, csendre
int és a levegőbe fülel... Most már tisztán hallható, hogy valahol az American Patrol (Amerikai Őrjárat)
dallamát fütyörészik... Vanek egészen izgalomba hevül és elindul a hang után... Közelünkben öt
hadifogoly amerikai pilóta lapátol... Vanek odarohan és egyenként átöleli őket. Négy fehér és egy néger!
A levegőben, az átható koromszagot is elnyomva, az amerikai Camel cigaretta illata lengedez. Mind az
öten ezt szívják. Vanek szenvedélyes dohányos és ugyan hol van a német szárított eperfalevélből készült
úgynevezett Sondermischung az amerikai Cameltől? „Oh, give me one, please!" - kér egy cigit tőlük,
mire az egyik fehér, a feketehajú, azonnal előrelép: „Egyet nem, - de ezt az egész paklit a karórádért! Vanek arca színt vált, mintha ököllel ütöttek volna az arcába! Aztán lecsatolja karóráját, átnyújtja a
fickónak, átveszi és kényelmesen kibontja a Camelt..., először minket kínál végig... aztán a négy ame-
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rikait, végül ő is kivesz egyet, aztán a még félig telt csomagot elegáns mozdulattal a feketehajú elé dobja
a földre, majd szó nélkül hátrafordít mindegyiküknek... „Na gyertek* - mondja és megyünk vissza
lapátolni...
A túloldalról hangos szóváltás hallatszik! Rettenetesen lehordják és úgy vesszük ki, hogy meg is verik a
feketehajút... „ Give it back at once" (Azonnal add vissza!) - hallom többször is, - de már kezd sötétedni,
az ameriakiakat elviszik az őrök, mi kihúzunk három embert a pincéből és elindulunk gyalog a
Vogelweide Strasse irányába... Csak Vanek duzzog magában: „Hát ilyet a németek sem csináltak vol
na..."
Hátizsákszerzésem története. Egyéni odisszeiám lesötétebb epizódjához érkeztem! De ez a borzalom is
szerves része a háborúnak és a teljesség igénye nélkül nem hagyhatom ki, pedig már öt évtizede
szeretném örökre elfelejteni! (Aki érzékeny, kérem lapozzon át ezen az oldalon!)
Egyre jobban sürgetett az a feladat, hogy annyi cipekedést okozó bőröndömet hátizsákkal cseréljem
fel. De honnan szerezzek? Ilyentől senki, még pénzért sem válik meg! Hallván kutatásomat, egy
mérnökhallgató meséli, hogy mikor a tanszéki holmikat elhozták a pályaudvarról, mintha látott volna egy
szétszakadt és eldobott hátizsákot az egyik breszlaui vagon sarkában... No, ha ez még egyáltalán ott
lenne, akkor bármi áron is, de elhozom! Igen ám, csakhogy déltájban Hallét újabb pusztító
szőnyegbombázás érte és égett az egész város! Amint lefújták a riadót, „Hátizsák!" - jelszóval és elszánt
akarattal indultam neki az égő városnak. A Beesener Hauptstrassén csak az utca közepén és ott is csak
friss, kormos romok között mehettem, de így is kissé megpörkölődtem a mindkét oldalon égő házak
hősugárzástól. Egy helyen nem tudtam tovább menni. Az egyik emeletes házba egy bomba oldalról
csapódott be a pincébe és hatalmas tölcsért vágott ki az utca burkolatából. Csak a túloldalon maradt egy
alig félméteres sáv, melyen egyensúlyozva próbáltam átaraszolni... de az átizzott járdaaszfalt még
pehelysúlyom alatt is letört... és én rézsút lebukfenceztem az utca felé nyitott pinceóvóhely közepéig. A
talán egy órája ide becsúszott bomba az óvóhelyen levő többszáz óvodás között robbant! Véres
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kisgyermektestek, fejek és végtagok között feküdtem! A gyermekek szétroncsolt testén keresztül
próbáltam elmászni egy oldalt észrevett ajtóhoz, de lehetetlen volt kinyitnom! Halott, darabokra tépett
kisgyermekek testén egymagában is rettenetes átmenni, de visszafelé mászva láttam meg az iszonyatot: a
terem hátsó, fehér falára a légnyomás a háború rettenetes freskóját kente fel! Kis kezek, lábak, nyitott
bordák... és szőke hajtincsek között szürke agyvelők... ,,Óh Istenem, kérlek, ne nézz ide, mert
megundorodsz teremtményeid aljasságától! Mert ez itt maga a Borzalom, az Iszony, a Gyermek
mészárlás, maga az Istentelen Háború! Az ájulás környékezett... Ha nem tudok kijutni, akkor itt kell
éjszakáznom? Kétségbeesve kerestem a kiszabadulás módját, mikor fentről, a bombatölcsér széléről
hangokat hallottam. Az egyik városi mentőosztag állt fent! Azonnal átlátták helyzetemet, - de a , freskót"
is! öklüket rázták az ég felé, de nem az Istent átkozták ott... Mentőkötéllel húztak fel és elborzadva
nézték kabátomon a kicsik agyvelőit...
Egyikük megadta egy tisztítómester üzletének irányát. De most nem ez a fontos! Tovább a Hauptbanhof felé, a hátizsákért! A Marktplatz brutálisan végig bombázva! Nincs sértetlenül maradt templom
vagy középkori torony! Händel előredőlt a földre, hogy ne lássa ősi szülőháza és szülővárosa értelmetlen
pusztulását. A pályaudvar még mindig lángokban áll, de a főbb sínpárokat máris vasúti osztagok
próbálják helyreállítani. A Goldene Kugel aranygolyóit elfújta a légnyomás! Hogyan találom itt meg a
breszlaui szerelvényeket? Misszióm nem is veszélytelen! Ha bemegyek a kocsikba és fosztogatóként elfog
egy járőr, akkor a helyszínen yégeznek ki! Ez ellen úgy biztosítottam magam, hogy a pályaépítők
parancsnokánál bejelentettem szándékomat és így egyúttal a breszlaui vagonok helyét is megtudtam.
Több, lángokban álló kocsiba ugrottam be. Az egyiknek még le nem égett sarkában valami sötét
rongyszerű kupacot láttam. A hátizsák!Jobb állapotban van, mint képzeltem! Rögtön hátamra vettem és
megmutattam a munkásoknak, hogy üres! De mégis drága volt! Rettenetes élménnyel fizettem érte az
imént...
A tisztító már évek óta nem kap vegyszert! Hadianyag! Ipari szappannal fogja kimosni télikabátomat.
Három csomag Szimfónia cigarettát kért érte...
A haliéi zoo-ban. Az izgalmas és nehéz napokat úgy próbáltuk Lajossal átvészelni, hogy elmentünk a
városon kívül fekvő és még sértetlen állatketbe. 1 márka a belépőjegy és kérdik, nem óhajtunk-e
szezonjegyet venni? Ki a fene jár télen az állatkertbe? Pár márkába került, hát megvettük, de nem is
sejtettük, hogy nem hiába! Odabent már alig él állat, hiszen az embereknek sincs mit enniük! De a
vadállatok házában kellemes meleg és padok vannak. Az oroszlánok őrzője idős öregúr. Elmondja, hogy
már minden vadállat éhen pusztult, de az előttünk levő oroszlánpárnak a föld alól is húst kell szerezni!
Magyarázatul odahoz Ivarom vinnyogó oroszlánkölyköt, ölünkbe dobja őket: ,,Bitte, spielen Sie mit den
Löwenjungen!" azaz , Játsszanak csak az oroszlánkölykökkel!'' Nem hiába vettük a szezonjegyet. Az
állatkert egyetlen vízilova süllyesztett térben ácsorog. Felülről, körbejárva látogatjuk. Az afrikai hőséghez
szokott állat vacog a márciusi hidegben. Szinte egyszerre és természetes kényszerből fakad ötletünk,
hogyan lehetne fentről megmelegíteni a kis vastagbőrűt, legalább a hátát... Minden látogatásunkkor
hálásan röfögött fel hozzánk...
Messerschmitt Me-262. A ,,Blitz bombázó". Halléban többször is szemtanúi voltunk egy korszakalkotó
látványnak a repülés történetében! A napi terrorbombázást elvégezvén már elvonultak a Liberátorok és a
felettünk levő légtérben már csak a bombázókat kísérő Mustang P-51 vadászok tevékenykedtek... De
egyszercsak hirtelen szétspricceltek, mint a verebek, ha közéjük csap a héja... Eddig ismeretlen,
félelmetesen sistergő, sivító hang hallatszott a magasból és egy szürke, lentről figyelve kettős törzsűnek
látszó, német felségjellel elállott vadászgép, aránylag kis magasságban, szerintünk hozzávetőlegesen
800-900 km/óra sebességgel suhant tova! Hamar rájöttünk, hogy ezek a Messerschmitt gépek ezzel a
süvítessél és sebességgel nem lehetnek légcsavar-meghatásúak! Ha pedig nem azok, akkor amit mi két
törzsnek láttunk, az a két oldalt, a szárnyon elhelyezett, két lökhajtásos motor volt! A léglökéses
vadászgépek félelmetes haditechnikai előnyét a Führer amatőr és „besserwisser" döntéseivel még a
harmincas években csírájában fojtotta meg! 1944 elején már belátta tévedését, de akkor már késő volt!
Hitler megtiltotta, hogy az Me 262-t vadásznak, vagy bombázónak nevezzék, ő keresztelte el „Blitz
Bombázónak" (lásd Adolf Galland 1953-ban írt remek könyvét a Luftwafféról : „Die Ersten und Die
Letzten") Mi 1945 márciusában a Blitz bombázók utolsó felrepüléseit láttuk, „Die Letzten."-t
A hetvenes években a londoni Science Museumban láttam kiállítva a Messerschmitt Me-l63 egyik
prototípusát, mely a leggyorsabb német vadászgép volt, már 1941-bén 962 km/órás sebességet ért el! Ez
egyébként nem lökhatásos, hanem rakétahajtásos gép volt! Hadd idézzem a gép alatti szarkasztikus angol
szöveget: „Megköszönjük Hitlernek, hogy a léglökéses vadászgépek sorozatgyártását egy tollvonással
leállította! Ezzel is hozzásegítette Angliát a végső győzelemhez!"

-182-

Völkischer Beobachter. (Naplójegyzeteim a náci párt napilapjából, alul zárójelben akkori spontán
megjegyzéseim)
Hitler:
Göbbels:
Hitler:
Göbbels:

„A háborút addig folytatjuk, amíg az ellenség bele nem fárad"
(Micsoda marhaság!)
„Németország sohasem fog kapitulálni!"
(Mert már nem lesz, hogy ki kapituláljon?)
„Minden német értéket megsemmisíteni!" «
(Dögöljetek meg, ha már elvesztettem nektek ezt a háborút!)
„Ha Németország elveszti ezt a háborút, akkor a Történelem Istennője egy közönséges
kurva!"
(Na, Klió Asszonyság! Rövidesen megnyithatod saját kuplerájodat!)

Harc a kalóriáért. Napi élelmiszeradagunkat számításunk szerint hozzávetőlegesen 500 kalóriára
csökkentették! Azonnal többen és többféle eljárással kezdtek ügyeskedni, hogy ezt a minimális kalóriát
valamiképpen magasabbra emeljék. A németek az élelmiszerfronton nem ismertek pardont, a hadi
törvények kegyetlenül lesújtottak azokra, akik nyersanyagot loptak, élelmiszerjegyet hamisítottak, vagy a
fejadag területén manipuláltak. A büntetés a kényszermunkától a kivégzésig terjedt! De inkább az
utóbbira! Leírok pár alternatívát a nálunk „bevetett" procedúrákból:
1. A primitív módszer. Ez veszélytelen, szemtelen módszer volt, senki nem nézte jószemmel. A
húskiadó ablakocskánál az aznapra bélyegzett jegy fejében zsilettpenge-vékony, gyanús eredetű és színű,
,,hús"-szeletecskét csaptak a tányérra. A következő ablaknál erre öntöttek a Zugehör-t, ami rendszerint
csalánszósz volt, majd az utolsó ablaknál két héjában főtt krumplit dobtak hozzá. Ez volt az egyfogásos,
de háromrészes ebéd. A primitívek a három ablak végigjárása után, rohantak az asztalokhoz, lenyalták a
két krumpliról a szószt és zsebrevágták azokat, lenyalták a húsról a szószt, tisztára nyalták a húst és a
tányért, abba beletették a lenyalt vékonyka húst és beálltak a második ablaknál sorbanállók közé. Ezt az
eljárást az ebéd végéig egyfolytában ismételték és így a többiekhez képest négy-ötször annyi krumplit és
szószt zabáltak meg! A konyha persze észrevette, hogy rohamosan fogy a krumpli és a szósz a
húsadagokhoz képest. Hamar rájöttek a trükkre, egy német kiskatonát állítottak a második ablakhoz, aki
az odafurakodókat elkergette. Ezzel befejeződött ez a gyerekes és aszociális játék.
2. A Robin Hood-módszer. Ezt az izgalmas és életveszélyes játszmát, csak egyetlen hallgató, Máthé
Lajos barátom játszotta meg. Észrevettem, hogy mellettem levő fekvőhelye éjjelente egy-két óráig üres!
Ezalatt a következő akciót hajtotta végre: felvette a papucsomat, (amit Anyám gondos keze szintéh a
csomagomba tett) és zajtalanul leosont a bejárathoz, ahonnan a harminc méterre levő konyhabarakkot
figyelte - illetve az amellé kirendelt fegyveres német őrt, aki a kisméretű épületet körbejárva volt
őrségben. A konyhabarakk alatt volt ugyanis a nyersanyag-raktár egy 30x30 cm-es vasrácsos szellőzővel,
mely mögött a pincében a burgonyát tartották. Amint az őr a sarkon befordult, Lajos, mint a párduc,
elindult és egy előre odakészített merev dróttal az ablakon át a lenti raktárból felszúrt, felhúzott és
egyenként kis zsákjába rejtett egy-egy nyers burgonyát... Mire az őr feltűnt a másik sarkon, Lajos a dróttal
és a zsákmánnyal már a főépületben volt! Ott a leszakadt lépcsőkön egyensúlyozva felment a szintén
sérült tetőszékre, hat emelet magasságban felmászott a központi fűtés kéményére, drótra fűzte a
zsákmányolt 5-6 krumplit és belelógatta a kéménybe... Rutin kérdése volt csak a megfelelő belógatási
idő, hogy héjában sült burgonyát húzzon fel a kéményből... Aztán leosont „hálószobánkba" és
nesztelenül csúszott be mellém fekhelyére... Halkan szólt hozzám és a sötétben megosztotta a krump
likat velem, ezzel az egyetlen szóval: „Kalória!" A beszerzés módját kérdésemre sem árulta el: „nehogy
a Gest Apó kiverje belőled!" Már elhagytuk Hallét, mikor megtudtam tőle, hogy mekkora rizikót vállalt
pár szem krumpliért... Egyszer az őr gyorsabban fordult, tetten érte Lajost és azonnal utánalőtt! A lövés
csak súrolta alsókarját, de szép kis lukat csinált télikabátjában! Volt fekete cérnám, bestoppolta a
„padláson egy szög okozta tépést." Persze én rögtön láttam, hogy a szög fegyvergolyó volt - de Lajos jól
kinevette „fantáziámat".
Jegyhamisítás. Ez a módszer volt technikailag a legfejlettebb és könnyen végződhetett volna
kivégzéssel. Az étjegyeket (Esskarte) mindig egy hétre előre adták ki. Ezen fel volt tüntetve az illető nap
és lila körpecsét hitelesítette. De a kártyalap különböző helyein mindig maradtak üres rubrikák! Ezeket
vette észre egy pár csavart agyú és grafikai érzékkel megáldott társunk, akik az üres helyekre művészien
odahamisították az illető napot tussal (pl. A) és színes ceruzával a lila körpecsétet. Először csak
néhánnyal próbálkoztak, de mikor azok simán keresztülmentek a leadásnál, azonnal beindult a
sorozatgyártás, majd a látszatra tökéletes, de hamisított jegyek nyílt árusítása az egyetlen értékes
valutáért, cigarettáért! Ez ment is egy hétig, mígnem a konyhának feltűnt, hogy naponta lassan 15-20
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. adaggal több kerül kiadásra, mint a hivatalosan kibocsájtott jegyek száma! Vagyis hamisított jegyeknek
kell lenni az igaziak között! Megindult az ellenőrzés! A hamisítás technikailag magas színvonalát jelezte,
hogy a Wehrmacht a hamis jegyeket képtelen volt megkülönböztetni az általuk kiadott érvényesektől!
Eközben a hamis jegyek száma napi negyvenre emelkedett! És ezért a törvényes büntetés: halál! De
Oberwachtmeiser Christiansen sem most mászott le a falvédőről! Zseniális és főleg azonnal eredményes
csapdát állított! Az aznapi érvényes jegy nyomtatott nagy A betűjének felső csúcsába egy halvány kis zöld
pontot tett! A hamisítók látták ugyan a kék színű jegyen a zöld pontot, de nem látván a többi jegyet,
papírhibának vélték, és nem másolták át! így másnap a Wehrmacht embereinek és Christansennek nem
volt más dolga, mint lekapni mindenkit, akinek jegyéről hiányzott a zöld pont! 25-30 hallgatót fogtak le,
akik mind azzal védekeztek, hogy a jegyet az imént vették cigarettáért! Megvannak tehát a hamis jegyek,
de nincsenek még meg a hamisítók! A Wehrmacht természetesen hatalmas botrányt csinált de valahogy
nem alkalmazták a törvényileg jogos szigort, talán azért, mert megszerették ezeket a bohém magyar
fiúkat... Az ügyről ugyanis nem értesítették Gest Apót! Tisztikarunk természetesen megjátszotta a
színjátékot - jól tudván hogy a Gest Apó gyors és véres befejezést adott volna ennek a jegyhamisítási
ügynek. A német tisztek jelenlétében mindnyájunkat kiállítottak a gyakorlatozó betonplatóra, azzal a
mottóval, hogy „itt dögöltök meg mindaddig, míg a bűnösök nem jelentkeznek!" Serkx sem, jelentkezett,
mert a golyó által halált senki sem szereti. Március 7-én már egy napja álltunk vigyázzban a hűvös és
szeles márciusi betonon étlen-szomjan, miközben a németek rendszeresen érdeklődtek az eredményről.
Ekkor váratlanul és általános meglepetésre Dénesi Ödön és Uhlyarik Ferenc jelentkeztek és várták, hogy
a többi hat-nyolc hamisító is követi példájukat, hogy több száz hallgatótársuknak ne kelljen ártatlanul itt
kínlódnia. De senki nem jelentkezett! A vezetőség nem kívánta tovább feszíteni a húrt. Elengedte a már
éppen hogy csak álló fiúkat és lecsapott a két jelentkezett bűnözőre. De eszük ágában sem volt átadni
őket a németeknek (azaz a Gest Apónak), hanem harsányan kijelentették, hogy felettük majd a magyar
Hadbíróság fog ítélkezni. Azt el kellett fogadniuk, hogy addig a német parancsnokság foglyaikért fogják
várni további sorsukat a bejárat melletti barakk-fogdában... Ezzel a dolog elintézettnek látszott, de Ödön
és Ferke azt hitték, hogy rögtön német kivégzőosztag jön értük és végrehajtja rajtuk a törvényes
büntetést. A német őr még vigasztalta is őket. ,,Nem is fog az fájni! Tizenkét golyó egyszerre... Bumm és
máris odaát vagytok... " Erre mindketten kétségbeestek és fogdájuk ajtaját kezdték rugdalni, mire rájuk
szólt az öreg őr, hogy „Ne türelmetlenkedjenek az Urak, nem fogják lekésni kivégzésüket!^ Mi azonban
biztosra vettük, hogy a magyar hadbíróság nem fog agyonlövetni két egyetemi hallgatót, még ha művészi
tevékenységük törvénytelen volt is. Kínos kérdés lesz viszont, hogy hogyan lehet majd mindezt a
németek felé „elkenni"'" No, de addig még sok víz folyik le a Saalén...
A retek. Észrevettem, hogy Simonffy Pepi valamint titokban eszeget ágyában. Éhes voltam, lecsaptam
rá! Mondja, hogy reggel egy Seefisch üzletben váratlanul két retket kapott. Egyet már megevett, de van
még egy... „Adj már egy darabot! Marha éhes vagyok!" Ha nem lettünk volna kipróbált barátok, biztosan
beint nekem... de így kettévágta a fonnyadt retket és „de megadod!" szóval nekem adta - amire én csak
azt mondhattam, hogy „persze..." De az elmúlt évtizedekben mind Koppenhágában, mind Stockholmban
annyiszor kellett hallanom adóságomról, hogy már kezdtem unni és egyszer, jó 40 év után, mikor Pepi
Stockholmból Pest felé hajtva szokásához híven megszállt nálunk Koppenhágában, ünnepélyes keretek
közt, ezüst tálcán és földig hajolva nyújtottam át neki Dánia legszebb, óriás retek-füzérét... azzal, hogy
többet ne halljak a hallei tartozásomról... „No de Tiborkám, én Neked Halléban csak egy fél retket
adtam, az is pudvás volt..." - mondta. „Pepikém, az a fél pudvás retek itt van a tálcán... a többi a
kamat...!"
Egyedülálló előadás a Műegyetem történetében (1945. március 9 J
Kibombázásuk után a negyven harmadéves építészmérnök hallgató a padlástér egy nyitott, de épen
maradt részében rakott fészket. Kemény március elejei hideg volt, senkinek sem volt kedve felkelni
vackáról és elmenni a „Vas- és vasbetonszerkezetek" meghirdetett előadására a földszintre. De íme,
egyszer csak megjelenik közöttünk Pelikán professzor úr és először és feltehetően utoljára fordult elő a
Műegyetem történetében, hogy a hallgatók ágyban heverészve hallgatták az egyetemi előadást...
Tavaszi helyzetkép a két front közti Haliéból, (március 10-április l-ig)
A két front közti Halléban és körülötte tombol a háború! Halle brutális bombázása éjjel és nappal
folyik! A tömegmészárlást Arthur Harris angol légimarsall irányítja! Már régen nincs szó németországi
hadicélpontokról, hanem a német faj bosszúból fakadó kiirtásáról. Ez annál is könnyebb, mert már nincs
német légvédelem, saját veszteség nélkül lehet ősi városokat eltörölni a föld színéről. Szemünk előtt
folyik az a totális háború, melyet a német vezetőség saját maga kívánt! Kapitulálás hiányában ennek
Németország, axaz n lakosság fizeti meg az árát!
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Breszlau és a gyalogmenet útvonala már régen a szovjet kezében van. Breszlau, ahol csodával határos
módon kerültük el páncélöklös bevetésünket, füstölgő romhalmaz! Ez lett az Erődből!
Lidérchírek Pestről. Erdélyt a románok kapják a Tiszáig...! Százezrével tűnnek el a magyarok! Egy
ezeréves nemzet omlik össze!
Március 27: Az amerikaiak a teljes Nyugati frontot áttörték! '
Az oroszok Kőszegnél! Pesten megnyílt az opera, Bécsben elpusztult az Opera!
Húsvétvasárnap, 1945- április 1. Halle egy kiégett, elpusztított város, halottak tízezreivel!
Húsvéthétfő, 1945- április 2. Most már mindkét oldalról vészesen közeledik a front! A Saale partján
robbantások sorozata hangzik: beássák magukat a pártemberek, amit a ma szabadon engedett francia
munkások nem titkolt kárörömmel figyelnek...
Április 4.
Ma szülőhazám teljes szovjet megszállás alá került! A jaltai egyezményben a Nyugati Hatalmak a
trianoni aljasságot, amit egy kis nép ellen elkövettek, nem tartották elégnek hanem eladták, jogilag is
kiszolgáltatták Magyarországot a Keletnek, Ázsiának, az embertelen Kommunizmusnak! Most már a
szovjet zónába tartozik hazám! Korompay professzorunk, látván, hogy hivatalos vezetőségünk semmit
sem tesz érdekünkben, Berlinbe utazott, hogy eltávolítsa a műegyetemistákat még Halle totális
megsemmisítése előtt. Eközben egész nap zuhognak a bombák a városra! Állítólag a kutakat Hitler egyik
beszéde alapján már most megmérgezték.
Április 6.
Nyugat felől már hallatszik az amerikai páncélos hadosztályok ágyúdörgése. A bombázás kisebb
megszakításokkal folyik.
A légiveszély megszűntét a hallei rádió így jelentette: „A Német Birodalom felett már nincs ellenséges
légikötelék!" Ezt a mondatot mi a kialakult hadihelyzetben így módosítottuk: ,,Az ellenséges légikötelékek
alatt már nincs Német Birodalom!"
Korompay professzor visszaérkezett Berlinből: „Az egyetemi tancsoportokat a németek feloszlatták és
Halle elhagyását a medikusok kivételével jóváhagyták! A hivatalos szétirányítás: a harmadéves építész
mérnök hallgatók észak felé mennek, Dániába, míg mindenki más dél felé, Regensburgba."
A beállott káoszban úgy volt, hogy a bevagonírozás már ma lesz, sokan ki is mentek a még mindig égő
hallei pályaudvarra, de a magyar cigarettáért szerzett négy vagon és egy paklikocsi (a tanszéki
csomagoknak) nem indulhat, míg a vezetés kérdése el nem dől. Csilléry és Álgyay profokkal szemben
mi, természetesen, egy emberként álltunk Korompay tanárunk mellé, nem is sejtve, hogy ösztönösen
találtuk meg legcsendesebb, legzárkózottabb tanárunkban a vezetésre legalkalmasabb személyt, (dr.
Álgyai Pál idegileg nem bírta a megpróbáltatásokat és később öngyilkos lett.) Még aznap délután újabb
elsöprő légitámadás érte a hallei pályaudvart, ahol szinte minden leégett, a Goldene Kugel hotel és
étterem is. A szertár-marhavagon szemfüles őrzői szétfutottak a záporozó bombaszőnyeg elől. Végül
mindenki visszament a Feuerwehrschuléba enni és aludni, azzal a reménnyel, hogy holnap, ha Isten is
úgy akarja és ha egy kis szerencsénk is lesz, elhagyjuk Halle an der Saale elpusztított városát.

IX. KÉT FRONT KÖZÖTT A HALÁLZÓNÁBAN
1945. április 7. Elhagyjuk Hallét.
„Guten Morgen! Haben die Herren gut geschlafen?" - kérdezte ordítva a Vadbarom. , Jawohl, Herr
Oberwachtmeister Christiansen!"- kiáltottuk fennhangon a részben még álló emeletrészek zugaiból. „Ne
ordítsanak, mint a barmok, mert tegnap az épületet aláaknáztuk, nem szeretnék magukkal együtt a
levegőbe repülni..."- mondja jóval halkabban a Vadbarom.
Dr. Szily József professzor, aki mint tart. hadnagy, katonai parancsnokunk is volt, párunkat kéretett,
hogy zártkörű, titkos megbeszélésen vitassuk meg, hogyan lehetne a két jegyhamisítót kiszabadítani a
katonai fogdából, mikor majd az utolsó hallgató is elhagyja a Feuerwehrschulet. A terv ez volt: a) egy
kitöltetlen német katonai parancslapot hamis német paranccsal ellátni, b) valakinek a német
parancsnokló ezredes nevét a hamis parancs alá hamisítani, c) ezen hamis parancs birtokában a
megbeszélésen résztvett két tartalékos tisztünk, Kiss László tart. hadnagy és Kosa Iván tart. zászlós
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megpróbálják kihozni Dénesit és Uhlyarikot a karcerből Mindnyájan tudtuk jól, hogy ez életveszélyes
misszió, ezért nem csoda, hogy kezdetben senki sem vállalta a német Oberst nevének aláhamisítását,
hiszen leleplezés esetén a Gest Apó azonnal „kiveri" a tettest és akkor a halálbüntetés szinte természetes.
Mindenki azt mondta. „Két magyar hősért kockára tenném az életemet, de jegyhamisítási ügyben soha!"
A misszió, vagyis a két fiú kiszabadítása, úgy látszott, ezen a kétségtelenül életveszélyes kérdésen bukik
meg... Hogy ezen a kérdésen túlvigyem az ügyet, „dobjátok ide azt a cetlit!" mondással aláírtam az
Oberst nevét, ami egy régebbi parancsán elég rosszul volt kivehető. Míg a többiek elismerően néztek
rám és kezet ráztak velem, végigfutott rajtam, hogy vajon halálos ítéletemet írtam-e alá két emberért, akik
nem évfolyamtársaim és baráti körömhöz sem tartoznak. A mindvégig gentleman Szily külön
megköszönte életem kockáztatását, pedig a jegyhamisítás ténye személyesen éppen Őt hozta nagyon
kínos helyzetbe a németek előtt... Megbeszélésünkkel egyidőben egy másik, egyéni akció is beindult, de
eredménytelenül: Izsák Béla, Dénesi egyik barátja, fogolylátogatás ürügyén átadott nekik egy revolvert
és pár töltényt azzal, hogy ha már mindenki elment a Feuerwehrschuléból, lőjjék le az idős német őrt és
jöjjenek utánunk a pályaudvarra. Ettől a módszertől mindketten megrettentek, hiszen gyilkosok nem
kívántak lenni. A fegyvert és a golyókat elrejtették egy virágcserépben.
Tegnap este a Feuerwehrschuléban eltöltendő remélhetőleg utolsó éjszakára összekapartunk Lajossal
némi szalmát és egy még le nem szakadt, kilógó tetőrészbe, ahová ugyan a lebombázott nyílt részek felől
besüvített a zord áprilisi szél, bevackoltuk magunkat. Én már kitisztított télikabátomban, melynek átható
pacsuliszaga belengte az egész helyiséget, míg ki nem vitte a süvöltő szél... Ekkor jelent meg vackunknál
Krizka Gyurka, hóna alatt egy köteg szalmával... Aztán kettőnk szívből jövő „Szia madár!" köszöntésére
„megágyazott" mellettünk... Ennyiből állt az új triumvirátus megalakulási ceremóniája...
A földbe fúródott, bedöglött bombákat még mindig ássák a foglyok. Darócruhájukon nagy sárga JVbetú látszik. Ezek börtönökből kivezényelt bűnözők, vagyis , Justiz Verurteit" rabok, akik rettenetesen
féltek a bedöglött bombáktól, hiszen azok lehettek késleltetett beállításúak is. Éppen közelükben voltam,
mikor körül kellett volna ásnunk a bombát, hogy az ott váró tűzszerészek a gyújtófejhez férjenek... De a
raboknak ez már túl sok volt, sírva és reszketve dobták el lapátjukat és megtagadták az ásást! Ekkor
Chrisiansen a bombára állva ordította: „Disznók! na én itt állok a bombán, akkor ássátok és ne szarjatok
be!" Erre aztán mind szó nélkül tovább ásott. Egyetlen időzített bomba sem volt a sok között, mind
„Blingänger" volt, azaz bedöglött, ahogy a németek nevezték.
Nehéz csomagjainkat és a tanszékek iratait már tegnap a pályaudvarra szállította egy Szimfóniáért
kibérelt kis teherautó, a kantin szállítója.
Délután egymás után indultak útnak gyalog a kialakult baráti csoportok a hallei főpályaudvar felé,
keresztül a városon. Több csoport és mellettem Lajos, és most már Gyurka is, megálltunk, hogy az
„üvöltő vadbaromtól" alias Oberwachtmeister Christiansentől elbúcsúzzunk. Nem akartunk Auf
Wiedersehent mondani, csak egy „Danke schön für alles"! lett búcsúszavunk. Christiansen zavarodottan
fogott velünk kezet és meglepetésünkre, egy könnycseppel a szemében dadogta ez a kétségen kívül
karakán ember: „Gute Reise, meine Söhne!" - „Lám, ki gondolta volna erről az emberről, hogy még a
torkánál is nagyobb a szíve..." - mondtam, mikor végleg elváltunk.
A csoportok egymás után kezdték elhagyni a Feuerwehrschulet. A kijáratnál, a fogda ablakrácsain át a
két rab sírva nyújtogatta ki karját. „Hát ti most elmentek és itt hagytok minket?" A fiúk szánakozva bár, de
megállás nélkül mentek egymás után ki a portán. Mi hárman menet közben megálltunk és én aki
nemcsak tudtam a mentési akcióról, hanem annak egyik szereplője is voltam, odakiáltottam nekik:
„Nyugi! Minden rendben lesz! Nur nicht beszáren!" De a két fogoly, a hátteret nem ismerve, tovább
siránkozott. Mikor már kiürült a Feuerwehrschule, két magyar katonatiszt lépett be a fogdaőrség
irodájába, felmutatták a Wehrmacht-őrnek a hamis Wehrmachtbefehl-t, mely szerint a két rabot kikérik,
hogy megbilicselve vigyék őket a Klüber laktanyába a magyar hadbíróság elé! Az idős Wehrmacht-őr
kényelmesen elolvasta a parancsot, majd hosszasan vizsgálgatta az Oberst aláírását ... „Szívünk ezalatt
olyan hangosan dobogott, hogy féltünk, az őr is meghallja... „Nem magunkat, hanem Téged féltettünk,
Tiborkám..." -mesélte később Kiss Laci. Óráknak tűnt, míg az őr bólogatva kinyögte: „Es ist in Ordung!"
- és elővezette a két foglyot. De azok nem látták át, hogy itt nem udvariassági látogatásról, hanem
mentési akcióról van szó, örvendezve ugrottak a tisztek nyakába, majdnem elrontva ezzel mindent, talán
még .továbbutazásunkat is! A színjáték kelléke volt két hatalmas pofon és mikor jajgatva a földre estek,
két hatalmas rúgás, hogy elterültek mint a békák... „Piszkos gazemberek, bratyizni próbáltok itt velünk?"
- ordították Laciék az őr helyeslése mellett, aki nem értette ugyan a szövegeket, de a tiszti felháborodást
nagyon is!
Bilincsbe verve durván az utcára lökték őket, ahol el is estek... Az első utcán befordulva, ahová az
őrség már nem látott, ,,ide a mancsotokat!" szóval levették bilincseiket aztán: „Irány a pályaudvar, ott
elbújtok a paklikocsiban, a Dánia felé este induló szerelvényen... Ne nekünk hálálkodjatok, hanem
azoknak, akik ennek megszervezéséért az életüket kockáztatják, ... na futás, nyavalyások...!"
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A szerelvények útra készen...
A hallei romállomáson, mozdonyok nélkül bár, de ott állt két vonatszerelvény: az egyik az északi
irányban, négy vagon és egy pakk-kocsi, a másik a déli irányban, úgy emlékszem tizenkét-tizennégy
vagonból összeállítva. A berlini parancs szerint az északi szerelvényre csak a negyvenkét harmadéves
építészmérnök hallgató és tanáraik szállhattak fel. De az elérhetetlenül távolban fekvő Dániának már
csak a neve is csábos volt sokak számára, akiknek a déliek vonatán lett volna a helyük. Ezek nagyrészt
negyedéves építészhallgatók, vagy lemaradt keresztfélévesek voltak és néhány általános mérnök; a két
szerelvény között ide-oda járkálva Chemin de fer-t játszottak önmagukkal, hogy ha szabálytalanul is, de
ne inkább az északi vonatra szálljanak-e fel? Mert a délire parancsuk van, míg az északira engedélyük
sincs! Persze ez élet-halál kérdése is volt, mert csak a jó Isten és a Sors tudná megmondani, hogy melyik
vonat ér célba és melyik pusztul el? Mivel mi magyarok renitenskedő nép vagyunk, végül is több mint
negyven oda nem hivatott hallgató, vagyis a hivatalosan ott levő harmadévesek kétszerese zsúfolódott fel
az észak felé induló szerelvényre.
A halálzóna a ledobott amerikai röpcédulák alapján mindenki előtt ismert volt! Ez feltüntette a
Harmadik Birodalom még Hitler uralma alá tartozó területét, mely nem naponta, hanem már óránként
szúkült egyre kisebbre és pontosan a két szerelvény kitűzött útvonala volt! Ezt a halálzónát, ennek vasúti
és úthálózatát éjjel-nappal fenyegették a Szövetségesek nehézbombázói és alacsonyra lecsapó
vadászrepülői. „Aki élve akar maradni, messziről kerülje el ezt a halálzónát!" - így szólt az amerikai
röpcédulák fenyegetése! Vagyis sem az északi, sem a déli vonat útszakasza nem volt kimondottan
életbiztosítás!
Besötétedett! A koromsötét vagonokat csak az elpusztult Goldene Kugel vaskos fagerendáinak tüze
világítja meg. A néma csöndben kutatva figyelem az elő-elővágódó árnyékokat, hogy nem bukkan-e fel
valahonnan Gest Apó bőrkabátja, hogy mentési akcióm hamisításáért számon kérjen, hogy soha vissza ne
térjek... A többiek kimondják félelmüket: ,,Csak most ne jöjjön egy légitámadás, hiszen egész Halle
egyetlen hadicélpontja ez az északi-déli sínpár, amelyen szerelvényeink állnak..." A bennem levő
feszültség többszöröse a többiekének! Aztán hirtelen alig érezhető rengés jelzi, hogy lokomotív állt be
elénk! Óh, hála neked Szimfónia, mely aranyfedezeteddel még a Wehrmachtot is átvered és mozdonyt is
tudsz szerezni! Nemcsak mellre szíva félelmetes az erőd!
Egyszer csak, szinte észrevétlenül, megmozdul alattunk vagonunk... Karórám este kilencet mutat! Most
fejeződött be odisszeiánk Budapest-Breszlau-Halle fejezete... Igen, a szerelvény
megindult...
mozgásban van... megy... halad... a távoli Észak felé... Észak felé... melynek vonzását tisztán érzem
bensőmben... de megmagyarázni képtelen vagyok, mert hogyan is érzékelhettem volna akkor, hogy a
távoli Észak megváltoztatja, majd meghatározza egész hátralevő életemet... mind a mai napig, mikor fél
évszázad múltán e visszaemlékezést papírra vetem... sőt majd azon is túl, a hatálomig...
Április 8.
Vonatunk éjfélkor megállt egy nyílt mezőn, és nyugodtan, hogy végre e pillanatban nem vagyunk
veszélyben, onnan néztük végig Halle és Lipcse Isten tudja hányadik terrorbombázását... A sínek és rajta
a vagonok remegtek a becsapódásoktól...
Reggel Köthen és Calbe után Schönebecknél elérjük az Elbát és annak partján döcögünk be
Magdeburgba. Úgy emlékszem, Lajossal és Pepivel (az egykori szánhúzók, szán nélkül) indulunk be a
rettenetesen szétbombázott városba, hogy hivatalos Wehrmacht felvételi papírunkra egy napi kosztot
szerezzünk kilencvennégy embernek. Amerre csak látunk, égbe meredő fekete romok! Előttünk óriás
kőgerenda fúródott a földbe! Olvasom most függőlegesen álló, félméteres arany-betúit: BIBLIOTHEK...
Mögötte fél méteres korom- és hamuréteg: az egykori könyvtár... A látvány szimbolikus: egy
rápillantással a Kultúra és a Háború! Kézzel írt cédulák mutatják az utat a Wehrmacht-Verpflegung felé,
melyet ennek az ezeréves nagyvárosnak egykor ragyogó főterén egy primitív katonai sátorban találunk
meg. Visszafelé zsákban cipelve a szekrény ellátást, hirtelen belémvág Göbbels emlékezeres kérdése:
„Wollen Sie den totale Krieg?" Mire mint minden diktatúra üresfejű, de meggyőződéses párttagjai,
eufórikus mámorban, egy emberként üvöltötték: , Ja! Ja! Ja!" és ezzel Németországot szegezték keresztre,
hiszen a totális háború logikusan sújtja a gyengébb felet, a háborút elvesztő felet!
Már hónapok óta játszódik szemünk előtt Wagner Götterdämmerungja, az Istenek Alkonya: egy
öngyilkos nemzet rettenetes Ragnarök-je. És hazám rettenetes helyzetére gondolva tudatosul bennem,
hogy Trianon nélkül nincs Hitler és nincs még egy világháború.
Úgy látszik, valahol szétbombázták előttünk a síneket, mert még estefelé is itt ácsorgunk Magdeburg
magasra emelt szintű pályaudvarán, ahonnan a kiégett nagyváros panorámája feketéllik... Közben szerel
vényünk elé tolattak egy nyolc vagonból álló, ponyvával letakart, katonai szállítmányt. Mivel sehol
semmi őrség, mérnöki kíváncsiságtól hajtva előre sétáltam, hogy mit takarhatnak a terepszínűre álcázott
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katonai ponyvák? A letakart objektumok hossza húsz méter lehet, a végén magas acélfarkazattal. Előttem
az egyik vagon ponyvaelkötését feltépte az áprilisi szél! Megdöbbenve állok a németek és a második
világháború legutolsó titkos fegyvere, a félelmetes V-2 mellett! Megtapogatom okkersárgára festett óriás
farkát, de adataiból akkor csak annyit tudtam, hogy gyomrának tartalma 1 tonna ekrazit! (Egyébként a
kilövés magasság kilencven kilométer, ahol a rakéta vízszintesre fordul, sebessége 5000 km/óra, de
hatósugara mindössze 320 km.) Honnan is sejthettem volna, hogy a rakétatechnika terén az agonizáló
német haderő ismét megelőzte a Szövetségeseket, ez a jövő rakéta-technikájának a prototípusa és hogy
tervezője, Werner von Braun, a ma még ellenséges amerikai tudósokkal együtt, e prototípus
továbbfejlesztésével készíti elő a Holdra jutó első ember lebegő ugrásait... Visszasétálva vettem észre,
hogy utolsó vagonunkhoz, melynek legutolsó rekeszében ült triumvirátusunk, egy bunkervagont
csatoltak, olyant, mint amilyenben télen majdnem elpusztultunk Lajossal. De most a betongyűrű közepén
légvédelmi gépágyú van, mellette egy FLAK-mesterlövésszel. Ittlétének egyetlen oka lehet csak: a V-2
rakéták biztosítása! Nyolc tonna ekrazit van tehát előttünk, ha ezt a legkisebb bombatalálat éri, akkor itt
minimum öt kilométeres körzetben kő kövön nem marad! Nem is/^zólok a többieknek felfedezésemről,
minek növeljem az amúgyis fokozódó idegfeszültséget.
Gondolataimat mintegy végszóra követi a szirénák üvöltése! „Nehéz ellenséges légikötelékek
közlekednek nyugatról Magdeburg és Berlin felé!" - közli a pályaudvari hangosbeszélő. A vezérgépek
négy Sztalingyertyával szépen kitűzik a bombázandó célterületet, mely nem lehet más, mint mi, a
pályaudvar helyreállított észak-déli sínpárja, melyen rajtunk kívül a nyolc V-2 vagon is áll! Egyikünk
egy beton csatornacsőbe préseli magát....amiből egymaga sohasem fog tudni kijutni... Pedig itt most
minden elfutás, vagy bújócska hiábavaló, mert nyugat felől már több ezer Lancaster mély, a vagonokat is
rezgésbe hozó motorzúgása-hallatszik! A nappali fényárban halálsápadtan és mozdulatlanul állunk a
vagonok mellett... Tudjuk, hogý halálra vagyunk ítélve és hogy az ítéletet perceken belül végrehajtják!
Gondolatban elbúcsúzom az ostromot talán túlélt szeretteimtől, mert akik meghaltak, azokkal most
mindjárt találkozni fogok...
Megnyugtat a V-2 rakéták közelsége, mert a nyomorékká válástól mindig féltem és ez most nem
látszik valószínűnek! Felfelé tartott arccal várjuk a kioldott bombák jól ismert suhogását... Az első száz
Lancaster már felettünk van, most oldják ki a bombákat... de mi ez?... elmarad a suhogás, a gépek
túlrepülnek rajtunk... Tapasztaltuk már, hogy sokszor az utolsó kötelékek bombázzák a kitűzött célt...
Sorra repülnek el a gépek és mire az utolsó is túlszáll rajtunk, kialszanak a sztálingyertyák és feloldódik
bennünk a feszültség és szótlanul öleljük át egymást, mintha letettünk volna egy nehéz szigorlatot,
csakhogy itt jóval többről volt szó... Barátunkat hárman is alig tudják kiráncigálni a betoncsőből,
beszállunk a vagonokba és csendesen örülünk Isten ajándékának: az életünknek! Valaki azért csendben
megjegyzi. „Jó, hogy nem volt itt egy gőzkalapács, mert kicsorbultak volna az olajozott gramofontűk..."
Ma éjjel a magdeburgi pályaudvar egyelőre kimaradt, a vezérgépek ledobott fényei a Berlin felé vezető
utat tűzték csak ki, ezért repült minden kötelék pontosan a pályaudvar felett...
Április 9.
Még mindig Magdeburgban. Ma már élelem nélküli feszült ácsorgás. A vagonokhoz vagyunk kötődve,
hiszen körülöttünk csak fekete romok vannak. Bármikor megszólalhatnak a szirénák és most már nem
biztos, hogy csak a Berlin felé vezető útvonalat fogják kitűzni a Lancasterek... Végre este hét órakor
mozdonyt kapunk és a nyolc V-2-vel együtt fellélegezve gördülünk ki a veszélyes magdeburgi romok
közül. Hát ezt túléltük...
Feljegyzem Wolmirstedt és Tangerhütte városkák nevét. Este üvöltő szirénák kísérőzenéje mellett
döcögünk be Stendal városába, mely fontos vasúti csomópont, vagyis jó „nyugi" helyre érkeztünk a V e 
kkel együtt! Fejünk felett a sötétben százával repülnek a Lancasterek Berlin felé, mely közvetlenül
keletre fekszik tőlünk. Hát van még ott egy feldúlatlan négyzetméter? Hitlert nem érik el, mert mélyen a
föld alattról irányítja árnyékhadseregeit, melyek mögött pár ezer szerencsétlen 14-16 éves fiúgyerek a
realitás! Csakhogy Hitler képtelen a realitás tényével szembenézni és ezért tart még mindig ez a
reménytelen öldöklés! Akaratereje erősebb a Tényéknél!'Megmaradt német márkánkba fogva saccolgatjuk
a háború végének várható dátumát. Nem hiszem, hogy a Szövetségesek ekkora hadianyagfölénye mellett
a háború egy hónapnál tovább tartana - no persze azt meg is kell tudni élni! De addigra nem marad
német terület német kézen! És nagyon úgy néz ki, hogy az utolsó négyzetméterekre szoruló Hitler halála
lesz a Harmadik Világháború vége! De jó is lenne addig valahogy kievickélni a halál zónából... És
lehetőleg ép bőrrel...
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így utaztak az orvosok, minden technikai érzék nélkül.

így utaztunk mi mérnökök, már akik tudtak deszkát lopni. ^ S S Ľ ^ I ^ W
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Április 10.
Stendal állomása (vasúti csomópont!) tele van vonatra váró utasokkal és dezertáló kiskatonákkal. A
szökésért halálbüntetés jár, a rettegés az arcukra van írva! Délután háromkor üvöltő szirénák jelzik, hogy
most Stendal lesz a bombázás célpontja, a helyreállított észak-déli sínek és rajta most már egyedül álló
szerelvényünk - mert látom, hogy mozdonyunk a nyolc V-2 vagonnal gyorsan eltűnt erről az izzóan
veszélyes helyről.
A bunkervonat légvédelmi gépágyúja bevetésre készen áll! A levegő dübörög a sok ezer Liberator
motorzúgásától. Most nincs idő pakolászásra, el, messzire el a szerelvénytől és a sínektől! Méghozzá
futásban! És azonnal!
Faraktárak és barokkok közt földes út vezet a mezőkre, melyen keresztül egy kis, fiatal fűzfák
szegélyezte patak kanyarog. A patakparti fűzfák mellé telepszünk, párszáz méterre az állomástól.
Százával vonulnak a Liberátorok az alig száz kilométerre fekvő Berlin felé. Közben szórják az alufólia
lamellákat a német radarhálózat ellen. Nyilván van ilyen, de ez teljesen értelmetlen, hiszen nincs már
német légvédelem, hacsak nem a vonatokat kísérő bunkergyűrűk'gépágyúi - de ők mire használnák a
radart? Már éppen kezdtük egy színházi páholyban érezni magunkat, mikor déli irányból, a Berlin felé
tartó utolsó kötelékéből élesen irányt változtatott kilenc Liberator és északnak fordulva, alig ezer méter
magasan, rárepült a stendali vasúti csomópontra, illetve egyenesen az észak-déli sínpárra, az ott
egymagában álló szerelvényünkre! Halljuk, amint a bunkergyűrű FLAK-gépágyúja szinte egybefolyó
eszeveszett ugatással kezdi üdvözölni a kilenc bombázót és azonnal ki is emel egyet közülük! A FLAKmester igazolta, hogy mester! Az eltalált Liberator lángolva és üvöltő motorokkal válik ki a kötelékből,
tizenegyfős legénységéből ötnek sikerül kiugrania, míg a füstölő-lángoló gép, teljes bombateherrel - ami
hét és fél tonna -, ki-kihagyó motorbőgéssel zuhan le: egyenesen ránk! Arccal lefelé, karjainkat naivul
fejünk fölé tartva várjuk a biztos halált, de mint a vasárnap délutáni amerikai filmekben, íme, most is
elszakadt a film, azaz bekövetkezett a Deus ex Machina: egy eget-földet megrázó rettenetes robbanás és
a repülőerőd, pár száz méterre közvetlenül fölöttünk, összes bombájával együtt, egyszerűen
megsemmisült a levegőben! A légnyomás, mint kuglibábokat sodorta össze-vissza földön fekvő
testünket... De ugyanebben a pillanatban a másik nyolc gép kioldotta összes bombáját a sínekre és a
szerelvényünkre! A. föld ugrál és hullámzik alattunk... Látjuk a többszáz méter magasra felcsapó, pokoli
detonációktól kísért, égbe csapó sárga lángokat... Közvetlenül ezután vagy ötven Thunderbolt és
Mustang vadászgép jelenik meg és egyfolytában lőnek mindent, ami mozog... Végiggolyószórózzák a
szerelvényünk helyét, az állomást és végül minket a patak partján... de mivel nem mozdulunk (ilyenkor
elfutni halálos ítélet!), halottaknak hisznek minket ezek az egymotoros, együléses félelmetes
vadászgépek. A legközelebbi parasztházra gyújtóbombák estek - ezeket csak úgy ráadásul szórják szét a
bombázók. Egy tíz év körüli pirosszoknyás kislány vödörrel a kezében futott felénk a patakhoz vízért,
mintha ezzel elolthatná házuk tüzét... Mozgását persze azonnal észrevette egy Thunderbolt és olyan
mélyre ereszkedett, hogy a benne ülő fekete pilóta fehér fogsorát is láttuk, - és elkezdte az
embervadászatot! Először szemből nyitotta meg a tüzelést. Mikor a kislány észrevette, hogy itt most ő a
célpont, nem a házuk felé vissza, hanem minket megpillantva, egyenesen felénk kezdett futni,
ösztönösen védelmet keresve. Ezalatt a néger pilóta megfordult a parasztház felett és most már hátulról
eresztett áldozatára egy gépfegyversorozatot. A kislány felbukott, mint egy kuglibáb... Mikor a gép, harci
feladatát kitűnően teljesítve, eltűnt, azonnal a kislányhoz rohantunk! Hátulról a gerincébe kapott egy
sorozatot, az utolsó golyó szókecopfos fejében állt meg. Farkasdy Dodi öklét rázva ordította a pilóta után.
,,Ez nem háború, te gengszter, hanem aljas gyilkosság!"
Közben a, szülők is odaértek és mi indultunk vissza az állomás felé, ahol rettenetes látványtól
tartottunk, hiszen voltak, akik nem mentek messze a vagonoktól, sőt voltak akik ki sem szálltak... Menet
közben észleltem, hogy rövidujjú cserkészingemben vagyok és horribile dictu mindenem, az
Ausweisommal és egyetemi indexemmel együtt, az előttem lobogó tüzek martaléka lett! Őrültség volt
mindent csak úgy otthagyva engedelmeskedni az életösztönnek... Lelki szemeimmel már láttam Gest
Apót, amint barátságosan belémkarol... Itt most aztán vége az odisszeiánknak...
Bombatölcséreken keresztül, az égő barokkok lángjaitól megperzselődve haladunk szerelvényünk
felé... Egy szőkehajú női fej fekszik előttem a homokos úton... Az megszólal: ,,Bitte, ziehen Sie mich
aus!" Egy Wehrmacht Helferin (katonai segédszolgálatos nő) bomba tölcsérbe esett és egy másik bomba
betemette a homokba. Többen hónaljig elkotortuk a homokot és kihúztuk a földből. Nem volt rajta egy
karcolás sem! A vasúti töltés mellett három német tiszt holttestét láttam. Ezek velünk voltak a vpnaton.
Légnyomástól haltak meg. Négyen-öten, torkunkban dobogó szívvel kapaszkodunk fel a vasúti töltésre,
mert nem csak én hagytam életfontosságú okmányaimat a kocsiban.
Felérünk a töltésre és nem akarunk hinni a szemünknek: Nem álom ez? Ott állnak vagonjaink,
szemmel láthatóan sértetlenül! Kitörő örömmel ölelgetjük egymást, mert Isten ismét a tenyerén tartott
minket: szerelvényünk mögött, azaz attól délre, erdőként merednek az égnek a szétbombázott sínek, míg
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szerelvényünk előtt, azaz észak felé minden sínpár sértetlen! Hamar kiderült, mikor számbavettük
egymást, hogy senki sem halt meg, sőt még csak meg sem sebesült közülünk, míg a minket kísérő összes
német tiszt meghalt! Ketten tényleg a kocsikban maradtak, de idegileg annyira kimerülve, hogy a bom
bák robbanására sem ébredtek fel! Az utolsó bomba észak felé közvetlenül egyik vagonunk mellé esett,
de vagy négy méterre a homokba fúródott és csak felfelé robbant. Mikor megmutattuk nekik a mély
tölcsért közvetlenül alvóhelyük mellett, egyikükön kitört a visszafojtott feszültség és szép csendben
elhányta magát... A vagonunk mögötti bunkervonatot szitává lőtték a vadászok.Természetesen a német
mesterlövészt is! Bosszút álltak! Mozdonyunk a V-2 vagonok nélkül tért vissza. Ezt látván a tömeg
azonnal megostromolta szerelvényünket. Mikor kocsijaink zsúfolásig megteltek, a pakk-kocsira került a
sor, melyet Pepi „reserviert!" - kiáltással belülről bezárt. De egy tiszt fegyverrel való fenyegetésére
kénytelen volt kinyitni, mire vagy száz katona préselte be oda magát. Már erősen sötétedett, mikor
vonatunk lassan kidöcögött a rossz emlékű Stendalból, - ahol megint csak életben maradtunk, bár
csodával határos módon...
Hát ez az utunk valóban vetekszik, hacsak túl nem lesz Odüsszeusz kalandos utazásán. Csakhogy
ez a mi utunk nem Homérosz költői eposza! A tengeri szirének csábos éneke helyett a szirénák
énekelnek nekünk... Pénelopé és Nauszikaa isteni testét csak álmunkban öleljük és felébredve
odisszeiánk véres valóságát éljük át; közel háromezer évvel Homérosz elbeszélése után...
De én biztosan tudom, hogy a mi odisszeiánkat is az Isten kíséri, - ha nem is olyan sok, mint
Odüsszeuszt, de az Egy és Végtelen... És ha túlélnénk a megpróbáltatásokat, valahol vár ránk
Nauszikaa szűzi teste és Pénelopé a jövő ma még ködbe vesző bizonytalanságában...
Az alig ötven kilométerre az Elba partján fekvő Wittenbergébe az égő város lángfényei mellett
futottunk be, mert a város a déli légitámadás óta ég. Alig állunk meg, máris üvöltenek a szirénák! Ha az
ember az állandó életveszély feszültségében van, lassan apatikus lesz és mivel állandóan ki van
szolgáltatva a háború kénye-kedvének, már saját élete sem érdekli annyira, hogy azzal testi-lelki
feszültségét akaratlanul növelje. Istentől csak azt kérem, hogy nyomorék ne legyek! Közömbösen
követtem a tömeget egy vasúti aluljáróbunker felé. Megdöbbentő volt látnom, hogy amint egy, az
állomásról kimenekülő mozdony átdübörgött az aluljáró felett, a végsőkig sokkolt német tömeg azonnal
arccal lefelé a földre feküdt... Azt hitték, hogy már hullanak a bombák (NB=Wittenberge Berlintől
északnyugatra, míg Luther városa, Wittenberg, Berlintől délre fekszik!)
Április 11.
Wittenbergében éjszakáztunk, és reggel korgó gyomorral indul vonatunk tovább, észak felé. Kis ideig
állunk egy jelentéktelen falucska állomásán. Feljegyzem nevét: Deletha. De ma hiába keresem a
térképeken: egyszerűen eltűnt! Pedig itt vettük először észre, hogy nem csak a háború tombol
körülöttünk, hanem a Tavasz is! Az állomás virágai között mélyeket lélegzem a friss levegőből: Itt a
Tavasz! De szép az Élet, de jó lenne még élni! Mert még mélyen bent vagyunk a halálzónában...
Semmilyen térkép nem volt nálunk: Civileknek tilos volt akármilyen térképet birtokolni. A repülő
támadásokat azonban szinte négyzetméterre, precíziós haditérképek alapján tervezték... Haladunk
tovább észak felé... Ludwigslust, (itt egy óriás koncentrációs tábor volt, de ilyeneknek sem nevéről, sem
létezéséről senki sem tudott közülünk és csak a háború után derült ki, hogy léteztek nevek, mint
Auschwitz vagy a GULAG), Hagenow, majd Schwanheide után átmegyünk a Lübecki Csatornán, - mely
az Elbát köti össze a Keleti-tengerrel.
Kora délután van, mikor Hamburgba érünk. Sínpályánk sok méterrel van magasabban a városszintnél
és körbe-körbe egy valamikor létezett metropolis elrettentő panorámáját látjuk... De hadd idézzem, amit
ezen a napon naplómbe bejegyeztem: „Hamburg a holtak városa! Egy szénné égett romhalmaz, égre
mutató fekete falakkal, utcák és emberek nélkül! Itt ötven éven belül nem lesz emberi életre lehetőség!"
Már zsebre tettem naplómat, mikor az egyik téglatörmelékes romhalmazon felemelkedett egy
bádoglemez és a mögötte levő sötét odúból virgács-söprűs, rongyos aggastyán mászott elő és az odúja
előtti letaposott „bejáratot" kezdte gondosan söprögetni... Mert ha feje tetejére is áll a világ, a germán
gének szerint: Sauber muss sein! - majd utána Ordnung muss sein! Most látom beigazolódni, hogy Hitlert
lehet, de ezt a népet nem lehet két vállra fektetni! Ezek - ebből a jelentéktelen epizódból is
megítélhetően - német szorgalommal és fegyelemmel fel fogják építeni városaikat és ezt a ma még halott
országot... Ismét előveszem zsebnoteszomat és kihúzom belőle az „ötven éven belül" naiv jóslásomat és
a látvány alapján lecsökkentettem a felére... De amikor e sorokat írom, akkor Hamburg már évek óta
Európa fényárban úszó, modern metropolisa!
Négyen közülük leszállnak a vonatról, (Korompay, Kazinczy, Hortay és Nyíregyházi), hogy engedélyt
szerezzenek a dániai határátlépésre és megpróbálják a lehetetlent: német márkát dán koronára
átváltani... Megállapodunk, hogy Hensburgban megvárjuk őket és már üvöltenek is a szirénák, mikor a
sötétedő, hűvös és ködös időben vonatunk gyorsan kihajt a félelmetes Hamburgból, hiszen az
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angolszászok a földig lerombolt városokat is ismételten bombázni szokták, nehogy valami újjáépítés,
vagy egyáltalán valami élet ott csírázni kezdjen... Kelet felé haladunk, mert megpróbálunk Lübeckben
valami élelmiszerhez jutni. Elhagyjuk Bargteheide, Bad Oldesloe, Reinfeld am Trave városokat és este hét
órakor befutunk a Keleti-tenger partján fekvő, középkori Hansavárosba Lübeckbe, ahol súlyosabb
bombázás nyomat nem látni... pedig ez volt az első bombázott város három évvel ezelőtt.
De itt most félre kell tennem megsárgult Naplómat, mert pontosan ebben az időpontban 1945. április
11-én rettenetes tragédia történt testvérvonatunkkal, amiről mi még évekig nem tudtunk.
Az olvasó is joggal kérdezheti, hogy vajon mi történt a velünk szinte egyidőben, Haliéból dél felé
útnak indult, 12-14 vagonból állott műegyetemi szerelvénnyel? Eljutottak-e vajon Regensburgba? De
hogyan is juthatott volna hír sorsukról hozzánk fel északra? A Déliek vonatán ült Holdampf Róbert
mérnök kollégám, akinek akkori naplófeljegyzéseit most kaptam tőle kézhez és őt idézve válaszolok a
kérdésre: A Déliek vonata sohasem érkezett meg Regensburgba!
Április hetedikén éjjel ők is egy nyílt mezőről, de Haliétól délre, Merseburg mellől figyelték Halle és
Lipcse bombázását. Onnan tovább, a halálzóna vasútvonalainak súlyos szétbombázása miatt, keleti
irányú kitérőre kényszerültek!
Chemnitzen és az Érchegységen át próbálkoztak eljutni Eger (a mai cseh Cheb) felé, de reménytelenül.
Végül is Hof felé, a szudétanémet Asch (a mai cseh As) felé haladtak, erdős területen... De már ekkor
egy egész század amerikai Thunderbolt vadászgép leste őket és amikor Haslau szudétanémet falunál,
közvetlenül Asch előtt kiértek az erdőből, lecsaptak a szerelvényre! Egészen alacsonyra ereszkedve
repeszbombaikkal és géppuskatűzzel iszonyatos öldöklést és vérfürdőt vittek végbe testvérvonatunk
hallgatói és professzorai között! Harminchatan haltak meg és huszonnyolcan súlyosan megsebesültek! A
halottak között volt 21 mérnökhallgató, 2 építészmérnökhallgató, 7 orvoshallgató és három egyetemi
tanárunk: dr. Szily József, dr. Nemesdy József és dr. Lux Géza. A sebesültek között volt többek között dr.
Kürty Vilmos egyetemi tanár, Holdampf Róbert, Nemesdy Ervin, valamint későbbi munkatársam, Pálfy
Tibor, aki pár másodperc alatt hét találatot kapott: gépfegyvergolyó lőtte át mindkét karját és lábát, egy
golyó leszakította nagy lábujját, egy repeszdarabot kapott a fejébe és egyet a tüdejébe, melyeket máig
sem mernek kioperálni! Három hónapig feküdt eszméletlenül az akkor még szudétanémet Asch
kórházban. Mindez 1945. április 11-én, este 7 órakor történt, pontosan akkor, amikor az északiak vonata
befutott Lübeckbe.
A déliek szerelvénye aztán tovább ment és végállomása - az északiak vonatáéhoz hasonlóan - szintén
a hitleri Harmadik Birodalom határán kívül volt: Csehországban, Márienské Lázné-ban (Marienbad), ahol
a szerelvény feloszlott és a hallgatók szétszéledtek...
Április 12.
Lübeckben. Este, mint mindenütt, itt is légiriadó. Közvetlenül az állomás mellett emeletes
vasbetonbunker van. Afelé tömörülünk, de azt ajtót - feltehetően idegen beszédünket hallva - az orrunk
előtt sürgősen becsapják és belülről bereteszelik! De még kihallatszik bentről egy nő rikácsoló, hisztériás
hangja: ,,Die Ungaren können draussen krepieren!" Kellemetlenül, korbácsszerűen vágó megjegyzés, de
a németországi feszült helyzetben nem szabad mellre szívni... Egy közeli úri villa gyepén nyújtózkodom
el és azonnal el is alszom. Csak a szirénák elnyújtott jelzésére ébredek fel. Ballagok vissza az állomásra
és eszembe jut a hisztérikus megjegyzés, amely a bunkerből hallatszott ki magyarságunk, azaz inkább
nem-németségünk ellen, de gondolok Rökk Marika fertegetes filmjére, a „Die Frau meiner Träume"-ra,
mely a végletekig sokkolt német civil lakosságnak pár órás nosztalgiát nyújtott a béke illúziója után... E
sorokat írva, dúdolgatom a „Die Frau meiner Träume" című film nemcsak minket (legtöbben háromszor
is láttuk!), hanem az egész Németországot lázba hozó dallamát és szövegét. Hogyan is volt az akkor
olyan csodálatosnak hangzott szöveg, amit Marika énekel a filmben? Ötven év után lehet, hogy itt-ott
sántít a szöveg - de elmúlt fiatalságunk nosztalgiájaként helye van írásomban.
In der Nacht geht man nicht gern' aleine,
Denn die Liebe im hellen Mondenscheine,
Nah, Sie wissen schon was Ich meine...
Und einerseits... und anderseits... und ausserdem...
Mikor a Wehrmachtnál némi ellátást akartunk vételezni, hiszen Magdeburg óta semmit sem ettünk, a
kiosztó felismeri Pepit Breszlauból és megtagadja a kiadást azzal, hogy mi dezertáltunk a Breszlaui
Erődből! „Civilben?" - kérdezzük -, de hiába, úgyhogy éhesen döcögünk vissza Hensburg felé, ahol be
kell várnunk Korompayékat. A szétbombázott vasúti sínek miatt csak cikk-cakkban jutunk el Elmshorn-
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ba, ahol mellékvágányon vesztegelünk. Német vasutasok figyelmeztetnek, hogy éjjelre ne maradjunk a
kocsikban, mert a „Tieffliegerek" biztosan „bekopogtatnak." Úgy is lett, már éjfélkor vadul lőtték
kocsijainkat. Szétspriceltünk mint a verebek és a ledobott világító bombák ellenére sem sebesült meg
senki a madarak közül... Hajnalban mozdony került elénk és még délelőtt átmentünk a Vilmos Császár
Csatornán (most Nord-Ostsee-Kanal), mely az Északi-tengert köti össze a Kelet-tengerrel és sok száz
védőballon lebeg felette. De ez a csatorna nem lehet fontos hadicélpont most a háború vége felé...
Németország teljes légtere nyitva áll az ellenséges légierők számára, melyek zavartalanul röpdösnek a
német légtérben. Német vadászok már fel sem szállnak - legalább is mi egyet sem láttunk hetek óta... A
léglökéses Me-262-es ún. Blitz-bombázóknak hűlt helye van. Szerintem, ami most folyik a levegőben az
már nem háború, hanem kivégzés! És ezért, kapituláció hiányában, a német vezetés, Hitler egymaga
viseli a felelősséget! A német hadiipar haldoklik és olvasom Galland remek könyvében, hogy még
virágzásában sem volt képes a Luftwaffe veszteségeit pótolni a keleti fronton - hát még eredményes
harcot felvenni az angol és amerikai bombázások ellen. A Luftwaffe minden idők legfiatalabb generálisa
Adolf Galland (30 éves, 104 ellenséges gépet lőtt le!) könyvében azt állítja, hogy száz Me-262-es
léglökéses Blitz-bombázóval egy délelőtt szét lehetett volna verni az amerikai invázió legyőzhetetlennek
látszó erőit és pontot tenni az invázióra! Én nem hiszem, hogy ezt az állítást meg lehetne kérdőjelezni! Ezt
ma, 50 évvel az invázió után, az angolszász történelemírás is megerősíti.
A német rádió Roosevelt halálát ünnepli, (április 12.) ,,Ő adta el Európát a
kommunizmusnak!"
Minket, magyarokat különösen utált, hát már ezért is nagy krokodilkönnyeket hullatunk utána... A
magyar tudósok csak a gyakorlati atombomba megtervezésére voltak jók, még a felelősséget is rájuk
szerette volna hárítani, noha határozottan tiltakoztak a ledobása ellen!
Már Wittenbergében vannak az amerikaiak! Már talpunk alól fogy el a Német Birodalom...
Odisszeiánk kezdete óta angol nyelvkönyveket sulykolok. Ez a nagyon gyenge alap is jobb a
semminél! Mert ez lesz a világ összekötő nyelve! Akkor még nem is sejthettem, hogy negyed évszázadig
az angol nyelv lesz mindennapi munkanyelvem - és nem angol nyelvterületen!
St. Michellisdonn tengerparti része már elüt a német táj jellegétől, valami megnyugtatóan újszerű,
gondolom olyan skandinávszerű lehet ez a vidék - a levegőben van a tenger ősi illata...
Meldorf, Weddingstedt és Friedrichstadt után megállunk az Északi-tenger partján fekvő Húsúmban. Pár
kilométerre innen több mint tíz Spitfire már percek óta forgáskerékből lövi a németek schleswigi,
földalatti hadianyagraktárát. Nem zavarja őket semmi, színjáték az egész, míg végül vagy egy kilométerre
feltörő sárga lángoszlopot látok, majd egy baromi robbanással egyidőben úgy vágott mellbe a légnyomás,
hogy térdre estem. Megsemmisült a németek legnagyobb északi lőszerraktára! Mint minden éjjel, most is
légiriadó és már jönnek is a Lancasterek. Sok száz dübörög el talán száz méterre a fejünk felett, míg mi
bokáig vízben állunk egy közeli iszapos mezőn... Vajon hová viszik a halált? Németország harcképtelen,
mi értelme van egy halott további bombázásnak? - kérdezzük magunkban. Az amerikaiak elérték az
Elbát és elfoglalták Magdeburg üszkös romjait.
Húsúmból, különböző kerülő utakon döcögünk vissza a Keleti-tengerhez, Hensburgba. A megbeszélés
szerint itt várjuk meg Hamburgban hagyott négy barátunkat, illetve két tanárunkat. A szemfülesek
valahonnan tengeri szeméthalat organizáltak, bár ehhez a magyar gyomor még kiéhezettsége ellenére
sincs hozzászokva. Percek alatt befalták! Korgó és kiéhezett gyomrom sürgetésére sem akartam enni
belőle. Ha a kutya hasa nincs rendben, akkor füvet eszik. Nosza én is tépek pár marékkal a friss tavaszi
fűből és elkezdtem enni, hiszen már egy hete nem ettem semmit. „Milyen?" - kérdezik a fiúk, még
mielőtt ők is tépnének egy kicsit... „Marha keserű, mert marhának való!" - mondom, aztán mégis áttérek
a földekről lopott marharépára, ami kőkemény és ugyanolyan keserűen ízetlen, mint a fű... Láttam, hogy
Korompay profeszorunk is ezt rágcsálja... Akik bezabálták a tengeri halszemetet, azoknál máris
jelentkezik az utóhatás: kétségbeesett futkosás a talpfák felé... A fűnek és marharépának csak egy
utóhatását érzem: még éhesebb lettem tőle!
Április 16.
Délelőtt nagy az ováció: Korompayék megjöttek Hamburgból a német katonai határlépési engedéllyel!
A legközelebbi helyen, itt Flensburgnál nem léphetjük át a határt, mert minden szét van bombázva!
Holnap a Süderlügum-T0nder határnál kell megpróbálkoznunk! Éjjel korgó gyomorral sétáltam el a
flensburgi Alfstadt fjordkikötőjéhez, ahol életemben először találkoztam a tengerrel, illetve a Keleti
tenger öbölvizével... Míg elhagytam a többieket, Spitfirer-ek látogatták a pályaudvart és szerelvényünket.
Nem volt sebesülés.
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X. DÁNIÁBA VET SORSUNK
/ 945- április 17.
A dán határtól délre, német területen elindulunk a határállomás, Süderlügum felé. Niebüll és Uphusum
után befut vonatunk Süderlügumba. A vonatból kiszállt, csontig soványodott és éhező műegye-temistákat
a határ menti Német Vöröskereszt fehér asztalnál, remek-sűrű sárgarépafőzelékkel vendégeli meg. A
pillanatok alatt kikanalazott és gondosan kinyalt tányérokat azonnal és kérés nélkül utánatöltik.
Anakronizmusként hat majd tele hassal búcsút mondani sok éhezésünk színterének. Az ott tébláboló
nemei katonák, - akik már sejtik, hogy rövidesen átlépjük a határt, irigykedve és áhítattal mondják:
..Himmelfahrt... Himmelfahrt..." Miután hat Mustang elvégezte az aznap délutánra „előírt", egyáltalán
nem „szent" embervadászatát, először kapaszkodtunk fel jóérzéssel a vagonokba, ahol tele hassal fogad
tam meg, hogy „soha többé nem akarok éhezni!"
Délután 4.30-kor megindult vonatunk és pár perc múlva átléptük a német-dán határt: magunk mögött
hagytuk a pokoli kínlódás között, az összeomlás küszöbén agonizáló hitleri Németországot... Halleluja
Neked jó Isten! Dán földön gurul szerelvényünk! Ennek a ténynek mindnyájunk sorsára ható mérhetetlen
jelentőségét az öröm pillanataiban képtelenek vagyunk felfogni! Eszembe jut, hogy tizenötéves
koromban Apám könyvtárából kezembe akadt egy meseszerű könyvecske. „A gazdag parasztok
országa." Ahol mindenkinek telefonja van, ahol a paraszt főiskolára jár, ahol minden út aszfaltozott, ahol
a világ legtisztább demokráciája van... A könyvecskét egy ültömben olvastam ki és csak úgy tudtam meg,
hogy nem meséről, hanem egy valóban létező országról, a Dán Királyságról, Dániáról van szó! És most, a
bennem azóta élő és most íme beteljesedett nosztalgiaként és szinte hihetetlen isteni csodaként, a dánok
földjén vagyok... Harsogóan zöld füvön legelésző barna tehenek, felettük leírhatatlanul kék ég és dán
zászló piros alapon fehér kereszttel...
Adhatott-e ez a meseország szebbet, a világnak, mint Andersent, a meseírót?
De a sínek mellett ott a Háború, a németek által megszállt Dánia véres realitása: felrobbantott német
katonavonatok, kisiklott mozdonyok egymás hegyén-hátán... Amióta az egykor oly győzedelmes német
haderőt vereség vereség után éri, beindult az Angliából irányított és a levegőből robbanóanyaggal ellátott
dán szabotázsakció!
Amíg biztonságunk felülről, a levegőből nőtt, addig a nullára csökkent alulról, a sínek felől! Csakis
német katonai szerelvények után vagyunk kötve és ezek mozdonyainak felrobbantása után a vagonok
forgáccsá morzsolódva semmisülnek meg!
Naplómban látom a feljegyzett dán állomások nevét: Tonder, Dostrup, Skaerbask, Udgang Hvidig,
Bramminge, Kvinder, Esbjerg... Most, ötven év multán olvasva e városneveket, el kell, hogy moso
lyodjam, mivel két városnév mögött semmilyen város nincs! Hiszen a dán nyelvet akkor még nem
ismerve nem mindig az állomás nevét írtam fel, hanem más jelzőtáblák szövegét. Az „udgang" pl. azt
jelenti, hogy „kijárat", - „Kvinder" pedig egy toalett „Nők" felirata volt.
Látjuk a németek szabotázs elleni intézkedéseit is: fegyveres katonák állnak a sínek mellett éjjel
nappal! Ez a hadi szállítmányokat biztosító intézkedés természetesen alaposan lekötötte fegyveres erejük
lel jes létszámát. Ezt megszüntetendő, magyar ezredeket dobtak át Németországból Dániába azzal, hogy
ezi a vasúti őrséget ellássák és a német katonaságot tehermentesítsék. Egy másik német ellenakció volt
az elfogott dán szabotőrökön való megtorlás, a szabotőrök kivégzése, ami még jobban kiélezte a
megszállók és megszállottak közötti ellentétet.
Varde. Itt igazolást nyert a „Himmelfahrt" megjegyzés, mert egy dán konyháról csodálatos ebédet
kaprunk csajkánkba, amit mohón kebeleztünk be, hiszen a sült disznóhúsnak lassan már sem az ízére,
sem az illatára nem emlékeztünk... Az üzletekben minden kapható, tej, hús és gyümölcs, ami csak szem
szájnak ingere... Ehhez persze dán pénz kell és lám ez is befutott. Kiosztottak mindenkinek öt dán
koronát!. Megszálltunk minden kenyér- és tejboltot és a fiúk, elverve minden őrét, bosszút álltak eddigi
éhezésünkért! Én csak kevés tejet és kenyeret vásároltam; és megmaradt pénzemért egy német-dán és
dán-német zsebszótárt és egy aznapi újságot vettem. Lesz elég időm tanulmányozni a dán nyelvet, azaz
csak az írást, mert a beszéd, lágysága miatt, egyszerűen érthetetlen számunkra... Pontosan ellentéte a
magyar nyelvnek!
Helyzetünk révén a dán hivatalos szerveken kívül állunk és itt még csak a német katonai szervek
függvényeként létezhetünk. Azok pedig logikusan fognak átpasszolni minket az itt Dániában levő magyar
katonai alakulatokhoz. Jelenleg egyetlen félelmünk van: nehogy visszapasszoljanak minket Hitlerhez!
Tovább megyünk, ismét át Esbjergen, ahol nyílt dán tüntetések vannak a megszállók ellen. Majd
Brammingénél dől el, hogy útvonalunk délre, azaz vissza az utolsókat rúgó hitleri Németországba, avagy
keletre, Fyn és Sjadland szigete felé visz-e? Csak a nap állásából látjuk, hogy, kelet felé haladunk...
Kolding előtt tíz kilométerre, Lundejskovban lecsatolnak egy mellékvágányra, ahol egy kis tejüzem
előtt maradunk. A fehérruhás tejüzemi munkások azonnal észrevették a civil ruhás társaságot, akik
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mellett nincs német katonai őrség! A beállt sötétségben vagonjainkhoz lopakodnak, tele tejesüvegeket
hoznak ingajáratban és szétosztják közöttünk. Én is kaptam egy üveget, az volt ráírva: fUade, amiről azt
hittem, hogy tej, pedig az tejszínt jelent. A hónapok óta éhező gyomornak a tej: méreg, de a tejszín:
ciánkáli! Az éhség állati ösztöneinek képtelen voltam ellenállni és az egész üveget kapásból lehúztam.
Isteni volt, de a következményei maga a pokol és a halál mesgyéje... Éjféltájban kínos nyögés és
kétségbeesett futkosás vette kezdetét... Azt hittem ütött az utolsó órám - de még rettenetes görcseim
közepette is el kellett mosolyodjam azon, hogy élve kerültünk ki a halál ezernyi variációjából és most az
áldozatkész dánok miatt - akik az éhséget csak könyvből ismerik -, mennyei tejszínüktől kell égnek
dobnom talpamat... De azonnal és ösztönösen kilószám faltuk a fehér kenyeret, senki sem fordult fel a
zsíros tejszíntől és tejtől... Pedig egy ilyen kimúlásról azt mondtuk volna pár héttel ezelőtt, hogy
„csodálatos halál...!"
Amíg helyzetünk tisztázódik, nem lehet szó továbbmenésről, hiszen hova is mennénk? Valósággal
elszomorít, hogy társaim nagyobbik része kizárólag a hasára koncentrál! Naplójukba azt jegy/ik fel
részletesen, hogy mit zabáltak a nap különböző óráiban... Délután egy fehérköpenyes tejüzemi munkás
lép hozzám és szótlanul int, hogy kövessem. Bemegyünk a tejüzembe, már attól tartottam, hogy egy kis
maradék tej vár ott rám, de csak munkaruháját vetette le, aztán a falu főutcáján át villájába követtem.
Kezdtem magam kellemetlenül érezni, hiszen harmadik hete nem mosdottam és nem vagyok éppen egy
illatozó szegfű... Csak nem családjához visz bemutatni? De erre csak azért gondoltam, mert nem
ismertem akkor a dánokat. A nappalin át egy kisebb ajtóhoz vezetett, mely mögött a fürdőszoba volt.
Vajszínű csempe mindenütt és egy nagy fehér beépített kádba zuhog a forró víz, kitéve két új szappan és
három nagyméretű, puha törülköző... „ Vcersgo!" - mondja mosolyogva és rámcsukja az ajtót... Ez volt a
legelső szó, ami dánul hallottam, ami tehát azt jelenti, hogy Tessék, Parancsoljon!... És én belemerültem
egy leírhatatlan gyönyör Nirvánjába... A kád vize először a kapuciner, majd a kávé színére változóit . A
földig érő tükörben sajnos csak egy csontváz nézett vissza rám, de a kis mérleg már 45 kg-ot mutatott,
méghozzá ruha nélkül! Újjászületett emberként mutatott be új barátom a családjának, megnyílt az ebédlő
széles ajtaja, ismét elhangzott a varázslatos „ Vœrsgo... " és én leültem közéjük, Lucullus terített
asztalához... Közben törtem a fejem, hogy hogyan lehetne és lehet-e egyáltalán megköszönnöm ennek
az ismeretlen és egyszerű munkásembernek ezt a megható figyelmét és szívből jövő jóságát, amit egy
teljesen ismeretlen embertársával szemben gyakorolt. Akkor még nem tudtam, hogy most kerültem
először közvetlen kapcsolatba a dán nép legnagyobb emberi tuladonságával, az elesettebb embertárs felé
megnyíló érdeklődésével és azonnali segíteni akarásával!
Ezzel a viselkedésével vívta ki magának a kis Dánia az egész világ elismerését és jóakaratát! A család
ezzel a meghívásommal csak az ősi tradíciót vitte tovább és ez a tradíció legszebben itt, a kisember
szintjén kezdődik! Hazafelé bandukolva jelentkezett bensőmben először és mindmáig az az érzés, hogy
tisztelem és szeretem ezt a kicsi népet...
Április 21.
A német rádió Hitler 56. születésnapját ünnepli. A romok között támolygó német nép és a már teljesen
apatikus és szétvert hadsereg valami ajándékot várt a Führertől, ha mást nem, hát az egy éve esedékes
kapitulációt! Helyette a Berlint szinte egyedül védő 14-16 éves gyerekek mellére tűzött vaskeresztet,
amit bizton megérdemeltek, bár a békét még jobban! Megveregette megkínzott fiatal gyerekarcukat és
végleg levonult a mély bunkerba, holott a rádió szerint „csapatai élén" fogja vezetni a Berlint felszabadító
harcot! Mikor? Hiszen a szovjet csapatok Berlin határán belül vannak!
Április 24.
Végre elindulunk Lunderskovból és Koldingon áthaladva megállunk Fredericiában. Ez vasúti
csomópont, az állomás tele német katonákkal, akik közömbösen hallgatják a német rádió nekik szóló
híreit: „A Führer az első vonalban harcol és a Harmadik Birodalom védelmében kíván hősi halait
halni!" Ebből persze egy szó sem igaz, hiszen az évek óta folyó, a német nagyvárosokat már mind
földdel egyenlővé tett bombázásokat sem volt hajlandó megtekinteni, hogyan is akarna harcolva
meghalni Berlin utcáin, amikor Berlint mindig utálta... Mindez világosan leolvasható a katonák arcáról'
Akárhogyan is, de a háború és Hitler napjai meg vannak számlálva... Az éjszaka folyamán a tejszín és a
zsíros tej rettenetes kavarodást és háborút okozott a gyomromban. Az éjjelt kora hajnalig a talpfák között
töltöttem...
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Április 25.
Este Middelfartnál elhagyjuk az európai kontinenst és fylland félszigetét, majd Fyn szigetén át
haladunk Odensefelé (mely név Odin, az északi germán törzsek főistenének nevéből ered, aki azonos a
naplómban előbb említett Wotannal, a déli germán törzsek főistenével). Ebben a városban született Hans
Christian Andersen - akinek meséit hét éves korom óta ismerem. A vasútvonal mellett itt száz
méterenként magyar katonák vannak őrségben, mivel a dánok már világos nappal is robbantanak...
Annyi vasúti roncsot láttunk útvonalunk mellett, hogy csoda eddigi életben maradásunk. Ez a magyar
őrség csak jelképes, mert a magyarok titokban összejátszottak a dán szabotőrökkel. A német katonaság
közömbös irántunk, logikus a feltételezés, hogy a Dániába vezényelt egyik magyar ezred alá fognak
rendelni és most ezen ezred állomáshelye felé fut vonatunk. Az amerikai és szovjet hadsereg ma
találkozott Torgauban (Hallétől keletre) az Elbánál! Mint mikor az Oroszlán ölelkezik a Hiénával és
természetellenesen ujjonganak, hogy együttesen megölték a Sakált, melynek most már csak az
elfogyasztása van hátra...
Április 26.
'
Fyn szigetének keleti kikötőjébe, Nyborgba kora hajnalban futott be vonatunk. Innen komphajók
járnak Sjadland szigetére és kötik össze Fyn szigetét és Jylland félszigetét a fővárossal, Koppenhágával.
Kiszállunk és Nyborgban hagyjuk a német vagonokat, melyek három hét óta kényelmetlenül, de mégis
csak az otthonunkká váltak... Csak a csomagkocsit szállítjuk át a 32 km-es tengeri útra Sjadland szigetére.
A hajó fedélzetén fázósan összehúzódva állok a ködös, hajnali szürkü-letben és magamba szívom életem
első tengeri élményét... Térkép hiányában még a Sjaslland szigetén levő kikötőváros nevét sem tudom...
Sirályok rekedt rikoltozása vesz körül, keveredve a hajónak csapódó hullámok sistergésével...
Köröskörül nyugodt a tenger, ködös-szürke panorámája. Bensőmben kellemesen jó érzés terjed szét:
heteken belül és nyilván Hitler halála után véget fog érni a háború és én még ép vagyok, látok, mozgok,
élek... A fedélzet ezen részén csak két géppisztolyos német őr lustálkodik, mert tudják, hogy a
közelünkben repkedő angol vadászgépek nem fognak lecsapni a komphajóra, hiszen ezzel Dániának
ártanának - amikor minden dán az angolszászok győzelméért imádkozik... A hajóorrban állok, mikor
előttem a gomolygó szürke ködből lassan és misztikusan kibontakozik a tengerparti házak
impresszionisztikusan fehér sziluettje... De éppen akkor nem volt ott mellettem egy mesebeli Jó Tündér,
hogy a fülembe súgja: ,,Ez a ködből kibukkanó dán kikötőváros melynek neve Korsor, életed egyik
legkedveltebb városa tesz, mert itt szülelett és nőtt fel egy dán lány, aki majd egyszer a feleséged lesz... De
sajnos a Tündérnek máshol akadt dolga, a földi tündér pedig nem láthatott a jövőbe...
Kors0rből vonaton mentünk Roskildébe. Ez a roskildei flord mélyén meghúzódó város az ősi vikingek
főhadiszállása volt, ahonnan kihajózva elfoglalták Normandiát, majd egész Angliát és Skóciát... De akkor
a magyarok még Etelközben sátoroztak...
Roskildéből egy Hvals0 nevű kis faluba irányítottak minket, ahol egy vasútőrző magyar ezred alá
leszünk ideiglenesen - és főleg „ellátásbelileg" - beosztva. Alvóhelyünk a falu egyetlen hoteljének
nagyterme, ahol a fapadlóra szórt szalmán fogunk aludni. Nagyon kemény, de hosszú idő óta először
tudok teljes hosszomban kinyújtózkodni és az már pozitív eredmény.
Mivel mi mind utáljuk a katonaság bármilyen válfaját, a katonaság pedig azonos mértékben a civileket,
az összecsapás rögvest a levegőben lógott! Az ezred parancsnoka, egy szűklátókörű alezredes, azt hitte,
most a háború végén, hogy odairányításunkkal bakái létszámát közel száz fővel növelni tudja. Ezt
üdvözlő beszédében imígyen fejezte ki: ,,Majd maguk itt szépen megtanulják a katonai vasfegyelmet, a
kiadott parancs gondolkodás nélküli végrehajtását, a feszes menetelést - egyszóval ízig-vérig
mintakatonát fogunk magukból gyúrni!" De ez a szerencsétlen alezredes aligha sejtette, hogy
fehérkesztyűs kezével darázsfészekbe nyúlt!'Hiszen amíg ő itt Dániában evett-ivott, mi megjártuk a poklok
poklát és nem óhajtunk katonásdit játszani a háború végén, amit szívvel és lélekkel várunk, napokon
belül. Azzal is tisztában voltam, hogyha most nem védjük meg, - tíz körömmel, ha kell - civil
státusunkat, akkor annak katasztrofális következményei lesznek a német kapituláció várható
bekövetkeztekor! Vagyis szerintem egy emberként kell ellenállnunk mindannak, amit az ezredes olyan
szépen ecsetelt előttünk!
De ezt az ellenállást valakinek egyénileg kellett elkezdeni, mert úgy zendülésről nem lehet beszélni.
Éreztem, hogy ezt a szerepet nekem kell tudatosítanom a társaságban, mégpedig a példa erejével. Erre
rögtön alkalmat adott kínzó derékfájásom, amin az állandó ülve alvás nem segített, csak rontott!
Az egyik őrmester látva, hogy barátaim között derékfájásomtól meggörbülve állok, a civileken való
őrmesteri kitolásként, no meg hogy hatalmát felénk kimutathassa, egyenesen nekem adott zengőtorkú
parancsot, hogy egy nehéz lőszerládát az egyik távolabb álló barakkba cipeljek! Derékfájásomra való
minden magyarázkodás helyett, a parancsra kérdéssel válaszoltam: „Mondjam vagy mutassam?"'Érdekes
volt tanulmányozni az őrmester arcát, akit ez a felháborító válasz úgy ért, mintha a Nap leesett volna az
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égről... Ez a szokatlan, de a cél érdekében lényeges visszakérdezésem sok követőre talált, amolyan
szállóigévé vált azok részéről is, akiknek nem volt derékfájásuk. Az altisztek közvetlen reakciója habzó
száj és fogcsikorgatás volt! Megjegyezve, hogy én voltam a kezdeményező, egyes őrmesterek,
hihetetlennek tartván az esetet, újra próbálkoztak velem. Egyikük egész közel jött hozzám, az arcomba
ordította a parancsát, de ekkor már a visszakérdező szöveget is elhagyva, egyszerűen „beintettem" neki,
ami a körülállókból hangos röhejt váltott ki. Az őrmester arca eltorzult és tehetetlen dühében elsírta
magát... Mikor sikeremen felbuzdulva, barátságosan megkérdeztem, hogy „Hozzak egy cuclit, őrmester
úrP"-a derék ember úgy elrohant, hogy csak úgy porzott utána az út... Ettől kezdve nemcsak hogy nem
próbálkoztak velem, hanem egyszerűen elkerültek az altisztek.
Persze jól tudtam, hogy a katonaságnak semmilyen büntető, vagy fenyítő eszköz nem állt
rendelkezésére civilekkel szemben. Az alezredes tehát parancsban hozta ki elejétől fogva ápolgatott
ötletét: katonai besorolásunkat/ Pimaszkodásaim híre elsőként hozzá jutott el. „Majd én megleckéztetem
ezt a civil bagázst!" - ordította és felállított egy „ s o r o z ó " Bizottságot. Én erre a „sorozásra" már
nemcsak a vicc kedvéért mentem el, hanem főleg azért, mert ha ezt keresztülviszik és a katonai
főparancsnokságon jóváhagyják, akkor tanulmányainkat (amiről eddig egy szó sem esett) katonai
gyakorlatozással fogják helyettesíteni. És akkor osztoznunk kell a katonaság várható sorsában, a
hadifogságban is! Mikor beléptem a sorozóterembe, egyetemi tanáraink már anyaszült meztelenül
dideregtek a Bizottság előtt. Hangos „Szia madarak!" köszöntéssel üdvözöltem mindenkit. „Ez nem
katonás köszöntés!" - rótt meg a Bizottság.
„Katonáknak katonás, műegyetemistáknak műegyetemi köszöntés jár!" - mondtam.
„Ezt majd mi döntjük el!" - válaszolták. ,Jó, de szorgoskodjatok, mert talán már holnap vége a
háborúnak..." A levetkőzést megtagadtam, de nem tehettek semmit ellene. Felvették adatainkat és a
zsidótörvények procedúrája alapján nagyszüleink nevét is be kellett diktálnunk. Ezt nem tagadtam meg,
aminek hamarosan váratlan és szerfölött meglepő következménye lett...
Délelőtt mély alvásunkból sztentori hang ébresztett fel. A bejáratnál, vigyázállásban, egy őrmester a
nevemet ordította! Felkönyököltem a szalmán és álmosan kérdeztem: „Na mi van?" Az őrmester vigyázba
folytatta: „A Gazdasági Hivatal vezetője, dr. Jankovits Géza hadnagy úr kéreti irodájába a Civil Urat!"
„Kérem, közölje a hadnagy úrral, hogy amint felöltöztem és megreggeliztem, fel fogom keresni!" De
vajon mit akarhat tőlem ez a vadidegen ember? De ha száz évig töröm rajta a fejem, akkor sem találtam
volna ki! Irodájába lépve, mondom a nevem, mire a hadnagy egy megbarnult fényképet nyújt át nekem:
„Ismeri a két személyt a képen?" Megnézem és azonnal, bár reszkető hangon válaszolom: „Igen! Ez
apám és anyám esküvői képe 1919-ből!" A hadnagy feláll, magához ölel és jobbról-balról megcsókol. „A
sorozási névlistán vettem észre nagyapádnak, a budapesti Keleti pályaudvar egykori főnökének, Duchon
Sándornak a nevét. Feleségem ugyanis Duchon Mária akinek nagyapád a nagybátyja volt és az ismert
pesti sebész, Duchon János húga". Learatva Mária és két, 15 és 16 éves lányuk puszijait, meghívtak estére
vacsorára, amit Géza ingében fogyasztottam, mert a két lány azonnal áztatásba dobta feketére „érett"
cserkészingemet...
Április 30.
„Szeretett Führerünk ma délután 1530-kor hősi halált halt Berlinben!"Ez fontos hír - bár nyilván csak
Hitler halála igaz belőle -, mert ennek következménye lehet a második világháború vége! De van egy
másik, történelmi szerepe is. A német vezér, Odoaker Kr. u. 476-ban, nem sokkal Attila halála után,
döntötte meg a Nyugatrómai Birodalmat. Ennek alapján és következményeként alakult meg Kr. u. 962ben, I. Ottó császárrá koronázásával a Német Nemzet Szent Római Birodalma, a német Első Birodalom.
(Ez az I. Ottó verte szét a kalandozó magyarokat 955-ben Augsburgnál, akaratlanul is utat nyitva ezzel
Szent István keresztény államalapításának.) Az Első Birodalom 844 évig állt fenn és Napóleon szüntette
meg az 1806-os jénai győzelme után. A Második Birodalmat 65 évvel Jena után Bismarck alapította 1871ben, mikor Vilmos porosz királyt német császárrá kiáltotta ki. A Második Birodalom 1918-ig, 47 évig állt
fenn. Németország Harmadik Birodalma pedig éppen ma, Hitler halálával fejezte be történelmi szerepét
és az általunk is átélt Ragnarökkel szűnt meg létezni. 12 évig és három hónapig tartott, de letarolta egész
Európát, szülőházamat is beleértve.
Május 1.
Énekszóra ébredünk. „Szeretnék május éjszakáján, letépni minden orgonát... "Elérzékenyült szemmel
maradunk mindnyájan fekve a szalmán - hiszen akiknek most fel kellene kelniük, azok nincsenek most
itt, innen messze, szülőföldjükön járnak... az elhagyott életnél... az elhagyott csókoknál...
Hurrá! Kiosztottak fejenként 25 koronát! Azonnal megtelt Hvals0 egyetlen cukrászdája, ahol egy kis
mignon vagy sütemény 15 0re és egy óriás tejszínhabos tortacsoda 65 óre! Volt aki délutánra felzabálta a
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25 koronát! Testsúlyomat már 50 kilón felülire taksálom. Ez nem is csoda, hiszen szinte állandó
vacsora vendég vagyok Jankovitséknál.
A Harmadik Birodalom tegnap, Hitlerrel együtt, - meghalt! Dönitz admirális vette át a romhalmaz
vezetését. De a háborúnak még nincs vége!
A sínpályák katonai őrzését feloszlatták! Nincs mit, nincs hová szállítani, tehát nincs mit szabotálni,
felrobbantani és nincs mit őrizni.
A tisztikar végre belátta, hogy ezt a műegyetemista társaságot reménytelen dolog megfegyelmezni,
ezek röhögnek katonai besorolásukon és a kiadott parancsra változatlanul „beintenek"... Markó
főhadnagyot karakán tisztnek tartottuk és megkedveltük, de ő is szépen „betört": Ennek jelét, egyik
mondatát meg is örökítettem naplómban: „Bátorkodom arra kérni az Urakat, hogy ne méltóztassanak
délelőtt tízig aludni, mert le méltóztatnak késni a finom reggelit..." Hát az ilyen hangnemet már
kifejezetten szeretjük!
A reálisan gondolkodó magyar ezredparancsnoktól Koppenhágából megjött katonai besorolásunk
elleni határozott „mondjam, vagy mutassam" - ellenállásunk gyümölcse:
,,A műegyetemi hallgatók szabályellenes besorolását ezennel megsemmisítem és továbbtanulásukat a
jövőben segíteni óhajtom!" Utóparancsként ez állt: A hvalsoi tábort feloszlatom! A parancs szerint holnap
reggel gyalogmenetben indulunk a húsz kilométerre fekvő Roskildébe.
Május 4.
Kora reggel útnak indul a menet. Elől, fegyelmezett, zárt rendben masírozik a magyar hadsereg - ,
utánuk nem fegyelmezett és nem zárt rendben mi, a műegyetemisták. De mennyivel más ez a
gyalogmenet itt, a tavaszi napsütéses Dániában, tele gyomorral, egyre jobb kondícióban és telve élet
igénnyel, mint Sziléziában, húsz fokos fagyban, korgó gyomorral, egyre rossabb kondícióban és semmi
jót nem ígérő jövővel...
De íme egy hintó trappol el mellettünk és benne egyedül ül a minket besorozni akaró alezredes!
Felháborodtunk ezen a pökhendiségen, mikor műegyetemi professzorok, köztük dr. Kazinczy Gábor, a
modern vasbetonelmélet világhírű tudósa, a plaszticitás-elmélet atyja, műlábával gyalogol mellettünk az
úton... Az alezredes tüntetően hátat fodít a renitens civil bagázsnak, de mi a már ránk ragadt, feljebbvaló
iránti katonai tisztelettel, könyökből jövő mély karlengetéssel „intettünk" be utána. Az alezredes előleg a
katonáknál felállt a hintóban és azt Mercedesnek képzelve utánozta a pár napja meghalt Vezért... Katonái
beidegzett éljenzése és a mi hangos röhögésünk közepette tűnt el végleg az úton és az életünkből...
Kazinczy professzor urat a jobb érzésű tisztek aztán kocsira ültették. A kihalt roskildei pályaudvarról
többen indultunk be városnézőbe. A Dómtemplom felé vezető főútvonal, de maga a kéttornyú Dóm
(ahol az összes dán király nyugszik) tere is néptelen. Mindenütt Hitlert gúnyoló cédulák vannak a
házfalakon, de az azokat eddig rögtön leszakító német kiskatonák eltűntek. A levegőben szinte érződik,
hogy pattanásig feszült a helyzet a megszállók és a megszállottak között! Titokban az egész város minket
figyel az elhúzott függönyök mögül: vajon kik ezek az idegen civilek, honnan kerülnek ide pont most,
ebben a robbanás előtti pillanatban? Csak külsőnket, lerongyolódott öltözetünket láthatták, de azt nem,
ami a szívünkben volt: hogy mi mind veletek érezünk és veletek tartunk! Veletek együtt várjuk, hogy
legyen már vége ennek az őrült háborúnak, legyen már végre béke! Németországról egyre gyakrabban jut
eszembe a breszlaui doberman, mely csak háromszori fejbelövésre volt képes megdögleni... és feladni a
reménytelen küzdelmet! Mert a hősi kitartásnak is vannak határai, amiket átlépni már öngyilkosság! A
roskildei pályaudvar egyik külső vágányán ötvenen zsúfolódtunk össze egy dán korpás vagonban. Késő
délután lépésben indultunk meg nyugati irányba, Kors0r felé. A vagon tolóajtaja nyitva állt, a kellemesen
hüvős májusi szellő az arcunkat simogatta... A vonat sokszor megállt, nyílt pályán is. Éjjel fél tizenegykor
megálltunk egy kis falunál, melynek sajnos nem jegyeztem fel a nevét, de az el sötétítésben is tisztán
láthatóan fehérruhás lányok csoportja veszi körül vagonunk széttolt, széles ajtaját és boldog extázisban
kiabálnak valamit fel felénk, amiből csak egyetlen szót veszünk ki: Danmark...
Danmark...
Kis dán
zászlókat lobogtatnak, kezükben tavaszi virágcsokrok - majd hirtelen a virágok felénk szállnak és egész
virágzuhatagban állunk. Örökre felejthetetlen leírhatatlan élmény! Egyszerre tőr ki belőlünk az eufórikus
kiáltás: VÉGE A HÁBORÚNAK! Aztán a sötét vagonban öleljük és csókoljuk egymást, hiszen élve
vergődtük át mérhetetlenül nehéz odisszeiánkat és Isten segítségével legyőztük az Apokalipszis mind a
négy rettenetes lovasát: a Betegséget, az Éhséget, a Halált, és éppen ebben a pillanatban a Háborút!
(A történelmi háttér: Ma, 1945- május 4-én este a BBC megszakította szokásos műsorát és egy sírással
küszködő férfihang mondta be a hírt: „Ebben a pillanatban közölte Montgomery főhadiszállása, hogy a
német haderő Hollandiában, Dániában és Észak-Németországban megadta magát! Hivatalosan holnap,
május ötödikén reggel nyolc órakor kapitulál!")
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XI. DÁNIA FELSZABADULÁSA (MÁJUS 5.)
A mai napon ismét olyan történelmi esemény volt életünkben, amit nem lehet elfelejteni... Fel
szabadult örömmel beszélgetünk a sötétségben, azzal a külön jó érzéssel, hogy a vonat alatti sín nem fog
felrobbani velünk... Tisztán emlékszem egy megjegyzésre „Remélem, hogy egyszer valaki majd megírja
háborús élményeinket..." De sok minden más jött életünkben, új élet kezdése, küzdelem a
megélhetésért, újból küzdelem az életéért a diktatúrában és máris elszaladt az élet... E sorok bizony elég
későre, ,,Otium cum dignitate"korszakunkra halasztódtak...
Kora reggel befutott vonatunk Korsör vasút/hajóállomására. Történelmi ceremóniának leszünk itt
szemtanúi! Mivel Montgomery angol csapatai még nem érkeztek el Dániába, az itteni német haderő itt, a
dánok előtt fog hivatalosan katapultálni, a fegyverletételre majd az angol csapatok előtt kerül sor,
később.
Kiváncsian várom, hogy a nemrég győzelmet győzelemre halmozott nagy és erős szomszédnép
kapitulációját, mely általában megalázó ceremónia, hogyan fogja az általa öt évig megszállt kis nép,
Dánia megrendezni? Beszéljen erről naplóm 1945 május 5-i feljegyzése: „Reggel 7 óra. A vonatokkal
szemben, az állomásépület tetején óriás horogkeresztes zászlót lenget a tengeri fújó szél. Pontosan nyolc
órakor, mikor a központi óra elütötte a kapituláció hivatalos idejét, megszólal a város összes harangja és
a magasban lengő német zászló lassan kezd lefelé ereszkedni... Körülöttem vagy húsz, talán az összes
fronton megjárt, vaskeresztes tiszt áll. Kezüket nem a hitleri üdvözlésre, hanem tiszti sapkájukhoz emelik
és mindegyik könnyezik... Vajon mire gondolhatnak most? Hogy a háború öt, de lehet, hogy tíz évet
elrabolt életükből? Hogy hiába halt meg húsz millió német katona és ki tudja hány millió civil, köztük a
családjuk? Hogy ezt a háborút is elvesztették? Vagy csak tiszteletet adnak a sárba taposott Vaterlandnak?
Ezt sohasem fogom megtudni..." A német zászló bevonásával egyidőben lassú méltósággal kúszik a
levegőbe a dán zászló! Kórus énekli a dán himnuszt, melyet akkor hallottam, - soha nem felejthetően először ,,Det er etyndigt land, det star med brede bogé... „Bűbájos ország ez, hatalmas bükkfákkal... "
és mesél, mesél a himnusz, mint Andersen... óh nem a vikingekről, nem a királyokról, nem az ország
egykori nagyhatalmáról... hanem e kicsiny ország természeti szépségéről, arról, ami minden dánnak a
szülőföld fogalmát jelenti...
Megható volt ez a csendes ceremónia. A dánok nem kívánták megalázni a kapituláló ellenséget: az újra
talpraálló, iparilag hatalmas és modern, demokratikus Németország legközelebbi szomszédjuk és barátjuk
lesz!
Mi is szabadqk lettünk, bár sorsunk teljesen bizonytalan!
Korsorbői a Koppenhága felé vezető főútvonal mentén egy tíz kilométerre fekvő kis faluba
Vemmelevbe kerülünk... A falucska kultúrtermében, a parkettára vetett szalmán töltjük első, valóban
szabad éjszakánkat Dániában... és letépjük az elsötétítő papírokat. Ide irányították a magyar ezred egyik
századát, melynek parancsnoka a mindnyájunk által kedvelt Markó főhadnagy lett. Tanáraink a
vemmelevi iskola tornatermében kaptak szalmazsákos szállást.
A pár lépésre levő országút felől hirtelen olyan illat üti meg orrunkat, amit hosszú évek óta nem
szaglászhattunk. Az igazi, békebeli tiszta benzin illata!'Nosza rohanunk ki az aszfatozott országútra, ahol
Montgomery angol hadosztályai most érték el Sjadland szigetét és most haladnak át a kis falun
Koppenhága felé. Egyes szállító kocsik megálltak a kis vemmeveli templom mellett és mi körülvesszük a
khaki színű katonai kocsikat és szinte inhaláljuk a benzin békebeli illatát... Nézzük a kocsik angol
zászlóit, melyeket egy egész ország várt, hogy felbukkanjanak Pesten - de Jaltában az angolok is aláírták,
hogy Magyarország a diktatúra érdekszférája lesz szovjet megszállással ki tudja hány évtizedig...? Az
angol „hallo" helyett a ruszki „davaj"-t kell hazámnak hallania... Mivel Koppenhága felől már elindult
Kors0r felé a majd ott kapitulálandó német hadsereg zöme , szinte páholyból lehetünk szemtanúi a győző
és a legyőzött hadsereg találkozásának.
A paplak mögött útkanyarból, Koppenhága felől, menetelő századok vidám éneke hallatszik. Teljes
fegyverzetben, fegyelmezett, négyes sorokban, pedáns-tiszta uniformisban, tisztjeivel az élen felbukkan a
háborút vesztett német hadsereg! „Sauber muss sein, Ordnung muss sein!" - jut eszembe idézetem
Hamburg romjain. Ezek, úgy látszik, még a hadifogságba is, kiégett otthonaik romhalmazai közé is tisztán
és fegyelmezetten vonulnak... Tíz kilométerre innen, Korsorban vámak rájuk a győztes angolok, ahol
fegyvereikkel együtt, minden személyes tárgyaktól is megszabadítják őket...
A zárt rendű német fegyveres hadoszlopok a vemmelevi templom előtti rétre fordulnak be. Ez az
utolsó lehetőség, hogy feláldozzák, amit nem szándékoznak angoloknak átadni. Hiszen most még
fegyver van a kezükben. Kiváncsian követem és is őket. A mögöttük jött Wehrrnacht-kocsikról mindent
egy hatalmas gúlába dobnak. Van ott rádiókészülék, BMW motorkerékpárok, több száz tömött bőrönd,
kerékpárok - melyekből az azonnal ott termő szemfülesek vagy tízet elkunyerálnak. Odaadnak nekik
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egy komplett Schusstereit is, talpbőr-anyaggal együtt. Mikor észreveszik rongyos cipőmet, hozzám
dobnak egy pár új utászcsizmát.
Közben látom, hogy teli petróleumkannákat készítenek ki és a földön felállítanak több golyószórót.
Megjelenik'a (még) parancsnokló Wehrmacht-százados, leül a földre és kitesz maga elé egy felhúzható
táskagramofont és vagy tíz hanglemezt. Katonák veszik körül érdeklődve. A százados egyenként teszi fel
a lemezeket, melyeket egyenként végigdúdolnak, vagy énekelnek. Majd a térdén kettétöri és a gúlába
hajítja. Aztán petróleummal meglocsolják a már három-négy méter magas máglyát, míg a tiszt felteszi
utolsó hanglemezt. A gramonfonból tisztán hallatszik Rökk Marika éneke: „In der Nacht geht man nicht
gern' aleine... den die liebe..." ...és itt a vaskeresztes százados hangosan elsírja magát, intésére
kerepelve szólalnak meg a golyószórók, a gúla tüzet fog, óriás máglya tüze csap fel az égre. A százados
letépi a gépről a még le sem járt hanglemezt, a térdén összetöri... és a gramofonnal együtt belevágja a
tűzbe... Utánadobja lecsatolt karóráját és végül a jeggyűrűjét... Aztán az ezred nótaszóval, dübörgő
léptekkel vonul a hadifogságba...
A német kiskatonáknál zsoldpénz is volt, dán koronában. Vemmelev faluja volt az utolsó lehetőségük
arra, hogy a hadifogságra némi élelmiszert vásároljanak. Csakhogy a fűszeres és a cukrász hátat fordított
nekik, mikor uniformisukban az üzletbe léptek. Nosza szemfüles kollégák azonnal mohó akcióba léptek!
Mivel őket a dánok, civilek lévén, kiszolgálták, átvéve a kiskatonák sokszor nem is olyan kevés pénzét,
brutálisan kihasználták a kínálkozó alkalmat és csúnyán megsarcolták őket! Vagyis a háborúnak még alig
volt vége, máris felütötte fejét a békebeli állapotok visszássága: Az erkölcsileg gátlástalanok tele voltak
pénzzel - míg a tisztességeseknek egy őréjük sem maradt...
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XII. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSE
1945- május 7.
Ezen a napon további sorsunkra nézve döntő fontosságú határozatok születtek!
1. Minden idegennek azonnal el kell hagynia Dánia területét!
Az odisszeia résztvevői két táborra oszlottak:
a) Azok, akik tűzön-vízen, még egy németországi internáló tábor keserveit is vállalva haza akartak
indulni. Ezek örültek a határozatnak!
b) Akiknek viszont más, világjáró elképzeléseik voltak, kétségbeestek! Jómagam, aki már Pesten a
Sorsra bíztam az életemet (és amit eddig nem is bántam meg!), egyik táborhoz sem tartoztam és teljes
nyugalommal figyeltem helyzetünk kialakulását.
2. A Dániában levő magyar katonaság osztozik a vesztes németek sorsában és még a mai napon
elindul a korsori angol katonai parancsnokságra, ahonnan egy németországi internáló/hadifogoly
táborba irányítják őket.
Ha Hvals0ben nem határojtuk volna el magunkat a „mondjam vagy mutassam?" mottóval a
katonaságtól, akkor még ma indulnunk kellene a német határ felé, az éhségbe és a reménytelenségbe!
De délután egy újabb és egész életünket befolyásoló utasítás érkezett a SHAEF (Supreme Headquartes
Allied Expeditionary Forces) koppenhágai főhadiszállásáról: A civil magyar műegyetemi hallgatók
Dániában maradnak, a Dán Vöröskereszt gondoskodása alatt!
Május végén elhagytuk a vemmelevi kultúrtermet és egy két kilométerre fekvő dán farm tehénistálló
feletti szénapadlásra költöztünk! Máról-hol napra belecsöppentünk a dán falusi életbe és közvetlen,
közelről figyelhettük a világ legfejlettebb állattenyésztését! A kitisztított, hatalmas padlásterületen magas
szalmában aludtunk és hajnalban 45 tehén bőgésére ébredtünk - majd a fejőgépek szörcsögésére
aludtunk tovább... A teheneknek nem volt kimondottan Chanel-illatuk - de ez megszokás kérdése...
egyelőre élvezzük, hogy a természetes élet e formáját is kipróbálhatjuk. A tehénitatónál mosakodunk és
naponta bejárjuk az egész gazdaságot. Enni bejárunk az iskolába, ahol a katonai század kondérban készít
magyaros ételeket. Dániában egyetlen pont sincs negyven kilométernél távolabb a tengertől. Megtudtam,
hogy innen alig nyolc kilométerre van a part. Neki is vágtunk hárman toronyirányban, hogy réteken és
mezőkön át közelítsük meg a tengerpartot. Mesterséges akadályként dróthuzalokon kellett átugranunk,
melyek mögött tehenek legelésztek... Hirtelen egyik lemaradt társunk ordítására fordultunk hátra:
lábaközét fogva ugrált és jajgatott, káromkodva szidta a két szál drótból álló „tehénpásztort". Barátunk
ugyanis jóhiszeműleg rávizelt a drótra és olyan áramütést kapott nemes és kényes testrészébe, mint
amilyent a tehenek kapnak finom orrukba, ha közel mennek a kerítéshez... Ezután már respektálják az
elhatárolást — amit a jövőben barátunk is meg fog tenni... Csodálatos volt a teljesen néptelen tengerpart,
ahol nudistákként élveztük a hullámokat és a tengerparti hófehér homokot... Visszafelé áthaladtuk Forlev
kis faluján, ahol az egyetlen szerény cukrászda előtt álló fehérsüveges cukrászmester megszólított minket.
Rossz németségre ellenére, mert minden dán ért németül, de a megszállók iránti gyűlöletből csak
kényszerből beszélték, megkérdezte, hogy tud-e valaki közülük sakkozni? Mivel csak én tudtam, behívott
otthonába, és míg a többiek hazamentek, én leültem az előre kikészített sakktáblához. Rögtön kiderült,
hogy jóval erősebben játszom, mint a vidéki tortakészítő. Két gyors veresége után bemutatott feleségének
és meghívtak egy dús vacsorára. A vacsora olyan nagyszerű volt, tortacsodákkal és kakaóval a végén,
hogy a még lejátszott partit, Isten ne vegye vétkemül, de szándékosan vesztettem el. Ennek
következményekért rendszeresen jártam magas süvegű barátomhoz sakkozni, s mivel minden második
partit vele nyerettem meg, a nagy vacsorák után nem csak a szememnek állt rendelkezésére az egész
cukrászda...
De visszatérek május 7-ére.
A katonasággal már régen megszűnt a torzsalkodás, hiszen most már semmi kényszerítő ok nem volt
rá. Sőt tegnap, a vemmelevi labdarúgópályán barátságos mérkőzés volt a baromi kondícióban lévő
katonák és a fizikailag éppen csak feljavulni kezdő műegyetemisták „válogatott" csapata között.
Centercsatárt játszottam, mint valaha régen egyszer az akkor még ismeretlen Hidegkúti mellett, de, óh,
hol voltam most akkori erőnlétemhez képest? Szomorú árnyéka voltam egykori önmagamnak! Ha a
másik, szintén gyakorlott futballista Szántai Laci nincs a csapatban, akivel össze tudtunk játszani, akkor
nem 5:3-ra, hanem katasztrofálisan kapunk ki!
Délután az iskola udvarán négyes díszsorokban útra készen állt a magyar század és velük szemben mi,
civilek, a budapesti műegyetem építészmérnök hallgatói. Először Korompay professzorunk búcsúztatta a
katonákat, majd Markó főhadnagy, a legkarakánabb tartalékos tiszt, akivel sorsunk összehozott, beszélt
mindnyájunkhoz: „Trianon után elvesztettük ezt a háborút is! Mi, életben maradt katonák most
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végeredményben hazafelé indulunk! Szeretettel búcsúzom most a Műegyetemtől, az Isten áldja meg
Önöket, Urak!" Majd folytatta: Vigyázz! Tisztelegjünk távoli hazánk zászlaja előtt! Kürtös! Fújja le a
Második
Világháborút!
A kürtös előrelépett és elkezdte fújni a Takarodót, de bele-belecsuklott a
kürtszólamba... Torkunk elszorult... és mindnyájunkon rettenetes zokogás vett erőt... Könnyeink
végigfolytak mozdulatlan arcunkon... majd ingünkön... és lehullva Andersen földjére, elmesélték Neki,
hogy Istenem, de nehéz, de istenem de gyönyörű magyarnak lenni...
A meleg májusi naplementében útnak indult a magyar század... Az utolsó szekér végén állt az Apámra
annyira hasonlító Markó főhadnagy.
A távolból magyar kürtszó hallatszott és a szívünket érte el a főhadnagy nekünk, hozzánk szóló
búcsúkiálltása: „SZIA MADARAK...!"

XIII. EPILÓGUS
1945- május 8-tól 1947 márciusáig, szétszéledésünkig.
Míg a déliek csoportja az 1945. április 11-i véres tragédia után pár nappal a cseh Marienbadban
felbomlott és a fiúk különböző irányban, nagyrészt egyénileg szétszéledtek, - addig az északiak csoportja
még egy évig, 1946 tavaszáig együtt volt! A teljes szétszéledés 1946 tavaszától 1946 végéig tartott. Az
utolsó négy hallgató, - köztük én is, 1947 márciusában hagyta el Dániát.
Egész Európa a lassan beinduló újjáépítés lázában ég. Németországban beindul a romok eltakarítása az
útvonalakról és a demokrácia első, kezdetleges lépései...
Szerencsétlen hazámban, a szovjet brutális megszállása alatt még folyik az embervadászat és a tömeges
emberrablás, vagonokon, Szibériába...
A dán kommunisták, akik a német-szovjet háború előtt vad nácibarátok voltak, mont mint „győztesek"
igyekeznek ezt a kis országot a Szovjetunió hű csatlósává tenni. Az országot teleragasztják vörös, sarló
kalapácsos plakátokkal és még a választások előtt igyekeznek minden hatalmi pozíciót megkaparintani!
Ez pártfeladat! Egyik nap rendőri díszkíséret mellett jelent meg szénapadásunkon Korsar elvtársai által
„szabadon" megválasztott kommunista polgármestere. „Mi az? Maguk, mint németbérencek, még
szabadon mászkálnak? Rövidesen Kors0rbe kerülnek, hát ott majd én gondoskodni fogok magukról!" Ez
volt az első kapcsolatunk a kommunizmussal! Fenyegetés a párt részéről - ellenszenv és hányinger a mi
részünkről...
Június 22-én megtörtént Korsobe való saját erejű áttelepülésünk. Felpakoltunk a katonaság által
itthagyott nagykerekű lókordékra, amiket mi riksáknak neveztünk és ezeket, lovunk nem lévén, magunk
húztuk a tíz kilométerre fekvő tengerparti Kors0r városába. Itt történt meg a németek kapitulációja
ahonnan a hadifogságba indították a magyar katonákat is. Minden üres és kihalt - mi tovább megyünk a
város másik, északi részébe, Hlasskovba, ahol a tengertől alig húsz méterre fekvő, fából épült
szakszervezeti nyaraló lett örökre felejthetetlen szálláshelyünk. Jól felszerelt konyha is rendelkezésünkre
áll, ahol száz személyre lehet főzni és ahová a kereskedők odaszállítják a helyi Vöröskereszt által rendelt
(és fizetett) árukat. A tejet két nagy kannában egy közeli gazdaságból reggelente mi trógeroljuk haza.
Vannak aki csak azért vállalkoznak önként a kiskocsin való cipekedésére, hogy lefölözzék a kanna tétjén
úszó zsíros tejszínt... Megismertük és azonnal megszerettük a bűbájos, őszhajú, magas dán asszonyt, a
korsori Vöröskereszt nagyszerű vezetőjét, Tine rteyer asszonyt, aki hetente felkeresett minket, hogy vane valami kívánságunk? A polgármester beváltotta fenyegetését! A várost látogató angol tisztektől
körülvéve jött táborunkba. „Holnaptól kezdve maguk internálva lesznek dán szabadságharcosok őrizete
mellett! Tilos a tábort elhagyni és szigorúan tilos a tengerben fürdeni! Maguk nácibérencek és ellenségei
a világ legszabadabb, legfejletebb országnak, a Szovjetuniónak!"
Másnap reggel két szőkehajú dán gimnazista fiú jelent meg nálunk, mindegyik egy egy Mauser
fegyvert cipelve a hátán... Tény, hogy kudarcba fulladt ,,oprett-besorozásunk"után most most „operett
internálásunk" veszi kezdetét... A dán fiúknak sohasem volt fegyver a kezében, ezért a hozzáértők
megtanították őket a Mauser kezelésére, - mondván, hogy ,,jobban el tudjatok minket találni, ha
fürdünka tengerben... "Afiúk értelmesen figyeltek és arcukra volt írva, hogy inkább a barátaink, mint az
őreink szerettek volna lenni. Erre következtettük abból, hogy megérkezésükkor rögtön átadták nekünk a
két Mausert, mert „nálatok jobb kezekben van... " - és leültek az odakészített két karosszékbe újságot
olvasni... Mi pedig mellettük - a kommunista parancs ellenére - egész nap lubickoltunk a tengerben és
tízesével jártunk be a városba... Közben az önválasztott polgármesternek nálunk nehezebb ellenfelei
akadtak. Most már nem csak Hoyer néni tiltakozott az „ő magyarjai" internálása ellen, hanem a város
szellemi elitje is, akikhez többen ebédre/vacsorára voltunk meghíva. De a legveszélyesebb ellenfele a
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helyi és környjéki sajtó volt és azoknak velünk szimpatizáló interjúi és pozitív vezércikkei. De Sztálin
istenítőjét mindez nem befolyásolta.
Döntő változás csak akkor következett be, amikor a SHAEF Koppenhágában hivatalosan „Allied
Refugees"-nek,1 azaz Szövetséges Menekülteknek ismert el és angol nyelvű D. P. (Displaced Person)
kártyával látott el minket. Erről a polgármestert is értesítették! Már másnap, operett-internálásunk
negyedik napján, a két fiú fegyver nélkül jelent meg nálunk, azzal a kéréssel, hogy szeretnének barátaink
lenni... Most kezdődött el igazán gondalan életünk! Egész nap fürdés a tenger óriás hullámaiban,
melyekbe „bedőlni!" jelszóval ugrottunk be; megszoktuk az átlátszó és elkerültük a sárgás-piros, érintésre
kiütést okozó mérges medúzákat. Esténként meghívások a város szellemi vezetőségéhez, ahová
kölcsönkért sötét ruhában és fekete cipőben jelentünk meg. A kölcsöncipő sokszor úgy megsanyargatott,
hogy az éjfél utáni üres utcán mezítláb vánszorogtam haza... Egyik éjjel meztelenre vetkőzve, libasorban
futottunk a tengerhez és a messze benyúló fahídról fejessel ugrottunk a fel-felvillanó vízi állatkáktól
sziporkázó tenger vizébe...
Ellátásunkról magunk gondoskodtunk. Naponta váltakozott a konyhafőnök személye, aki mindig egy
egy tanárunk felesége volt. Minden napra kaptak négy „beosztott konyhást", akik az alantas munkákat
végezték, mint krumplipucolás, kondér-elmosás, stb. A konyha nyersanyaga naponta érkezett, rend
szerint lovaskocsin.
Kazinczy néni, Kazinczy professzorunk közkedvelt felesége, aki osztrák bárónő volt, három nyelven
beszélt perfektül, csak a fránya magyar nyelvvel nem tudott megbirkózni, igyekezett a fiúk beszédéből,
hallomásból tanulni, de sajnos azt is eltanulta, ami nem az ő fülének volt szánva... Egyszer én is beosztott
konyhása voltam, amikor a lomha Lux Laja az akkor érkezett fél disznón éktelenkedő nagy kék
egészségügyi vizsgálati pecsétet - amit mi pöcsétnek neveztünk - vakargatta ujjával, hogy nem lehetne-e
valahogy lekaparni? Ekkor szólt oda neki Kazinczy néni: ,,Lajika, ne vakargassa a pöcsét, hanem vágja
le! De nem beledobni a kondér, mert akkor megesszük!" Mindig boldog volt, ha az általa készített étel
ízletesre sikerült. Mikor ezt egyszer szóvá is tettem, hogy „Kazinczy néni pazar volt a mai ebéd...", - így
válaszolt: „Igazán?Szeretsz?"'Kár, hogy ezeket a mondásait a család őse, Kazinczy Ferenc, a nyelvújító,
nem hallhatta a XVIII. században... Villájukat és kocsijukat Budán hagyva végleg száműzetésre
rendezkedtek be, magukkal hozták 17 éves kislányukat Erzsikét és a 16 éves Ferencet - akinek a
nyelvújító keresztnevét adták. A gyerekek folyékonyan beszélték a német, angol és francia nyelvet.
Eddigi könyvszagú és kezdő angol nyelvtudásomat kiejtésben erősítendő Erzsikével hetente kétszerháromszor angol órákat tartottunk, hol a család szobájában, de legtöbbször a tengerparton, hasonfekve a
füvön. Emlékszem, első „tanulmányom" Sherlock Holmes: A sátán kutyája című története... volt. Az
angol nyelv ENSZ-misszióim révén ma is munkanyelvem, de az első beszédgyakorlatokért itt mondok
köszönetet Erzsikének.
Ebben a földi paradicsomi életben természetszerűen senkinek sem volt túlzottan nagy kedve az
egyetemi tanulmányokhoz, amit Korompay professzorunk a Városépítészet és Újkori Építészet
előadásainál a maga módján figyelembe is vett. Mert napjaink korántsem teltek el üres semmitevéssel!
Akik benső adottságból választották az építészetet hivatásunknak, azok természetszerűleg egészen közel
álltak a képzőművészetekhez, a grafikához, a festészethez és bizonyos fokig a szobrászathoz is. Ez a
reláció fordítva is fennált, néha született művész lett kiváló építész... A látogatók a falakon - ha primitív
csomagolópapíron, vagy olcsó kartonokon is, a tehetség és szorgalom felvillanásait láthatták, amerre
néztek. Egy ilyen tehetség váratlan kirobbanását közvetlen közelről figyelhettem meg, annál is inkább,
mert barátomról, Máthé Lajosról van szó. Laja a közeli téglagyárból, kis zsákjában, (amiben a krumplit
lopta nekem is) agyagot hozott. „Minek ez?" - kérdeztem és erre csak annyit mondott, hogy
„bizseregnek az ujjaim". Aztán mint egy megszállott gyúrni kezdte az anyagot, melyből szinte pillanatok
alatt ülő és vidáman röhögő elefánt született... „Lajoskám, jól átvertél, hiszen Te magas szinten
szobrászkodsz..." - mondtam csodálkozva. „Én is csodálkozom, mert sohasem volt agyag a kezemben!
Ez az első szobrom életemben!" Ez a később grafittal kezelt és a téglagyárban kiégetett elefánt itt ül
előttem az asztalomon, mert Laja nekem adta, és rámröhögve bizonyítja, hogy barátom őstehetségének ő
az első szikrája... Mert Művész nem lehet senki tehetség nélkül! A szorgalom és akarat ehhez nem
elegendő, éppen ezért van olyan nagyon kevés igazi művész a világon... Lajos kezéből egymás után és
röhögve-mosolyogva futottak ki az állatfigurák és hamarosan ismertté tették nevét a skandináv
porcelángyárakban. Jómagam is akkor kezdtem a festészetet és az írást. És ez a két hobbim mai napig is
életszükségletem...
Jelentkezett a kultúrszomj is. Előadni valami irodalmi darabot! De ezt könnyű mondani, mikor csak
szakmai könyveink vannak! Ekkor jelentkezett Molnár Gyugyó, hogy ő az Ember Tragédiájának fejből
tollba mondja az első két felvonását. így határoztuk el, hogy Pelikán tanár úr vezetésével előadjuk a két
első felvonást. A próbákat a hajnali tengerparton tartottuk és Madáchot a következő szereposztásban
adtuk elő: az Úr=Bakos Béla, Ádám=Molnár Gyula, Éva=Gitta, Trettina Jenőné, Lucifer=Bartha Tibor.
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Elkezdtünk atletizálni is. A kors0ri Atlétikai Club nemcsak diszkoszt, gerelyt és súlygolyókat adott
kölcsön, hanem a pályát is átengedte tréningezésre. Aztán kihívott minket egy barátságos „Kors0rBudapesti Műegyetemisták" atlétikai mérkőzésre. Kiderült, hogy a nemrégen még fizikailag teljesen
lerobbant „madarak", szinte minden atlétikai számban képesek voltak - ha nem is nyerni, de legalább
kiállítani valakit... Ez azt jelentette, hogy visszakaptuk hitünket testünk fizikai teljesítőképességében.
Nem remélhettük, hogy győzünk, de nem szerettünk volna az edzett, fiatal dánok előtt nevetségessé
válni... Mindössze négy számban győztünk, de ezekkel megmentettük a műegyetemisták „becsületét",
ha szabad ezt a kifejezést használnom... Emlékezetem szerint a győzteseink voltak: magasugrás=Zalaváry
Lajos, súlydobás=Izsák Béla, ötezer méter=Vámszer Géza, száz méteres síkfutás=Bartha Tibor.
Apám naplójából, amit nekem jegyzett, idézem az 1945- július 24-i napot: Ötszáz szülővel együtt
voltam a Műegyetem 83-as számú előadótermében, ahol Verebély rektor tájékoztatott minket az eddig
haza nem tért hallgatókról. Fiunk neve sem az Asch-i áldozatok, sem a még Bajországban levő és
hazakészülő műegyetemisták között nem szerepelt... A Műegyetem feltételezése a Regensburg felé
indult déli csoport beszámolója alapján az, hogy az építészmérnök hallgatók Dánia felé indultak el április
7-én, de további sorsukról még semmit sem tud a Műegyetem.
A „zajos" négyes számú szoba (Bakos Béla, Gergelyffy Gusztáv, Kulcsár Alfréd és Bartha Tibor)
kollektív regény írásba kezdett. A „94-es bérház" tábori életünk karikatúrája volt. Sokszorosító gép akkor
még nem létezett, a regény eredeti kézirata az eltelt ötven év alatt sajnos elveszett.
Főbejáratunknál, a magas árbocaidon lobogó dán zászló mellé, a Himnusz dallama mellett felkúszott a
magyar trikolor is. Az ünnepségen ott volt a város vezetősége is, élén a nemrég választott szo
ciáldemokrata polgánnesterrel. A minket internáló kommunista „polgármester" végleg letűnt a politikai
élet porondjáról.
Kétezer volt szovjet hadifogoly indul Koppenhágából hazafelé. Az angol katonaság adta őket át Ber
linnél a szovjeteknek. Mivel a szállítmány Korsorön át halad, négyen jelentkeztek közülünk, hogy az
oroszokhoz csatlakozva mielőbb hazajuthassanak. Ekkor még az orosz katonák előtt sem volt ismert a
szovjet haditörvény titkos záradéka, hogy egy szovjet katona hadifogságba esését dezertálásnak tekintik
és annak büntetése halál! Erről az embertelen törvényről a mieink (Dénessi Ödön, Izsák Béla, Komáromi
István és a szlovákiai Vrbata Béla) sem tudtak. Berlinben életveszélyes helyzetbe kerültek, mivel Berija
hóhérai már megásták a tömegsírokat és ők még az oroszok sorai között álltak. Csak az utolsó pillanatban
tudták ordítva tudatni (Vrbata tudott oroszul), hogy ők nem orosz katonák és kiszedték őket a
halálmenetből, - ahol kétezer volt szovjet katonát lőttek tarkón... De akkor még 45 év volt a kom
munizmus felbomlásáig...
Megjelent házi újságunk, a Pempő első száma. így neveztük a naponta kapott zabpehelyből készült
kását. Ezt a vitamin- és proteindús tápláló ételt otthonról nem ismertük, konyhás hölgyeink az első napon
30-40 percig főzték és az így keletkezett csirizes ragacsot ki kellett dobni. Dánoktól tudtuk meg, hogy a
pempőt csak éppen hogy forrásba szabad hozni és úgy kell fogyasztani!
Kitérő: már Koppenhágában dolgoztam, mikor a közeli Dán Vöröskeresztes Központot meg
meglátogattam és kérésére segédkeztem a Budapestre induló dán Vöröskeresztes konvojok élelmiszer
összeállításánál... Ennek, a Vöröskereszt vezetőjeként, dr. Ester Ammundsen orvosnő volt a felelőse.
Egyszer megkérdezett, hogy van-e valamilyen speciális terület, ahol a Dán Vöröskereszt segíthetne
Budapestre? Szinte azonnal ajánlottam a Műegyetem menzájának nyersanyaggal való rendszeres
támogatását!
Én javasoltam a zabpelyhet (a pempőt) olcsósága, könnyen eltarthatósága, de elsősorban remek
tápértéke miatt. A menza falára, Pestről jött javaslat alapján, aranybetűs kis márványtáblát tettünk, ahol
egy dán közmondás áll, alatta magyar fordításával: „/ Noden leerer man sine Venner at kende!" azaz:
„Szükségben ismerjük meg barátainkat!" Ez a „dán menza", úgy tudom, három évig működött, míg
Rákosiék be nem tiltották...
Béla, Lajos és én Breszlauban kezdtünk komolyabban sakkozni. Béla Budapesten első osztályú játékos
lett, de Lajossal mi sem hagytuk abba ezt a csodálatos játékot, melynek egyetlen hibája, hogy sohasem
lehet tökéletesen megtanulni...
1945. augusztus 17.
Naplóbejegyzésemet idézem erről a napról: Marossy Ferenc barátom, aki otthon igazi „víziember" volt,
pólós és kajakozó, egy délelőtt a magasra csapó hullámokat figyelte... Tengerparti, szokott sétámat
róttam, mikor megkérdezett: „Nincs kedved kikajakozni velem a tengerre? Magasak a hullámok, jobb ha
nem megyek ki egyedül egy kétszemélyes kajakban..." „Szívesen megyek, de honnan van kajakod?"
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A Háború Fantomjai.

„Nemrégen láttam, hogy egy dán lady a kajakját cipelte be a tengerről... Segítettem neki bevinni a
kajakot és úgy tudtam meg, hogy a hölgy a minisztériumban dolgozik Koppenhágában és csak
hétvégeken jár haza Kors0rbe a szüleihez. Kedvesen felajánlotta, hogy ha kedvem van, vihetem a
kajakját..." Nos, ketten vittük a kajakot és egy jó órát küszködtünk a valóban magas és vad
hullámokkal... Mikor visszatértünk a tengerparti nyaralóhoz, meglepetten láttuk, hogy bár hétköznap
volt, a Lady a füvön napozott. Marossy Feri bemutatott, akkor hallottam először szép nevét: Annalise.
Sajnos megint hiányzott mellőlem a mesebeli jó tündér, hogy odasúgja nekem ,,Ez lesz a feleséged!"
És hogy az én személyes odisszeiám - sok viszontagság után - pontosan egy év múlva fog befejeződni,
mikor a távoli dán sziget, Bornhotm felé haladó hajó fedélzetén, egy csillagfényes éjfélkor Annalise és én
eljegyeztük egymást, s amit lassan ötven év múltán, e sorok írásakor sem bántunk meg... •
Az amerikai atombombát dobtak Japánra! Japán kapitulálása után azonnal megjelent a dögkeselyű,
hadat üzent a térdre kényszerült nemzetnek, százezrivel rabolta el az embereket majd a szigeteket az
amúgy is minimális területtel rendelkező Felkelő Nap országától...
A Genfi Vöröskereszt útján feladott életjelünket hozzátartozóink Magyarországon szeptember elején
megkapták! Csak most tudták meg, hogy élünk! De mi csak november közepén kaptunk hírt felőlük.
1-assan közeledik az Ősz... és tengerparti faházunk bizony nem fűthető... Téli szállásra való
költözésünk bizonyosra vehető.
Szeptember egyik estéjén, lehetett úgy éjjel tizenegy óra, egy dán paraszt jött hozzánk azzal, hogy vezetőnkkel
szeretne beszélni! Kérdésünkre, hogy miről van szó, izgatottan meséli, hogy 14 éves kislányát egy magyar fiú
kora délután az erdőbe vitte sétálni és még nem hozta haza... Korompay tanár urat már az ágyban kerestük fel
azzal, hogy „egy aggódó dán apa keresi és szeretnénk, ha megvigasztalná..." Korompay atyánk hosszú, fehér
hálóingben jött ki a társalkodóba és a jól ismert tétovázó mozdulattal simogatva az állát, modta: „Hogyan tudjak
megvigasztalni egy aggódó apát? Segítsetekfiúk,a mindenségit.../" Azt mondtuk hát a parasztnak hogy menjen
haza, leánya már biztosan otthon várja... A paraszt kifelé menve megjegyezte: „Tudják, ha 16 éves lenne, nem
aggódnék, de csak 14 éves a kicsikém..." Eltávozta után felháborodva számoltuk össze magunkat, hogy ki lehet
az a csirkefogó közülünk? De ekkor már nyílt is az ajtó és ott vállára vetett pokróccal, hőstettén sunyin nevetve
jelent meg Bundagomb, alias Kolesztár József. Ekkor a mindig szelid Orbán Franyó magából kikelve ugrott oda
hozzá és jobbról-balról hatalmas pofonokkal fogadta mindnyájunk nevében: „Szégyent hozol a fejünkre? Nesze! Kislányokat viszel az erdőbe? Nesze és Nesze!" Bundagomb egyik ajtófélfától a másikig tántorodott... de már
nem nevetett...
Az őszi tengerparton sétálunk Krizka Gyulával és arról beszélgetünk, hogy szép lassan
1 erongyol ódunk...
- Látom a breszlaui csalán-jégzoknit még mindig hordod. - jegyezte meg Gyurka.
- Dehogy, az már régen lekopott a lábamról! - válaszoltam.
- De hiszen ott van a lábadon...
- Igen, de a cipőmben nincs folytatása!
Erre Gyurka, hogy nyomorunkat ő is bizonyítsa, - kinyitja felöltőjét, melyből mint agyonlőtt
mosogatórongy esik elénk a földre kabátjának iszonyúan koszos és rongyos bélése...
Október végén a Vöröskereszt búcsúestet rendezett számunkra a Club Hotel Korsor-ben. Ott volt a fél
város és mi fájó szívvel búcsúztunk álmaink városától, a kedves és felejthetetlen Korsortől... Másnap
reggel, 1945. október 29-én elköltöztünk tengerparti nyaraló-lakunkból, hogy téli szállásunkra vonuljunk
a Jylland - félszigetre, Silkeborgba. Érzelmes, fájó búcsúzás volt a hatalmas komphajónál... Korompay
tanárunk a partról őt éljenző városi és vöröskeresztes vezetők elől hátrahúzódva csendesen sírt...
A Gudenaa folyó mellett álló kétemeletes, a háború miatt teljesen üresen álló, angol testnevelési
iskolában, a Junkers Institutban lettünk elszállásolva, ahol a Vöröskereszt új főnökével, Petersennel - akit
rögtön Petrezselyemnek neveztünk el - korántsem volt olyan meghitt kapcsolatunk, mint Hoyer nénivel
Kors0rben. Silkeborg és környéke lenyűgözően szép... de Korsor annyira a szívünkhöz nőtt, hogy ez
hangulatunkon is érződött. Ami engem illet, énem jobbik fele Korsorben maradt, egy titokban kedvelt,
szinte eszmei Lénynél, aki aligha gondolhatott arra, hogy egy nincstelen magyar egyetemi hallgató
merészen arról álmodozik, hogy őt egyszer feleségül vegye... Ilyenre én soha célzást sem tettem, nem
udvaroltam, hiszen hogyan is tehettem volna az én mindenképpen előnytelen helyzetemben...?
Sok töprengés után mégis írtam egy német nyelvű levelet Annalisének, beszámoltam sorsunkról és
jeleztem, hogy válasza esetén következő levelemet már dán nyelven követem el, kérve, hogy nyelvtani
hibáit piros tintával legyen szíves kijavítani és visszaküldeni nekem... Megjött a komoly és nekem mégis
olyan kedves válasz. Aztán az én javított levelem... Hát mit mondjak? Olyan volt, mint a Vörös-tenger!...
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Levelek százai követték egymást, aminek két következménye lett: előbb tanultam meg dánul jól írni,
mint beszélni... és hogy a leveleken keresztül egy olyan kölcsönös szimpátia született meg bennünk
egymás iránt, melyből szerelem lett és egy olyan időtállóan erős kapcsolat, hogy még ma is, fél évszázad
múltán is, változatlanul ragyog...
Decemberben telt ház (1500 néző) volt Silkeborg városi színházában, a S0nderportban, ahol a
Vöröskereszt javára magyar kultúrestet rendeztünk. Énekkarunkat Gábriel Misi tanította be és vezényelte,
Szijjártó Imre, (aki később a király előtt is fellépett) nagyszerű hegedűszólóval szerepelt. Kvartettünk
(Bajó Gyula, Hévizi Endre, Hegyi Lajos és Szijjártó Imre) Beethoven-szonátákat adott elő.
Tomboló sikert aratott Csanády Laci, aki tipikus magyar arcélével kardtáncot adott elő, fekete
hosszúszárú csizmában, fehér székely halinanadrágban és meztelen felsőtesttel... Táncszámát
énekkarunk kísérete a maximális sikerré fokozta. Nem vitás, ezzel a bemutatkozásunkkal meghódítottuk
a várost! Vezércikkben'írták rólunk a lapok és egymást követték a meghívások nemcsak Silkeborg
szellemi elitjéhez, hanem a társadalom minden szintjén. Az egyik sörözőben gyerekkoromból ismert
képre bukkantam: egy filmkép a némafilmek idejéből: Zoro és Huru! És a vendéglős, aki kiszolgált: maga
a kis kövér Huru! Dániában persze más volt a nevük de Huru feljegyezte „magyar nevét" és örömmel
hallotta, hogy filmjeik Magyarországra is eljutottak...
Egyik este a silkeborgi fogorvosnál voltam vacsoravendég és alig tudtam leplezni az égető fájdalmat,
ami nem a fogamban, hanem elfeketedett és gyulladt fogínyemben már pár napja kínzott. Fogorvos
barátom azonnal megvizsgált és közölte betegségem nevét: skorbut! Az ez elleni egyetlen gyógyszer
éppen most özönlik Dániába: a citrom! Egy szeletet tartottam csak a számban, s a C-vitamin hatására
szinte napok alatt nőtt ki az új, rózsaszínű íny...
Most már legtöbbünk életjelt kapott otthonról. Csak most, közel egy évvel eltávozásom után tudtam
meg végre, hogy szüleim életben maradtak!
f

1946 januárjában a Junkers Institut-ból odisszeiánk legutolsó közös szálláshelyére költöztünk,
Silkeborg nyugati részén, erdőktől körülvett üdülőbe, az Aggerholmba. Csodaszép bükkerdők és
fenyvesek között fekszik egyemeletes üdülőnk egy kis tó mellett, alig félórás sétára Silkeborg
városközpontjától. Itt már komoly munka tölti ki napjainkat, természetesen egyetemi óráink mellett.
Lázas és intenzív festészet jelzi kiállításunk közeledtét a dán és a svéd fővárosban. Uhlyarik Ferke és
Molnár Gyugyó egy itt Dániában alig művelt - sőt alig ismert - művészeti ágat kezdett nagy szakmai
tudással gyakorolni: az intarzia
művészetét. Egy-egy képük klasszikusan jól sikerült és művészeti
szempontból magas szintet képviselt! De van a művészeteknek még más ága is, ami szintén nem
maradhatott ki munkásságunk és alkotási tehetségeink közül. Bakos Béla barátommal még „gólya" azaz
első éves hallgató korunkban hetente jártunk télen az operába. Fent a kakasülőn 80 fillérba került egy
állóhely. Onnan ugyan semmit sem lehetett látni, de annál többet hallani... Volt úgy, hogy egy-egy
operát háromszor is megnéztünk, azazhogy meghallgattunk. A tartalmát betéve tudtuk, de a zene
mindkettőnket elragadtatott. Akkor kezdte Béla énekelni próbálni az ismertebb dalszövegeket. Kiderült,
hogy jó hangja van és én feltettem neki a kérdést, nem tévesztett-e pályát? De ő határozottan állította,
hogy nem érzi tehetségét átütőnek. Hát ha az Operában nem is, de köztünk gyakran hangzott fel
Rodolphe áriája, a „Che gelida manina, se la lasci riscar dar...", Colline szomorú kabátáriája, aztán a
Traviata-ból Alfréd egekbe törő szerelme „Di quell' amor, quelľ amor ch' é palpito..." Majd amit a
legjobban szeretett, a mantovai herceg nagyáriája a Rigolettóból : „La donna é mobile, quai piuma al
vento..." Lehet-e ezt elfelejteni? Vagy amint Csiky, alias Felcsiky Ervin veri a zongorát és isten tudja
hányadszor halljuk falsul fanyar stófáit... Itt csak az egyik „fanyart" citálom: ,,Panaszkodnak a négerek, Hogy kevés a néger gyerek..., Azért kevés a néger gyerek, Mert csak panaszkodnak a négerek... "
A városi Atlétikai Klubtól diszkoszokat és súlygolyókat kaptunk. A bivalyerejűek hátul a zöld gyepen
dobálták az acélgolyókat, kondíciójukat erősítették. Csiky éppen eldobta a súlygolyót, mikor megjelent a
nagyobbik Böhm gyerek, a tíz éves Lacika, akinek imponált, hogy a nála tíz évvel idősebb egyetemi
hallgatókkal, apjára való tekintettel, nagyképűen haverkodhatott. Mint minden korabeli gyereknek, neki
is megvolt köztünk az ideálja, - Csiky, akit Cézárnak titulált! „Szia Cézár! Látom új focitok van!" - mutatott
a távolabb a fűben fekvő és labdának látszó rozsdásbarna acélgolyóra... „Hadd rúgjak bele...! - kérlelte
Csikyt. „Nem lehet, mert tönkreteszed az új focinkat!" - utasította el Csiky. „De Cézárom, csak egyetlen
rúgást engedj meg..." -könyörgött Lacika. „No nem bánom, de nagyot rúgj!" Elhűlve láttuk, amint Lacika
nagy irammal nekiszaladt a labdának hitt, hét és fél kilogrammos acélgolyónak. Bokában fog eltörni a
lába! Nagyot rúgott és míg a golyó mozdulatlanul maradt, ő átesett rajta és arccal lefelé mozdulatlanul
feküdt a füvön... Odarohantunk és Csiky, aki ijedten látta, hogy rossz viccet csinált, gyengéden felemelte
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Lacika fejét: „Szólj már, hogy megismersz-e?" Lacika könnyes szemmel nézett Cézárra, az Ideáljára és
csak ennyit mondott: „Hülye szar!"
Kiállításainknak szép sajtósikere volt, ami a magas színvonalon festő Jánossy Gyurka, Hévizy Bandi és
Bajó Gyula alkotásainak volt köszönhető. Jómagam két képemet adtam el és végre vehettem egy rendes
cipőt és öltönyt.
De mégis, 1946 tavaszán már valahogy a levegőben érződött egy bizonyos külszín alatti nyugtalanság,
akárcsak mikor a fecskék ősszel látszólag nyugodtan ülnek a villanydrótokon, de testük tele van ideges
remegéssel és ha egyszer felrepülnek, akkor már nincs megállás... Mi is jól tudtuk és éreztük,
Aggerholmból az utunk már vagy a szülőföldre - vagy a széles nagyvilágba vezet...
Egyre többen jártak egyénileg, szinte titokban a fővárosba, Koppenhágába. Senki sem tudta, hogy a
várható hazautazás lehetőségeit, vagy a nagy befogadó országok bevándorlási kvótát szimatolták-e...
Mert már megszűnt köztünk az egymásra utaltság és a közösségi gondolat, most már az egyedül lényeges
az egyéni érvényesülés és annak lehetséges kivitelezése volt, mert erre, mindnyájan éreztük, most jött el
az idő! A világ minden tájáról érkeztek különös bélyegű levelek, helyzetleírásokkal, meghívásokkal.
Hirtelen az egész világ nyitva állt előttünk/ Engem nagybátyám hívott San Francisco-ba. Sok fejtörés után
Európát választottam és azt, hogy megszerezzem az építészmérnöki diplomát. Ennek eléréséhez viszont
okvetlenül vissza kellett mennem Budapestre.
Az első fel- és elreppenő „madár" Picsogó, alias Vámszer Géza volt, aki Korsorben kifulladás nélkül
körözte le az ötezer métert, de most sokkal messzebbre indult: Brazíliába! Búcsúzik és ölelésünkben
érezhetően benne van: „Sohasem látlak többé!" Ilyen érzéssel búcsúztam Máthé Laja barátomtól, akivel
életveszélyes élmények sorozata fűz össze. „Elfogadtam a Norvég Királyi Porcelángyár vezető tervezői
állását. Csak ide megyek Oslóba!" De nagyon is jól tudtam, hogy Norvégia nem lehet a cél, földrészek
várnak rá és ő azokra... Fél évszázadig nem tudtunk egymásról, hiába kerestem többször is. De ehhez az
írásomhoz éppen az ő korabeli rajzai a legtökéletesebb illusztrációk! Megtudván Fránner Franci címét
Kanadában, Torontóban és tőle azt, hogy Laja is Kanadában van és pedig szintén pont Torontóban, ötven
éves hallgatás után kölcsönösen megilletődve beszéltünk végre egymással, telefonon. Kiderült, hogy
illusztrációmnak szánt rajzai nem vesztek el, hanem nála vannak és postafordultával meg is kaptam őket.
Most már csak személyes találkozásunk lehetőségeit kell megbeszélnünk. Az idő lassan kifut alólunk,
felmorzsol mindent, elszaladt életünkből csak alkotásaink és nosztalgikus emlékeink maradnak vissza...
Bajó Gyula „bácsi" és Hévizi Bandi a jó öreg Angliát választották letelepedésük színhelyéül, ahol
festészeti tudásukat kívánják továbbfejleszteni. A Böhm-család, - akárcsak Picsogó, a távoli Brazíliát
választották jövőbeli otthonuknak. A tangóharmonika nagymestere, Fránner Franci, úgy tudtam,
Ausztráliába vándorolt ki, de kiderült, hogy hatodmagával ő is Kanadába ment. Ott él Máthé Laja,
Schönauer Norbi és Fránner Franci Torontóban, Kiss Zoli Vancouverben. Kulcsár Frédi ott halt meg
Montrealban. Felcsiky és Nagy Dezső tovább mentek az USA-ba. Már mindketten meghaltak. A Kazinczycsalád Stockholmba utazott, ahol nemzetközileg ismert nevű tanárunk a Kooperativa Förbundnál kapott
tervezői állást. Legtöbbünk otthon szeretné befejezni tanulmányait, amit két-két és fél évre megszakított a
második világháború és építészmérnöki diplomáját Budapesten kívánja megszerezni...
Komoly nekikészülődés után 1946 novemberére megszerveződött hivatalos Magyarországra
szállításunk. Emlékezetem szerint ez volt az egyetlen és nagy létszámú csoport, mely egyidőben utazott
haza. Több busszal, három tanárunk és családtagjai, a hallgatókkal együtt összesen több mmt ötvenen
indultunk
KoppenhágabóľBudapestre.
Addigra az Aggerholm teljesen kiürült, néma és csendes lett... Orbán Franyó volt az utolsó, aki kiment
kis szaunaszobájából, - de még a várost sem hagyta el, nem hogy Dániát! Silkeborgi dán lányt vett
feleségül és mint nyugdíjas, ma is ott él... A novemberi busztranszporttal az északi csoport több mint
ötven százaléka visszatért Budapestre.
Négyen voltunk, akik a novemberi hivatalos hazaszállításkor részben Svédországban, részben Dániá
ban voltunk jó állásban (Hegyi Lajos, Poroszlay István, Simonffy Gyula és jómagam) Mi voltunk az
utolsók, akik elhagytuk Dániát/
A koppenhágai főpályaudvaron csak Egyvalaki búcsúztatott minket, aki személyében Dániát is
képviselte: Anna lise, dán mennyasszonyom... Rettenetesen nehéz volt ez a búcsúzás, hiszen szívem és
lelkem itt maradt Dániában...
Közel két és fél évig voltunk távol hazánktól. Hat napig tartott, míg rengeteg viszontagság után át
vergődtünk a négy katonai megszállási övezeten és március 11-én megérkeztünk a Kelenföldi
pályaudvarra. Itt fejeződött be odisszeiánk, melynek hosszát bizony egyikünk sem sejtette volna 1944.
december 8-án...
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UTÓIRAT
írásom, mint a bevezetőben kifejtettem, monografikus memoár és kizárólag a német Harmadik
Birodalom összeomlásakor látott és tapasztalt eseményekkel foglalkozik. Nem lehet feladatom, hogy a
németek által bombázott városokra, (London, Varsó, Coventry) kitérjek. Én 1945-ben a Német Birodalom
agóniájának voltam véletlenül életben maradt szemtanúja. Nekem egy német - Drezdában élve elégett,
vagy Halléban freskóként a falra kent - kisgyermek halála éppen úgy fáj, mint bármely más nemzet
gyermekének brutális és értelmetlen meggyilkolása! Mert a gyermekek mindig ártatlanok, a gyűlöletet
istentelenség rájuk is kiterjeszteni!
Meggyőződésem, hogy a legaljasabb bűn, amit ember ember ellen, vagy nemzet nemzet ellen
elkövethet itt a földön, a politikai vagy háborús tömeggyilkosság! Ennek elítélése nemcsak az isteni,
hanem az emberi ítélőszék feladata is kellene, hogy legyen! Függetlenül attól, hogy a bűntényt az
Ördögök, vagy az Angyalok, a Legyőzöttek, vagy a háború Győztesei követték-e el!
Budapestre hazaérkezve a műegyetemistáknak, mint a nyugattól és annak demokráciájától „megfertőzötteknek", meg kellett jelenniük egy ún. Igazoló Bizottság előtt, mely elsőéves, hithű kom
munistákból, pártemberekből állt. Végighallgattam egyik barátom kínos procedúráját:
- Hallott már az elvtárs a megvalósult szocializmus és szabadság országáról?
- Nemcsak hallottam, hanem voltam is ott... mondta barátom.
- Az elvtárs járt a Szovjetunióban? - kérdezték áhítatos irigységgel.
- Hát ott nem - hanem Dániában...
- Megőrült maga? Azt az imperialista, fasiszta és kapitalista és jelentéktelen országot meri maga
szocialistának nevezni?
- De kérem én ott csak szociális jólétet és szabadságot tapasztaltam... - mondta naiv barátom.
- Ami maga ott látott az piszkos progpaganda volt, hogy megszédíthessenek vele olyan szűklátókörű
embereket, mint maga! Vegye tudomásul, hogy jólét és szabadság csak egyetlen országban virágzik: a
Szovjetunióban!
A fenti párbeszéd alapján barátomat kishíján kirúgták a Műegyetemről. Lediplomázása után kivágták
vidékre és egyéves szemináriumra ítélték, hogy politikailag „fejlődjön"!
De a kis Dánia nem csak tiszta demokráciájával fertőzött meg minket, hanem hivatásunk területén is!
Dánia világviszonylatban is magas színvonalú építőművészetét, könyvekből és a valóságos épületeken,
lehetetlen volt úgy tanulmányozni, hogy az ne lett volna hatással ránk! Később Magyarországon, a
közülünk kifejlődött legjobb építészek, (Jánossy György, Farkasdy Zoltán és Zalaváry Lajos) terveiből
még a legsötétebb kommunista diktatúra alatt is sugárzott a modern dán építészeti stílus nyilvánvaló
hatása! Ezeknek logikus és tiszta szépségét a párt nem tudta szakmailag megtámadni, hát a szovjet
,,szocreál" stílust állította azzal szembe, melynek csak egy hibája volt, hogy még a néhány pártkorifeus
építész sem tudta megmondani, hogy micsoda? így a modern funkcionalizmust próbálták gúny tárgyává
tenni és elnevezték „dán stílusnak". Ezt persze egy vérbeli építész nemes kitüntetésként könyvelte el.
1946-ban Farkasdy Dodi barátommal Koppenhágában dolgoztunk. Mindketten asszisztensei voltunk
két, teljesen ismeretlen dánnak. Dodi egy építésznek, én egy mérnöknek. De egyikünk sem sejtette,
hogy mindkettőnk munkatársa világhírű lesz! Jómagam Kann Rasmussen mérnökkel felülvilágító
ablakrendszere tökéletesítésén dogoztam, (ezért nem mehettem az 1946 novemberében indult nagy
csoporttal haza). Kann Rasmussen Velux felülvilágító ablakrendszere
világsiker
lett, ma gyárral
háromezer-hatszáz alkalmazottal és Magyarországon is, míg Farkasdy Dodi dán építésztársa
világnév
lett: J0m Utzon tervezte később Ausztrália büszkeségét, a sydneyi operaházat.

BEFEJEZŐ SOROK
Odisszeiánk befejezése után, az 1946-47-ben Magyarországra visszatérő hallgatókra nagyon nehéz
évek vártak az akkor berendezkedő és az országot megszállva tartó Vörös Hadsereg védelme alatt
moszkvai irányítással hatalomra jutó kommunizmus diktatúrája alatt. Szinte mindegyikünk megszerezte az
építészmérnöki diplomát, igyekezett a demokrácia szelleméhez méltóan erkölcsileg tisztán maradni,
hiszen csak alig egy-ketten adták el magukat a pártnak. Kilenc-tíz évet kellett szellemi és anyagi
nyomorban végigkínlódni, amiről akkor nem tudtuk, hogy nem tart-e halálunkig?
De a megpróbáltatásokhoz, éppen az odisszeiánk alatt, alaposan hozzászoktunk. És eljött 1956
szabadságharca, megnyíltak a határok! A Dániából utolsónak hazatért négyünkből hárman újra Észak felé
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vettük urunkat. Jómagam dán családommal természetesen ,,haza, Dániába"mentem, míg Simonffy Pepi
Stockholmba és Poroszlay Pista előbb szintén Svédországba, majd onnan véglegesen a Kanári Szigeteken
telepedett le. Hegyi Laja otthon maradt és 1992-ben halt meg.
A diktatúra alatti nyomorúságomnak volt azonban két pozitív oldala is: az egyik, hogy Pesten fiatal
mérnökként magas szintű tervezési feladatokat végeztem és ez gyorsan vezetett vezető álláshoz
Dániában, a másik, hogy feleségem, Annalise, született nyelvérzékével, anyanyelvi szinten beszél
magyarul.
1994. december 8-án volt 50. évfordukója a Műegyetem egykori mérnök-, építész-, gépész- és
vegyészhallgatói 1944-es németországi kitelepítésének. A Műszaki Egyetem dísztermében 320-an gyűltünk
össze, hogy erre az eseményre a Műegyetem mai rektorával együtt megemlékezzünk. A mérnöki kar
részéről Holdampf Róbert, a gépészek részéről Madaras Jenő, a vegyészek nevében Kocsis Elemér
beszélt. Az építészek képviseletében jómagam tartottam ünnepélyes visszaemlékezést. Másnap a
Műegyetem menzáján ünnepi és emlékező vacsorára gyűltünk össze 36-an, a „Dániaiak", akik az
odisszeia révén 50 évvel ezelőtt Dániába kerültünk. Megemlékeztünk egykori tanárainkról és külön
szeretett vezetőnkről, dr. Korompay György tanárunkról. Kilencvennégyünk közül Magyarországon élnek
32-en, külföldön élnek 37-en, meghaltak 25-en.

FÜGGELÉK
A MŰEGYETEM DÁNIAI CSOPORTJA
(Az 1994. december 8-i találkozón)
Magyarországon élnek 29-en:
Beszédes Kornél
Csanády László dr.
Császár Ferenc
Dénesi Ödön
Dragonits Tamás
Farkas Ipoly
Félix Vilmos
Gábriel Mihály
Harasta Miklós dr.
IIa H. László
Jánossy György
Krizka György
Lamoss Béla
Majsa László
Márkus György
Marossy Ferenc
Mechtl Alfréd
Nagy A. Mihály
Nedelykov Mihály
Ruzicska Béla dr.
Seidl Ambrus
Sipos István
Szántai László
Szijjártó Imre
Szilágyi István
Varga Árpád
Varga László
Zajovitsjenő
Zalaváry Lajos

Külföldön élnek 28-an
Bartha Tibor
Berta Ferenc
Böhm Viktor
Buna László
Fránner Ferenc
Hévízi Endre
Hortay Géza
Hottovi Tibor
Kiss Zoltán
Lux Lajos
Marófi Pál
Máthé Lajos
Molnár Gyula
Nyíregyházi Miklós
Orbán Ferenc
Pécsei i István
Poroszlay István
Rauschenberger K.
Sasadi László
Schönauer Norbert
Schreyer Béla
Simonffy Gyula
Sipos Albin
Trettina Jenő
Uhlyarik Ferenc
Vámszer Géza
Vrbata Béla
Weiss György
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(Dánia)
(USA)
(Brazília)
(Dánia)
(Kanada)
(Anglia)
(Norvégia)
(Svédország)
(Kanada)
(Anglia)
(Dánia)
(Kanada)
(Dánia)
(Dánia)
(Dánia)
(Dánia)
(Kanári-Szigetek)
(Dánia)
(Dánia)
(Kanada)
(Dánia)
(Svédország)
(Németország)
(USA)
(Dánia)
(Brazília)
(Szlovákia)
(Svédország)

Családtagok (Magyarországon és külföldön 12-en)
Böhm Viktorné
Böhm László
Böhm György
Kazinczy Gáborné
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Erzsébet
Császár Ferencné

Felcsíky Ervinné
Kiss Márta
Pelikán Józsefné
Somogyi Lászlóné
Trettina Jenőné

(Brazília)
(Brazília)
(Brazília)
(Svédország)
(Svédország)
(Dánia)
(Kanada)

(USA)
(Románia)
(Budapest)
(Budapest)
(Budapest)

Meghaltak 25-en
Polgár Lajos
Reichárd Béla
Bajó Gyula dr.
Dötsch Károly
Kazinczy Gábor dr.
Székely László
Pelikán József dr.
Kiss László
Nagy Dezső
Felcsíky Ervin
Somogyi László
Lamoss Béláné
Gergelyffy Gusztáv

Magyarországon
Külföldön
Összesen

Bakos Béla
Kecskés Ferenc
Kulcsár Alfréd
Farkasdy Zoltán
Korompay György dr.
Uitz István
Hegyi Lajos
Snopper Tibor
Kol eszár/Benkő/József
Komáromi István
Izsák Béla
Oláh Imre

(+1949)
(Ť1960)
(Ť1961)
(Ť1961)
(+1964)
(+1969)
(+1971)
(+1977)
(+1980)
(+1982)
(+1982)
(+1984)
(+1984)

Hallgatók
29
28
57

Családtagok
3
9
12
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Meghaltak
16
9
25

(+1986)
(+1986)
(+1989)
(+1989)
(+1991)
(+1992)
(+1992)
(+1994)
(+1994)
(+1994)
(+1994)
(+1994)

Osszsen
48
46
94

SZEMLE

MICHAEL MÜLLER-WILLE - REINHARD SCHNEIDER (HRSG.)

AUSGEWÄHLTE PROBLEME DER EUROPÄISCHEN LANDNAHMEN
DES FRÜH- UND HOCHMITTELALTERS
Methodische Grundlagendiskussion im Grenzbereich zwischen
Archäologie und Geschichte, Bde 1-2.
Vorträge und Forschungen, Bd. XLI
(Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen, 1993. 368, 371 o.)
A rangos Konstanzer Arbeitskreis für mittel
alterliche Geschichte 1988-ban és 1989-ben két
ülésszakot is szentelt az európai honfoglalások
témájának, a szokásoknak megfelelően Reichenau romantikus szigetén. A konferencia te
matikájának kialakításakor meghatározó volt a
szervezőknek az a szándéka, hogy konkrét pél
dákon mutassák be a régészeti és történeti
szemlélet és módszerek gyümölcsöző konfrontálását. Tudatosan kerülték a történeti-régészeti
érvelést, s arra voltak kíváncsiak, hogy különkülön az egyes diszciplínák milyen eredményre
jutnak a saját önálló módszereikkel s azok alap
ján milyen kronológia bontakozik ki. Gyakorlati
okokból azokat a „honfoglalásokat" választották
témául, amelyek legalább megközelítően datál
hatok: a langobárd (Volker Bierbauer és Jörg
Jarnut tanulmányai) és az avar 568-ra (Bálint
Csanád, Hansgerd Göckenjan), az angolszászoké
a Gilda és Beda Venerabilis által hagyományo
zott állítólagos 450. évre (Cathrine Hills és Han
na Volrath), a korai alamánn a limes-rendszer
259-260 évi összeomlására, az izlandi 870-re, a
grönlandi 985-re (Michael Müller-Wille és
Heinrich Beck), a magyar 896-900 közé (Mesterházy Károly és Györffy György), a normann
pedig 1066-ra (Kurt-Ulrich Jáschke), miket ki
egészítenek még a vikingek és skandinávok brit
szigeteki partraszállásai (David M. Wilson, Rü
diger Fuchs).
Nyitótanulmányaikban Reinhard Schneider es
Walter Janssen a honfoglalás-fogalom („Land
nahme") filológiai és ikonográfiái aspektusába
vezeti be az olvasót, kiegészítve másik két szo
rosan hozzátartozó alapfogalom magyarázatával:
„Landausbau, Landorganisation". A magyar szó a
német tükörfordítása lévén ugyanazt az eufémikus jelentést hordozza mint a német eredeti.

Maga a szó ugyan a IX-X. századi „Landnámbok" révén létezett, mégis, ma használatos s ma sem pontosan meghatározott - értelmét a
XIX. században vette csak fel: egy nagyobb, le
hetőleg lakatlan terület meghódítása, megtele
pedés és országalapítás. Ezt megelőzően a
landnahmen annyit tesz, mint nevet adni egy te
rületnek. Persze, az már viszonylagos, hogy
mennyire sikerült tartósnak ez az országalapítás:
az angolszászok, magyarok, alamannok mind a
mai napig ott élnek, míg az avarok és
langobárdok államszervezete a 250 évet sem
érte meg.
Az egyes régészeti tanulmányok szerzői töre
kedtek annak bemutatására, hogy miként ra
gadható meg a honfoglalók generációja a régé
szeti leletanyagban, a régészeti következtetések
szembesítése a történeti források adataival, a ré
gészeti leletek alapján - régészeti módszerekkel
megrajzolni a honfoglalások menetét, a honfog
laló etnikumok és az őshonos népesség viszo
nyát. Az elemzések roppant tanulságosak, pél
dául Bálint Csanád szerint a Kárpát-medencei
korai avar leletek nem datálhatok egyértelműen,
vélhetően azért, mert etnikailag és kulturálisan
túlságosan gyorsan szakadtak el korábbi lakó
helyüktől s kerültek ugyanakkor egy erős bi
zánci befolyás alá, vagy a keszthelyi kultúra et
nikumában nem a későantik hagyományokat
folytató pannóniaiakat, hanem az avarok által a
bizánci kultúrkörből, taláh Trákia vidékéről átte
lepített népcsoportot feltételezi.
A régészeti elemzésekkel párhuzamosan a
történeti tanulmányok a következő kérdésekre
koncentráltak: a honfoglalást előidéző politikai
tényezők, a honfoglalás lefolyásának jellege
(mennyiben. erőszakos, békés, szerződésekkel
jogszerűvé tette), a honfoglalók «társadalmi szer-
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kezete, a hadakozók és gazdálkodók aránya, a
honfoglalók etnikuma, annak egységes vagy ép
pen tagolt volta, az őshonos népekkel kiala
kított politikai kapcsolat, a honfoglaló népek
demográfiai jellemzése, a honfoglalás meneté
nek katonai, logisztikai, gazdasági (adózás, bir
tokelkobzás stb.) aspektusai.
A magyar honfoglalással foglalkozó két ta
nulmányról külön nem is szólunk, mivel szer
zőinek munkái magyar nyelven számos válto
zatban hozzá férhetőek. Előadásaik az utalások
ból lemérhetően nagy érdeklődést keltettek, s a
források korlátozott volta ellenére fontos viszo
nyítási ponttá vált a magyar honfoglalás régé
szeti és történeti emlékanyaga. Nem utolsósor
ban azért, mert a klasszikus honfoglalások min
den eleme együtt volt: meghatározott etnikum,
megtelepedés, új államszervezet kialakítása, az
angliai dán megtelepedést éppen ezért kétséges
honfoglalásnak értékelni, mert a bevándorlók
nem zárt etnikai közösség tagjaiként érkeztek s
nem is voltak képesek tartós szervezeti formák
kialakítására. Ugyanakkor Kurt-Ulrich Jäschke
monografikus terjdelmű, s kitűnően megírt érte-

kezése az angliai normann honfoglalásról azt bi
zonyítja, hogy nem honfoglalásról, hanem hata
lomátvételről beszélhetünk, amelyet a felső ré
tegek kulturális átformálása ambiciózus vár- és
városépítési programmal kísért. Mintaszerű az
angliai katonai megszállás értékelése, s csak az
érdekesség kedvéért utalunk a hastingsi csatá
ban részt vevő erők nagysága körüli vitára, ami a
korabeli források 50-60 ezres számát mára 6-10
ezer körüli normann partraszállóra csökkentette.
A reichenaui konferencia szervezői feladták a
leckét Magyarországnak, ahol 1996-ban nemzet
közi tudományos rendezvényekkel emlékeznek
a magyar honfoglalás 2000. évfordulójára. A ma
gyar honfoglalásról sok szemmel c. konferencia
sorozat a történeti, régészeti, nyelvészeti, nép
rajzi szempontokat az évente megrendezett ill.
tervezett ülésszakokkal sikeresen szétválasztotta,
remélhetőleg jelen kötetek mintájára a hazai
medievisták sokféle ellentéttől terhes világa a
jelen kötetben mintaszerűen bemutatott diszkuszszióra is talál majd módot.
Veszprémy László

VIRGINIA H. AKSAN

AN OTTOMAN STATESMAN IN WAR AND PEACE
Ahmed Resmi Efendi, 1700-1783
The Ottoman Empire and Its Heritage, 3.
(E.J. Brill, Leiden-New York-Köln, 1995. 253 o.)
A Suraiya Faroqhi és Halil Inalcik szerkesztette
rangos sorozat harmadik köteteként jelent'meg a
McMaster University docensének monográfiája a
XVIII. századi török birodalom egyik érdekes és
egyúttal jelentős államférfiáról, Ahmed Resmiről.
Elöljáróban megjegyezhetjük, hogy az olvasó az
angolszász történetírói hagyományoknak megfe
lelően nem száraz biográfiát vesz kézbe: a fé
nyes karrier mögött a kor lényeges politikai,
gazdasági, katonai, diplomáciai aspektusai is
megjelennek.
Az első fejezet Ahmed Resmi karrierjének a
kezdetét mutatja be, attól kezdve, hogy 1694ban vagy 95-ben Kréta szigetén megszületett,
egészen addig míg kiváló képességeinek és te
hetségének köszönhetően 1734/35-ben Isztam
bulba került, majd az udvari kancelláriában gya
korlatot szerezve 1757-ben megbízzák, hogy kö
vetként Bécsbe hírül vigye III. Mustafa szultán
trónralépését. Eközben képet kapunk arra, hogy
mit is jelentett a török adminisztrációban az ír-

noki pálya, milyen szakmai és irodalmi ismere
tek, patrónusi kapcsolatrendszer volt szükséges
a társadalmi és hivatali hierarchiában való emel
kedéshez. Fennmaradt naplóiból tudomást szer
zünk irodalmi képességeiről, arról, hogy a kor
szokásainak megfelelően három nyelven, per
zsául, arabul és törökül verselt, s értekezett töb
bek között a lovak erényeiről. Karrierjének hát
teréül az udvari kancellária szolgált, aminek
XVI-XVII. századi szakosodásáról, profeszszionalizálódásáról és tagolódásáról is értesü
lünk. A XVIII. század végére a Nagyvezír és a
defterdár hivatalszervezetének létszáma 10001500 fő közül mozgott s a szervezet súlyának
jelentőségét mutatja, hogy az igazgatásból egyre
gyakrabban kerültek vezető politikai és katonai
posztokra, váltak nagyvezírekké, kormányzókká
több-kevesebb s inkább kevesebb kompetenciá
val.
A második fejezet Ahmed Resmi két európai
követségét (1757-85 Bécsbe, 1763-74 Berlinbe)
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mutatja be. Mindkét útjáról jelentésben számolt
be az udvarnak, s a fennmaradt számos másolat
mutatja, hogy a követjelentések milyen fontos
tájékozódási lehetőséget jelentettek a török ud
vari tisztségviselők számára. Ahmed Resmi bécsi
követségét követően lett Maliye Tezkirecisi s tá
jékozottságának köszönhető, hogy kapcsolatba
hozták - vélhetően alaptalanul - egy Havasal
föld-térképpel, míg azonban az Új földrajz című
európai tárgyú munka fordításához valóban köze
lehetett.
Míg az egyetemes történeti kutatás számára
Ahmed Resmi útjai az európai és török diplomá
ciai kapcsolatok, a kölcsönös információszerzés
folyamatának szempontjából fontosak, addig a
magyar kutatás az útijelentés hazai vonatkozású
részeit hasznosíthatja. Isztambulból 60 fős kíséret
élén indult első fontos küldetésére 1757. de
cember 2-án. Az utazásról, amely három hóna
pot vett igénybe, útijelentésének első feléből
értesülünk, míg annak második felében Ausztria
történetéről és annak akkori helyzetéről ad ké
pet. A megszokott balkáni útvonalon utazott
(Edirne, Szófia) s a negyvenedik napon érte el
Belgrádot, az 1740-es győzelemnek köszönhető
en a török birodalom határát. A fogadó ország
képviselői Zimonyban, pontosabban a félig be
fagyott Száva folyó közepén fogadták, Budáról
küldött tolmáccsal és vezetővel. Eszék érintésé
vel 15 nap alatt érték el Székesfehérvárt, majd
nyolc napra Győrbe értek, s Győrnél hagyták el
az országot. Visszafelé hajón utaztak Esztergom,
Buda, Pétervárad érintésével, s a 27. napon is
mét Zimonyban volt. A második részben külön
kitér Magyarországnak a Birodalomban elfoglalt
helyére, a magyarok osztrákellenes érzelmeire, a
magyar gazdaság külkapcsolataira.
Ahmed Resmit osztrák és porosz szakértőnek
tekinthették jelentése alapján, így eshetett rá a
választás 1763-ban, hogy a hosszú ideje napi
renden lévő porosz-török közeledés mindig ha
logatott kérdése ezúttal Berlinben az ő jelenlét
ében kerüljön a tárgyalóasztalra. Az útról készült
jelentése ismét leírja magát az utazást Krakkón át

Berlinig és vissza, majd berlini és potsdami tár
gyalásait és benyomásait, Lengyelország jellem
zését s végül Frigyes hadszervezetét mutatja be.
Frigyes hadi sikerei hatással voltak rá, különösen
a hadsereg fegyelmét és a logisztikai sikereket
emelte ki, amit azután saját háborús elemzései
ben is hasznosított.
A kötet záró fejezetei az 1768 és 1774 közötti
orosz-török háborúkkal és Ahmed Resmi pályá
jának további alakulásával foglalkoznak. Szemé
lyében mint a Nagyvezír levelezési irodájának
feje (Maktepcu), majd tovább emelkedve mint
Cavusbasi, s később helyettes (Sadaret Kethüdasi) időről időre közvetlen közelről szemlélte
az eseményeket. 1774-ben pedig, paradox mó
don, az ő személyéhez kötődik a török történe
lem egyik legmegalázóbb békeszerződésének
aláírása (Kücsük Kajnardzs), ami pályafutását is
megtörte s 1783. évi haláláig szinte eltűnik a for
rásokból. Hulasat című szatirikus és kritikus írása
az orosz-török háborúkról nagy ismeretségnek
örvendett, s mára orosz, német fordításban is ol
vasható. A mű részletes bemutatása döntő okait
tárja fel a törökök katonai kudarcainak a háború
során, a török hadszervezet, hadvezetés és
logisztika hiányosságainak. Az avatott kortárs
szerző a háború menetének lényeges eseménye
ire irányítja a figyelmet, miközben figyelmeztet a
török hadtörténeti kutatások eddig elhanyagolt
területeire, amik a háború menetét még egyér
telműbben tudnák magyarázni.
Ahmed Resmit a szerzőnő megállapításai sze
rint is jelentős hely illeti meg a török politikai,
hadtudományi gondolkozás megújításának, a
reformok sürgetésének folyamatában, amit ép
pen a magyar származású Müteferrika 1731-ben,
Isztambulban megjelent röpirata indít meg. Eb
ben az összefüggésben értékeli Ahmed Resmi
Hulasaton kívüli írásait is és úgy látja, hogy a
reformokat elindító nemzedék egyik előfutárát
tisztelhetjük benne.

-214-

Veszprémy László

ROLAND KALTENEGGER

DAS DEUTSCHE ALPENKORPS IM ERSTEN WELTKRIEG
Von d e n Dolomiten n a c h Verdun
Von d e n Karpaten z u m Isonzó
(Leopold Stocker Verlag, Graz-Stuttgart, 1995. 320 o.)

Az első világháború német Alpesi Hadtestének
történetét feldolgozó összefoglaló mű jelent meg
a hazánkban kevésbé ismert Roland Kaltenegger
tollából. A könyvtáros végzettségű szerzőnek az
elmúlt három évtized alatt számos tanulmánya,
ismeretterjesztő cikke és egy könyve jelent meg
a német, hegyi harcra kiképzett alakulatok első,
illetve második világháborús szerepléséről.
Most kiadott könyvének alapját az 1972-ben
íródott, a „Wehrausbildung in Wort und Bild"
nevű.folyóiratban, hasonló címmel napvilágot
látott cikke képezte.
A kötet figyelemreméltó, a német hegyi csapa
tok világháborús történetét összefoglalóan tagla
ló, tényszerűen, de ugyanakkor olvasmányos
stílusban megírt hiánypótló munka. Az első vi
lágégés időszakát kutató történészek és a kor
szak történelmét jobban megismerni akaró olva
sóközönség érdeklődésére mindenképpen szá
mot tarthat. A szakember számára többek között
azért is érdekes a mű, mert sok érdekes adalék
kal szolgál a központi hatalmak fegyverbarátsá
gának részleteiről, hiszen az Osztrák-Magyar
Monarchia és az Alpenkorps egységei a háború
során szinte minden hadszíntéren együtt harcol
tak.
A könyvet máshol nem látható - részben a
szerző saját gyűjteményéből származó - számos
fényképritkaság és reprodukció, informatív tér
kép- és hadműveleti vázlat, részletes jegyzetap
parátus és bibliográfiai jegyzék egészíti ki.
Kaltenegger felhasználta a legfontosabb német
és osztrák hadtörténeti archívumok, múzeumok,
különböző olasz-német-osztrák alpesi és bajtársi
egyesületek témára vonatkozó forrás és emlék
anyagait, egyes még élő szemtanúk visszaemlé
kezéseit. Impozáns a mű megírásához felhasz
nált szakirodalom mennyisége is.
A kötet rövid bevezetésre, négy nagyobb rész
re és epilógusra tagolódik. Minden nagy fejezet
előtt egy-egy híres első világháborús tábornok
visszaemlékezéséből, naplójából vett idézet áll
mottóként. A mű írója 1915-től kezdődően a
kronológia sorrendjében tárgyalja az eseménye
ket, mindegyik háborús esztendő taglalásánál
felvázolja az általános katonapolitikai helyzetet

Európában. Az első részben bemutatja a két
dandárból álló, Konrad Heinrich Krafft von
Dellmensingen altábornagy vezette német alpesi
hadtest - amelyet 1915. május 19-én az
Augsburg melletti lechfeldi táborban szerveztek
meg - létrejöttének folyamatát, kiképzését, fel
szerelését, málhásállatainak beszerzését, a rend
szeresített hegyi tüzérség eszközeit, a pótegysé
geket. Részletesen ismerteti az első bevetést
1915 június elejétől a dél-tiroli Dolomitokban,
ahol 3000 méteres hegyek és mostoha természeti
körülmények között harcoltak a németek, váll
vetve a császári és királyi alakulatokkal az olasz
betörés megakadályozásáért. Felvázolja az az év
október 30-tól Szerbiában és az egykori Novipazári Szandzsák területén a 3- osztrák^nagyar
hadsereg kötelékében küzdő hadtest útvonalát.
A második rész az 1916-os év történéseit tárgyal
ja: januártól Macedóniában nyomultak előre a
német Alpenkorps katonái, majd május végétől a
„verduni pokol"-ban az 5. német hadsereg alá
rendeltségében voltak részesei több erőd bevé
telének a Fleury körül folyt csatározásokban.
Képet kapunk bevetésükről az év szeptemberé
től a Vöröstoronyi-szorosban, illetve Nagyszeben
környékén a románok ellen, majd részvételükről
Románia megszállásában, Ploiesti elfoglalásában
és a Szeret folyóig történő előrenyomulásban. A
harmadik témaegység a hadtest 1917-es szerep
lését részletezi a Vogézekben a nyugati fronton,
Romániában a focsani fegyverszünet megkötésé
ig, az október 24-25-én lezajlott caporettóiáttörés során és az olasz hadsereg Piavéig történt
üldözésekor. A negyedik fejezetet az utolsó há
borús év eseményeinek szenteli a szerző, mely
ből kiderül, hogy 1918 április végétől Handriában és a Somme-nál, októbertől Szerbiában, il
letve a bolgár balkáni fronton harcoltak az e
német elitalakulathoz tartozók. A november 3-án
megkötött padovai fegyverszünet után Magya
rországon keresztül tértek vissza hazájukba.
Kevésbé közismert, hogy a német Wehrmacht
második világháborúban hírnevet szerzett tábor
nokai közül többen kezdték katonai pályafutá
sukat ebben a hadtestben. Feltétlenül meg kell
említenünk Erwin Rommel főhadnagy (a későbbi
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„sivatagi róka", az Afrika-hadtest parancsnoka és
vezértábornagy), Friedrich Paulus ezredparancs
nok (vezértábornagyi rendfokozatban a Sztá
lingrádnál bekerített német 6. hadsereg parancs
noka) nevét.
Végezetül engedtessék meg számomra egy
megjegyzés, mely semmit nem von le a mű érté-

kéből. Véleményem szerint kevéssel nagyobb
hangsúlyt helyezhetett volna a szerző az első
világháború poklában az ellenséggel éppen
olyan hősiesen harcoló osztrák-magyar alakula
tok helytállásának kidomborítására.
Ballá Tibor

DAVID FRASER

ROMMEL
Erwin R o m m e l tábornagy élete
(Victoria Kiadó, h. n. [Budapest], 1995. 288 o, 296 ill.)
Még az 1950-es évek elején, általános iskolás
ként, részben angol nyelvtudásom fejlesztése,
részben tájékozódásom elősegítése céljából, egy
könyvet kaptam ajándékba a nagybátyámtól.
Afféle paperback kötetet, amelyet az amerikai
kiskatonák számára adtak ki. Maga a kötet a má
sodik világháború eseményeit ismertette a ki
adás idejéig (1944 ősze), de olyan jól, hogy ta
nári munkámban még tavaly is használtam. Az
érdekesség azonban a borítón található, ahol fel
sorolták a sorozat köteteit. S közülük az egyik:
„Field Marshal Rommel: Infantry attack". Már
akkor leszűrtem a megállapítást: ha háború köz
ben az ellenség a saját katonái számára kiadja
valakinek a könyvét, az igen kiváló személyiség
lehet.
Nos, ezzel a személyiséggel ismerteti meg az
olvasót Fraser könyve. A szerző a legjobb angol
szász történészi hagyományok követője. Távol
áll tőle az ellenség (egykori ellenség) lebecsülé
se vagy megvetése, hacsak valami konkrét ese
mény ezt nem indokolja. Feltűnően jól tájékozott
a német és közép-európai viszonyokban. Rossz
véleménnyel van a párizs-környéki békékről, vi
szont elismeri a német hadsereg jó kiképzettségét, az alparancsnokok önálló akciókra való al
kalmasságát. Igen nagyra értékeli Seeckt tá
bornok alapozó munkáját a Reichswehr létreho
zásában, mely nélkül nem lehetett volna oly rö
vid idő alatt ütőképessé tenni a Wehrmachtot.
Máshogy ítéli meg a parancsot feltétel nélkül, de
nem túlkapásokkal végrehajtó tisztet-katonát,
mint a túlbuzgókat. (Közülük nem egy később a
nagy Hitler-rajongásból vak gyűlöletbe vált át,
mint Stauffenberg.)
Tehát ilyen szerző kíséri végig a különösebb
katonai hagyományok nélküli értelmiségi csa
ládból származó fiatal tiszt pályafutását. Ott va
gyunk vele a nyugati front lövészárkaiban, a
Déli-Kárpátok német hagyivadászoknak is szo
katlan körülményei között, s az esküvőjén, mely

német viszonyok között szokatlan lehetett, hi
szen Erwin evangélikus, Lucy pedig katolikus
volt. Mindvégig mintaszerű házasságban éltek.
A békeidőszakban felettesei elismerik Rommelben a kiváló kiképzőt és a jó katonaiskolai
tanárt, de a vezérkari akadémiára nem veszik
fel. Ám végül is vezérőrnagy lett, s a lengyel
hadjárat idején Hitler katonai biztosítóalakulatá
nak a parancsnoka volt. Ez azonban, érthetően,
nem elégítette ki, s leküzdve a „szakértők" min
den ellenkezését, kiharcolta, hogy ő, a vezérkari
végzettség nélküli gyalogos tiszt, egy páncélos
hadosztály parancsnoka lehessen. A nyugati
hadjáratot a 7. páncélos hadosztály parancsno
kaként harcolta végig. Alapelve az volt, hogy
„túl előreszalad", nem áll le „szárnyait biztosí
tani", hanem tovább rohan, amíg szét nem zilálja
az ellenség hírrendszerét és hadtápját is.
A franciaországi hadjáratban ez tökéletesen
bevált, bár néha a fele hadosztályáról nem tudta,
hogy éppen hol van, magasabb parancsnokai
pedig róla. Azt hiszem - bár a szerző ezt csak
érezteti - ezért is került Afrikába.
Fenti módszere ott is bevált - kivéve a
„tobruki tüskét". Ám az angolok (pontosabban:
britek) keményebb ellenfelek voltak, mint a tel
jesen demoralizált franciák. És éppen akkor,
amikor - nem utolsósorban a keleti front min
dent elnyelő szükségletei miatt - akadozni kezd
az utánpótlása, a brit 8. hadsereg új parancsno
kot kap Montgomery személyében, aki maga
mögött tudja az amerikai hadianyagot korlátlan
mennyiségben szállító hadtápot.
Emberileg Rommel ben és Montgomeryben
sok közös vonás volt, mely katonáik és a kívülál
lók számára igen rokonszenvessé, feletteseik és
vezető politikusaik szemében pedig nemegyszer
kellemetlenné tette őket. Közvetlen feletteseik
nek: Alexandernek, illetve Kesselringnek nem
kevés energiáját emésztette fel a konfliktusok
rendezése.
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Rommel most akadt először vele szellemileg
egyenrangú ellenfelére, akinek a hadvezetési
módszere azonban egészen más volt. Mont
gomery - háta mögött az amerikai szállítmá
nyokkal - nem volt hajlandó belemenni a
Rommel által rákényszeríteni szándékozott „fo
gócskába". Rommel tábornagyként is csapattiszt
maradt, Montgomery már őrnagyként is vezér
kariként gondolkozott. És csakis annyit volt haj
landó mindig előrenyomulni, amennyit minden
képpen biztosítani tudott.
Rommelnek ekkortájt nyílik ki a szeme az álta
la addig tisztelt Hitlerrel szemben. 1942. október
28-án tisztjei szeme láttára égetett el egy
„Führerweisung"-ot, mely ellenkezett a hadifog
lyokra vonatkozó nemzetközi egyezményekkel.
Az afrikai hadjáratot a tengelyhatalmak elvesz
tették. El kellett veszíteniük, még akkor is, ha a
tengely hadtápját nem bénították volna meg a
szövetséges repülőgépek és tengeralattjárók.
Rommelt - aki ezzel régen tisztában volt - még
idejében felmentették, hogy hírneve megmarad
jon.
Ekkor jön a franciaországi megbízatás, ahol
Rommelben már „kettős lélek" működik. Min
dent megtesz azért, hogy az Atlanti Fal valósággá
váljék, de egyre jobban megérlelődik benne az
elhatározás, hogy...
...Hogy ha sikerül a szövetségeseknek meg
vetni a lábukat Franciaországban, akkor ő meg
nyitja a frontot. Vezérkari főnöke, Speidl vezér
őrnagy, meggyőződéses antináci. Erre azonban
nem került sor. A hebehurgya Stauffenberg bal
sikerű merényletkísérlete reménytelenné tesz
mindent. (Stauffenberg a „legnácibb" német
katonatisztek egyike volt még 1933 előtt, hogy
aztán kiábrándulása a legsötétebb gyűlöletbe
csapjon át.) A Gestapo működésbe lépett, s mi
kor a normandiai csata elveszett, Rommel életét
már csak sebesülése hosszabbította meg.
Witzlebent, Stülpnagelt felakasztották, Kluge ön
gyilkos lett, Speidlt elvitte a Gestapo (bár ké-

sőbb elengedték). Rommel tudta: nincs bizton
ságban. Vagy a Gestapo - s akkor a családja is
veszélybe kerül - vagy az öngyilkosság. Az
utóbbit választotta. Speidl volt egyébként az első
(nyugapnémet tábornok, aki a NATO-vezérkarba bekerült!
A fordítás jó. A sajnos szinte „szokásos" leiterjakabokkal nem találkoztam, azonban a kiadó
néhány magyarázatot elhelyezhetett volna. így
pl. a szerző által a mai román térképek alapján
sikerrel azonosított „Uricani" községről meg
kellett volna írni, hogy az a Zsil völgyében lévő
Petrozsény bányaváros melletti Urikány volt az
1913-as Helységnévtár szerint. „Almássy grófról"
meg kellett volna említeni, hogy nem volt gróf
és Almásynak írta a nevét.
És itt megint egy érdekesség: a német ügynö
köket Almásy repülőgépen zavartalanul elviszi
rendeltetési helyükre, onnan simán eljutnak Kai
róba - ahol azon nyomban elkapja őket a brit
elhárítás... Erre mondaná Bagnold őrnagy,
Almásy egykori sivatagkutató társa, hogy „No
comment"... (Ő volt a brit 8. hadsereg vezető
fel derítőtisztje...)
Ugyancsak hiányolom annak a közlésnek el
maradását, hogy Rommel könyvei (Gyalogság
előre!, 1943 és Háború gyűlölet nélkül, év nél
kül, talán 199D magyarul is megjelentek.
Mindent összevéve: a Kiadó dicséretet érde
mel, hogy egy igen jó, a történészeknek és az
érdelődőknek egyaránt érdekes történeti biográ
fia a megjelenése után mintegy másfél évvel, jó
fordításban már magyarul is olvasható.
Az említett néhány hiányosság lényegében
nem csökkenti érdemben a könyv értékét. Azt
viszont jó lenne tudni, hogy az eredeti kiadásban
sem volt forrásjegyzék, vagy csak a magyarban
maradt le?
Jó lenne az elmúlt háborúk jeles hadvezéreiről
minél több ilyen színvonalú monográfiát olvasni.
Nagy Domokos Imre

REINHARDT LAUER - WERNER LEHFELDT (HRSG.)

DAS JUGOSLAWISCHE DESASTER
(Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1995. 187 o.)
Az utóbbi száz esztendő során különféle j-endű
és rangú közírók előszeretettel alkalmaztak
szemléletes kifejezéseket a balkáni események
kel kapcsolatosan. Ezek közül talán az „Európa
puskaporos hordója" bizonyult mind a mai napig
a legsikerültebbnek. Újabban azonban egyre
gyakrabban hallani a forrongó félszigeten zajló,
fel-fellángoló fegyveres konfliktus apropóján

„Európa szégyenét" emlegetni. Ebben a szókap
csolatban kétség kívül tetten érhető a magát a
civilizáció (egyik) bölcsőjének tekintő kontinen
sen élő józan gondolkodású embereket kínzó legalább látensen meglévő - lelkifurdalás, va
lamiféle közös felelősség érzete a szörnyűségek
bekövetkezte miatt. Kiérződik azonban mindeb
ből egyfajta zavart értetlenség is: a világ (és
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benne Európa) egyszerűen nem érti, mi és miért
történik a Balkánon? És éppen ez az, ami az
exjugoszláv közársaságokban folyó drámai tör
ténések iránt nem csupán a szenzációra éhes
közvélemény, de a dolgok háttere iránt mélyeb
ben is érdeklődő olvasók figyelmét változatlanul
ébren tartja.
Termesztésen nem könnyű tájékozódni a bal
káni események aktualitását fel- (és sok esetben
ki-) használva megjelentetett kötetek sokaságá
ban. Az olvasó ennélfogva jól teszi, ha megfele
lően megbízható támpontokat keres. Ilyen lehet
például, ha a kiválasztandó kötet kiadójaként a
tekintélyes és megbízható Harrasowitz Verlag
nevét találja feltüntetve. Ha pedig ráadásul mint a jelen esetben - a könyv fülszövegében ar
ról tájékoztatják, hogy a göttingeni egyetemen
tartott előadássorozat anyagát tartja a kezében,
úgy bizonyos lehet választása helyes voltában:
megbízható, alapos és kellőképpen gondolatéb
resztő tanulmányokat fog olvasni benne.
Sokkal összetettebb mindazonáltal ez a bal
káni ügy annál, hogy egy ilyen karcsú kötetben
valamennyi lényeges aspektusára sor kerülhet
ne. Az olvasó ezt nyilvánvalóan nem is várhatja
el. Az itt található öt előadás közül négy a félszi
get népei között permanensen meglévő, hol
csitulni látszó, hol újra felszínre törő ellentétek
lehetséges forrásai közül választja tárgyát. (Az
ötödik, Werner Lehfeldt munkája, a szerb
horvát-bosnyák konfliktus történetét foglalja
össze.) Különös érdeme a könyvnek, hogy nem
a balkáni megosztottság okainak hagyományo
san felemlíteni szokott elemeit citálja újra elő,
hanem olyan vonatkozásokkal foglalkozik,
amelyek mindeddig talán kevesebb figyelemben

részesültek. így Radoslav Katičič a szerb-horvát
nyelvi vitáról, Srecko M. Dzaja a Boszniában élő
népek sajátos szimbiózisáról ír. A legizgalmasabbnak mindazonáltal e sorok írója a további
két tanulmányt tekinti. Az egyiknek a szerzője
Reinhard Lauer, aki érdekes összefüggéseket
mutat fel a szerb nép mitikus hőseinek máig élő
kultusza, valamint a jelenleg folyó háborúban
tapasztalható kegyetlen hadviselés megítélése
között. A másikban Holm Sundhaussen a horvát
usztasa mozgalom ideológiai és történeti hátterét
dolgozza föl, de valójában a horvát és más bal
káni
nacionalizmusok
hatásmechanizmusát
elemzi.
Ha feltételezzük, hogy az öt előadás sorrendjét
nem a véletlen alakította ilyenné, hanem vala
mely fontossági szempont érvényesül ebben a
szerkezetben, úgy a kötet egyik üzenete az olva
sók felé éppen a nacionalizmus kiemelt felelős
ségének a felmutatása lehet. Ám ez a naciona
lizmus - írja Sundhaussen - a „felül lévők" ma
nipulációja és az értelmiség árulása nélkül ön
magában hatástalan lenne. A balkáni népek kö
zött minduntalan kifejezésre jutó kölcsönös
gyűlölet, amely jóbarátokat, sőt házastársakat is
képes egyik pillanatról a másikra halálos ellen
ségekké változtatni, e könyv tanulsága szerint is
rendkívül mélyen gyökerezik a félsziget lakói
nak tradicionális kultúrörökségében. És bár a ta
nulmányok szerzői nem kínálnak kész recepte
ket a halálos kór kiirtására, továbbgondolásra
érdemes adalékokat kínálhatnak azoknak is,
akiknek vállalt vagy kényszerszülte kötelessége
lenne a balkáni béke feltételeinek megteremté
se.
Pollmann Ferenc

DIETER FLECK (HRSG.)

HANDBUCH DES HUMANITÄREN VÖLKERRECHTS
IN BEWAFFNETEN KONFLIKTEN
(Verlag C. H. Beck, München, 1994. 476 o.)
Az utóbbi években elszaporodtak a nemzet
közi jogot tipró, fegyveres cselekmények, ame
lyek közül elsősorban a balkáni szörnyűségek
rázták meg a művelt világ közvéleményét. A Vö
röskereszt Nemzetközi Szervezet az 1949-es
genfi szerződés, az 1977-es kiegészítő jegyző
könyv, a kulturális javak védelméről szóló 1954es hágai egyezmény és az 1980-as, a fegyverek
használatáról szóló megállapodás alapján a
hadviselő államoktól nemcsak a humanitárius
jogok betartását követeli meg, hanem az államok
vezetőitől azok betartatását is. A Biztonsági Ta
nács 1991-től, évente többször, nyomatékosan

elítélte az emberi jogokat súlyosan megsértő,
balkáni háborúzó feleket, sőt a 827. sz. határoza
tával döntött egy háborús bűnöket vizsgáló,
nemzetközi bíróság felállításáról is. Az európai
államok a fegyveres konfliktusok idején betar
tandó emberi jogokról, 1993- szeptember l-jén,
Genfben zárónyilatkozatot fogadtak el, amely
ben többek között gyakorlati lépéseket is szor
galmaztak. Ezek közé tartozott az addig megkö
tött nemzetközi szerződések humanitárius jogi
előírásainak rendszerbe foglalása is. A frankfurti,
a bochumi, a san-remói, a genfi, a cambridgei, a
heidelbergi, az amsterdami és az ingelheimi
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egyetemek nemzetközi jogi fakultásainak tudó
sai 1994-ben adták ki a fegyveres konfliktusok
idejére érvényes kötelező jogi rendelkezések
gyűjteményét, egy minden hadi szituációra al
kalmas emberi, jogi kódexet. A fegyveres konf
liktusok humanitárius népjogáról szóló kézi
könyv egyszerre szolgálja az akadémiai tudomá
nyos kutatásokat és a haderőben kötelező - vagy
kötelezővé teendő - nemzetközi jogi oktatást,
ahol a jövendő tisztek és harcosok megismer
kedhetnek az erőszak alkalmazásának emberies
ségi korlátaival is. A katonai tudományt és a ka
tonai gyakorlatot egyidejűleg birtokló és irányító
hadműveleti vezetés a jövőben nem hagyhatja büntetlenül - figyelmen kívül a nemzetközi hu
manitárius előírásokat, állítják a szerzők. Remél
hetőleg nekik lesz igazuk, és nem a fegyveres
erőszak megszállottainak.
A tudósok összefoglalói sorában az 1. fejezet
szerzője a hadi események humanitárius jogrend
jének kialakulásáról, történetéről és a ma érvé
nyes előírások jogalapjáról ad áttekintést. A 2.
fejezet a fegyveres harcokról, a humanitárius jo
gok alkalmazási területéről tájékoztat, azaz a
fegyveres konfliktusokról, a háborúról, a had
színtérről, a hadi események befejezéséről, így a
közvetítő hatalmak képviselőiről, a parlamente
rekről, a fegyverszünetről, a kapitulációról és a
békekötésről. A3- és a 10. fejezet közötti részek
a hadműveleti vezetésre a hadszíntereken és a
hadi események szintjein kötelező emberiességi
előírásokról tájékoztatnak úgy, hogy esetenként
kitérnek a genfi és a hágai jogalkalmazási, illetve
a szerződéses jog és szokásjog közötti árnyalat
nyi különbségekre is.
A 3- fejezet szerzője pontosan meghatározza a
kombattáns fogalmát és a vele szembeni maga
tartásformák szabályait, majd részletesen idézi a
nemzetközi szerződésektől a nem-kombattánsokra vonatkozó, érvényes jogokat. Külön fog
lalkozik a szabadságharcosok egyes csoportjai
val, a zsoldosokkal, a kommandó csapatokkal, a
kémekkel, a fel derítőkkel, az ejtőernyős deszantokkal, majd a sérült gépből ejtőernyővel mene
külőkkel, a sebesültekkel, a sebesültápolókkal,
a lelkészi szolgálatot ellátókkal. Mindegyik spe
ciális esetre felsorolja az egyének jogait mind
harci helyzetben, mind a fogságba esés után. A
3- fejezet külön kitér a hadviselő feleket követő
személyekre - haditudósítók, munkásosztagok,
illetve polgári ellátó csoportok tagjai - és jogaira
is. A 4. fejezet a harcászati, a hadműveleti és a
hadászati fegyverzet alkalmazásának korlátairól
ad áttekintést, külön részletezve az ABC-eszközök bevetésére vonatkozó nemzetközi szabá
lyokat. Ugyanezen fejezet közli a harceljárások
humanitárius enyhítésére vonatkozó rendelete
ket is: az erőszak nem irányulhat nem katonai
célokra. Sajátos vonása a kódexnek, hogy utal a
hadparancsot kiadó katona mérlegelési lehető

ségére, illetve a nemzetközi fel el ősségre vonása
esetére is, amely a hibás döntés következménye.
A következő, igen részletes fejezet szerzője
összefoglalja mindazon előírásokat, amelyeket
az államok a nemzetközi szerződések megköté
sekor ünnepélyesen deklaráltak a civil lakosság
védelme érdekében. Az elvi alap teljesen vilá
gos: a polgári személyek köre nem résztvevője a
fegyveres konfliktusoknak, tehát nem lehet célja
sem.
A 6. fejezet kitüntető figyelmet fordít a sebe
sülteket, a betegeket és a hajótörötteket, illetve
az egészségügyi berendezéseket védő jogokra. A
következő részben pedig részletes jogi felsorolás
található a hadifoglyokat megillető bánásmódról,
illetve a hadifoglyokat őrző államok vezetőinek
kötelezettségeiről. A 8. fejezet a lelkipásztori
szolgálat nemzetközi védelmének formáit fo
galmazza meg. A 9-, a kulturális javak védelmét
leíró fejezet szerzője először pontosítja a
kulturjavak körét, amelyekkel szemben tilos a
fegyverek alkalmazása, illetve megállapítja a
fegyvert bevető parancsnok felelősségét. A kü
lön jogi védelem alatti kulturális értékek közé
sorolják a nemzetközi szerződések az UNESCO
által listára vett épületeket, épületegyütteseket,
felszíni természeti kincseket, különböző gyűjte
ményeket, amelyek nem szolgálhatnak sem ka
tonai célokat, és nem lehetnek célpontok sem,
sem támadáskor, sem védelemben, sem meg
szálláskor. Az egyezmények kék-fehér, alul csú
csosodó címerpajzs jelölést írnak elő mind az
álló, mind a szállított kulturális értékek jelölésére
és hasonló karszalagot a személyzet megkülön
böztetésére. A 10. fejezet a tengeri hadművele
tekben, blokádokban érvényes emberi jogokat
tisztázza és meghatározza a hadviselés során
fenntartható, polgári tengeri útvonalak, korrido
rok, földi kábelek és csővezetékek sérthetetlen
ségét.
A fegyveres konfliktusok alatt betartandó em
beriességi kötelezettségek fontos gyűjteményét
adja a semlegességi jogot tárgyaló fejezet, amely
a fogalom kifejezésével, majd a szokásjog törté
netével vezeti be a részletes tárgyalást. Ezután
tájékoztatást nyújt az Egyesült Nemzetek chartája
végrehajtásának gyengeségeiről, a többoldalú
állami szerződések előnyeiről, illetve a semleges
országok önvédelmi feladatairól. A fejezet rész
letesen szól a semleges politikát folytató államok
jogairól és kötelezettségeiről, a konfliktusban
álló felekkel szembeni távolságtartásáról, sőt a
legújabb, a hadiszállításokat tiltó rendelkezések
ről is. Sajátos a fejezetnek az a része, amely az
áthaladással, a telekommunikációval, a semleges
légtér és tengeri partvidék háborús használatával
kapcsolatban fejt ki tiltó rendelkezéseket. A 12.
fejezet talán a gyűjtemény legfontosabb össze
foglalója, hiszen a humanitárius jogok végrehaj
tásáról és végrehajtatásáról szóló intézkedéseket
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írja le és a jelenlegi jogfelfogást tükrözve értéke
li. Kiemeli a nemzetközi médiumok leleplezése
inek, a hadműveleti vezetés ellenőrzésének, a
felelős parancsnokok fegyelmezésének a jelen
tőségét, a megtorlás lehetőségét, a kártérítési
igényt, a védő hatalmak beavatkozási kötelessé
gét, a Vöröskereszt és a diplomácia közvetítő
szerepét. A függelék részletes felsorolást ad az
1956-tól napjainkig megkötött és érvényes nem
zetközi szerződésekről, a védőjelekrol, az egyes
országokban kiadott, humanitárius jogról szóló
szolgálati előírásokról. A záró fejezet egy igen
részletes, nemzetközi bibliográfiát nyújt az olva
sóknak.
A fegyveres konfliktusok idejére érvényes
humanitárius jogok gyűjteménye komoly segít
ség mind az államok vezetése, mind a jogalko
tók számára, amennyiben célul tűzik ki a koráb-

ban korlátlan erőszak visszaszorítását. A lakosság
emberséges része a könyvet olvasva megfelelő
tájékozottság birtokába juthat, és kényszerítheti
kritikájával, hangulata kifejezésével a politiku
sokat és a parancsnokokat arra, hogy a történe
lem legvéresebb századának a végén csökkent
sék az aljas indulatok levezetésének a lehetősé
gét, szűkítsék az erőszak alkalmazásának körét.
A könyv egy emberséges párbeszédhez nyújt le
hetőséget, mert hozzáférhetővé teszi a szinte át
tekinthetetlen és hiányos rendszerű nemzetközi
humanitárius jogot. Egyben felcsillantja a re
ményt, hogy az ellentétes érdekek fegyvertelen
megoldásai több sikert nyújtanak, mint a vak és
fékezhetetlen erőszak - és ezt a szembenállók is
képesek lesznek megérteni. Valamikor.
Bencze László

IRENE BUTT-MONIKA EICHLER (ED)

BIBLIOGRAPHY MILITÄRWESEN
Bibliography of Military Affairs
Deutschsprachige Hochschulschriften und Veröffentlichungen
ausserhalb des Buchhandels í 966-1980
(K. G. Saur, München-London-New York-Paris, 1993- 305 o.)
A kötet a katonai szakirodalom könyvkeres
kedelmi forgalomba nem, vagy csak igen kis
példányszámban került részének bibliográfiai
számba vételét nyújtja. A kutató tisztában van a
doktori disszertációk, intézeti és magánkiadások
regisztrálásának a nehézségeivel, ezért különö
sen hálás lehet a fáradságot nem ismerő szer
kesztőknek, akik munkájukban.feldolgozták az
osztrák, német és svájci nemzeti bibliográfiákat,
a disszertációkról és kutatási jelentésekről meg
jelenő tájékoztatókat.
Munkájuk eredménye egy 3400 tételes bibli
ográfia, amely a katonadiplomáciától a katonaorvosláson át a hadijogig felöleli a katonai tu
dományok teljességét. A minket közelebbről
érintő hadtörténelmi rész is hihetetlenül sokrétű.
A régibb történelemről legyen elég megemlíteni

a XV. századi burgenlandi zsoldosokról, a Beth
len Gáborral szembeni stájer védelmi intézkedé
sekről; az újabb korszakból, az Osztrák-Magyar
Monarchia éveiből a német vezénylési nyelvről,
a tábori papi szolgálatról, a katonai repülésről és
a tengeralattjárókról, a hadikiegészítésről, a tiszti
akadémisták egyenruhájáról, az 1912/13-as bal
káni háborúról, az első világháború kitöréséről
szóló disszertációkat.
A kötetben az eligazodást rendkívül alapos
tárgyszómutató segíti. A bibliográfia forgatása
nem kis haszonnal járhat, mivel német nyelvte
rületről könyvtárközi kölcsönzéssel az ilyen tí
pusú kiadványok is rövid időn belül kézhez
kaphatók.
Veszprémi László
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KRONIKA

DOMOKOS GYÖRGY

A CASTRUM BENE EGYESÜLET 5. VÁNDORGYŰLÉSE
Simontornya, 1995. június 2-4.
Minden történész számára fontos, hogy a lehe
tő legtöbb ismerettel rendelkezzen a társtudo
mányok eredményeiről. Úgy vélem, e megál
lapítás fokozottan igaz a XVI. századdal, illetve
az azt megelőző korszakokkal foglalkozó kuta
tókra. Ezért tehát nagy örömmel vettem részt a
főként régész-művészettörténész jellegű Castrum
Bene Egyesület által Várak a középkor vegén,
1490-1600 címmel, ez év június 2^i. között, Si
montornyán megrendezett, immár ötödik ván
dorgyűlésén. A helyszín kiválasztásában lénye
ges szerepet játszott, hogy a Simontornyai Vár
múzeum idén ünnepli fennállásának 20. év
fordulóját.
A Castrum Bene Egyesület névadója a Mátrá
ban található Benevár, ahol, s amelynek közelé
ben az egyesület első közgyűlését tartotta. Az
eddigi rendezvényeken a korai, illetve a virágzó
középkor várai adták az előadások témáit, me
lyekből eddig két kötet született. Remélhetőleg e
hasznos sorozat nem szakad meg. Az Egyesület
tagságának többségét régészek, „műemlékesek"
alkotják, de az alapítók szándéka szerint min
den, a várak iránti érdeklődő kutató csatlakoz
hat.
Az ötödik vándorgyűlés első napjának legfon
tosabb eseményét a simontonyai vár megtekin
tése jelentette. A műemléki helyreállítást koráb
ban irányító Horler Miklós távolléte miatt Feld
István régész vállalta magára a sok tekintetben
egyedülálló, egyik legépebb állapotban ránk
maradt síkvidéki erődítmény bemutatását. Ennek
során megismerkedhettünk a vár történetével,
tulajdonságaival, építészeti korszakaival. Az elő
adó nagy hangsúlyt helyezett a műemléki hely
reállítás problémáira, jelesül arra, hogy miként
és milyen mértékben lehet és szabad a különbö
ző korok egymást követő építészeti stílusait
egyidejűleg bemutatni. A vár megtekintését kö
vetően ugyancsak Feld István elnök, valamint
Búzás Gergely, a visegrádi vármúzeum régésze,
titkár tájékoztatta a jelenlevőket az Egyesület
munkájáról, céljairól, melyek között már a jövő

évi vándorgyűlés is szerepel. Este Dr. Gaál Atti
la, Tolna megyei múzeumigazgató adott foga
dást, amely a test táplálása mellett a szellemi éh
ség csökkentéséhez is nagymértékben hozzájá
rult, hasznos szakmai megbeszélésekre és viták
ra adva lehetőséget.
A résztvevők a második napon tíz előadást
hallgattak meg. Elsőként a már említett Gaál
Attila ismertette a Szekszárd melletti török Újpalánk feltárásának eredményeit, valamint annak
történetét. Ezt követően Koppány Tibor a déldunántúli várak és várkastélyok középkor végi
helyzetét vázolta. Rámutatott, hogy a várakon
folyó építkezések és az azokban zajló kulturális
élet a Jagelló-kornak az eddigiektől eltérő érté
kelését teszik szükségessé. Miklós Zsuzsa a Tol
na megyei várkutatás eredményeiről szólva eddig 49 várat sikerült azonosítani - a komplex
kutatási módszerek szükségességét hangsúlyoz
ta. Számomra, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
munkatársának, különösen fontos volt a Hadtör
ténelmi Térképtár, mint a kutatás egyik alapvető
bázisának említése (katonai felmérések, légi
fotók). Bodó Balázs régészhallgató a pécsváradi
apátság XV. századi kolostorerődjének feltárási
munkálatait mutatta be. Elmondta, hogy az erős
ség építésével kapcsolatban rendkívül sok, a bi
zonytalanság, amelyek tisztázását a nem mindig
szakszerűen végzett ásatások is nehezítik. Ko
vács Gyöngyi a barcsi török palánkvár történetét
idézte fel előadásában, majd vár képét igyeke
zett a feltárás eredményeiből megrajzolni. Gere
László a Szigligeten folyó ásatásokat ismertette.
Kiemelte, hogy a Giulio Turco által 1572 körül
készített alaprajzhoz képest eltérések mutatkoz
nak, továbbá, hogy a felső és az alsó vár építése
közt a korábbi elképzelésekhez képest jóval rö
videbb idő telt el. Simon Zoltán a füzéri vár tör
téneteivel kezdte előadását, majd bemutatta a
Perényi család, a vár tulajdonosának, építészeti
tevékenységét is (Siklós, Patak). Feld István az
északmagyarországi reneszánsz várkastélyokkal
kapcsolatban először a „kastély" fogalmát igye
kezett tisztázni, majd a kutatási problémákról
szólva hangsúlyozta az együttesen végzett ásatás
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és falkutatás, illetve a régész és a művészettörté
nész közös munkájának fontosságát. Magyar
Károly és Végh András előadásaikban Buda XVI.
századi erődrendszerének keletkezési körülmé
nyeivel és lehetséges formájával foglalkoztak.
Magyar Károly a Schedel-féle Világrónika, illet
ve a Schön-féle metszet ábrázolásait, míg Végh
András a Szapolyai János által végeztetett erődí
téseket vizsgálta. Utolsóként három előadás
hangzott el egyazon témáról, a nyéki királyi va
dászkastély rekonstrukciós kísérleteiről. Feld Ist
ván régészeti, Baríos György ikonográfiái, Sze
kér György pedig művészettörténeti megközelí
tésben tárgyalta a témát. A hallgatóság kitűnő
példáját láthatta-hall hattá egy adott téma komp
lex megközelítésének. Azt, hogy „láthatta",
nyomatékosan hangsúlyozom, mivel ez utóbbit
is, mint minden előadást, diavetítéssel illusztrál
tak a szerzők.
A hosszúra nyúlt, szigorúan tudományos kon
ferencia után a résztvevők egy felfrissítő rene
szánsz koncerten vehettek részt, majd Takács
Mária, a Simontornyai Vármúzeum igazgatónője
adott - mondhatnók, hagyományos - fogadást,
amely, az előzőhöz hasonlóan, minden szem
pontból gyümölcsözőnek bizonyult.
Az Egyesület a harmadik napon busztúrán vett
részt, melynek során elsőként Ozorára látogat
tunk el. A még restaurálás alatt álló ozorai vár
különösen jó lehetőséget nyújtott a feltárás-fal
kutatás-helyreállítás problematikájának vizsgála
tára, mivel a vár jelenleg teljesen átmeneti álla

potban van. Ismét Feld István kalauzolt bennün
ket, s a vár körüljárása közben bemutatta a falku
tatás nyomán előbukkant korábbi részleteket.
Ezután megtekintettük az ásatások során előke
rült régészeti leleteket is. A délután folyamán
Tamási, Döbrököz és Dombóvár, sajnos, csak
egy-egy falcsonk formájában fennmaradt várait
látogattuk meg. Kivétel közülük a DombóvárBékepark területén található Árpád-kori kis
erődítmény, amely földsáncai meglepően ép ál
lapotban maradtak fenn. A vándorgyűlés ezen
erősség megtekintésével zárult.
A Castrum Bene Egyesület ötödik vándorgyű
lése számomra, mint történészek, nagyon hasz
nosnak bizonyult. Betekintést nyerhettem a ro
kon szakmák műhelyébe, tájékozódhattam sok
új eredményről. Természetesen az ilyen típusú
konferenciákon az újabb szakmai ismeretek
megszerzése mellett legalább annyira fontos a
személyes kapcsolatok kialakítása is. Ilyenkor
derül ki, hogy a régésznek a földből kiásott
ágyúcsődarab
meghatározásához
segítséget
nyújthat a tüzérséggel foglalkozó történész, aki
viszont az általa vizsgált várakról kaphat bővebb
infonnációt a várábrázolásokat és -alaprajzokat
szorosan gyűjtő régész-muzeológustól.
Végül még egy megjegyzés. Örömtelinek és
példaértékűnek tartom azt a lelkesedést és kitar
tást, amit a gyűlés tudós és egyetemista résztve
vőinél egyaránt tapasztalhattam, akik a tudo
mánybarátnak egyáltalán nem nevezhető kör
nyezetben is igyekeznek helytállni és munkáju
kat eredményesen végezni.

FELHÍVÁS
A Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága közli, hogy a
XXn. NEMZETKÖZI HADTÖRTÉNELMI KOLLOKVIUM
1996. szeptember 3-9- között
Bécsben kerül megrendezésre.
Témája: Crécy-től Mohácsig: A későközépkori e u r ó p a i hadügy.
Az előzetes jelentkezési lapok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
épületében (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.), a Hadtudományi
Könyvtárban, Dr. Veszprémy László ügyvezető titkár ú r n á l vehetők át.
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ALAPÍTVÁNY
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS
TÁMOGATÁSÁRA
Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó
igazgatója, dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
nyugalmazott főigazgatója és dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum munkatársa alapítványt hoztak létre a magyar hadi
történetírás támogatására.
Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti,
politika- és társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek
közzétételét, különös tekintettel az 1867-től napjainkig tartó történeti korszak
eseményeinek feltárására. Segíteni kívánja a magyar hadtörténészek
bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi tudományos
életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván
nyújtani
1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi meg
jelentetéséhez,
2. belföldi konferenciákon való részvételhez,
3. magyarországi kutatómunkához,
4. külföldi kutatómunkához,
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez,
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez.
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt
munkásságáért jutalomban részesít.
Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész,
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója, A
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos,
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens,
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész,
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet Igazgatója.
Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok:
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V.,
Harmincad u. 3- Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az
adományozók által meghatározott célra is adhatók.
Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az
alapítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest,
Pf. 7. Telefon: (00-36-1) 15-69-522, (00-36-1) 15-69-970,

Ára: 100 - Ft

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra:

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak.

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát.

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség.

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.)

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esetleges javításokat a második és
harmadik példányra is kérjük rávezetni.

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza,
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással.

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet.

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári,
kézirattári és bibliográfiai adatokat.

9- Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.)

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg.

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat
hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét.
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TÁMOGATÁSÁRA
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Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti,
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bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi tudományos
életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván
nyújtani
1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi meg
jelentetéséhez,
2. belföldi konferenciákon való részvételhez,
3. magyarországi kutatómunkához,
4. külföldi kutatómunkához,
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez,
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez.
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt
munkásságáért jutalomban részesít.
Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész,
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója. A
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos, <
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens,
cr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész,
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet igazgatója.
Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok:
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V.,
Harmincad u. 3. Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az
adományozók által meghatározott célra is adhatók.
Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az
alapítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest,
Pf. 7. Telefon: (00-36-1) 15-69-522, (00-36-T) 15-69-970.
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TANULMÁNYOK

VESZPRÉMY LÁSZLÓ

PÁNCÉL ÉS PÁNCÉLOSOK EMLÍTÉSEI A KRÓNIKÁKBAN
ÉS OKLEVELEKBEN
A páncél, illetve páncélos jelentésű szavak (lorica, pancerata) a hazai forrásokban
- törvényszövegekben, elbeszélő és okleveles forrásokban - gyakorta előfordulnak.
Pontos értelmezésükkel kapcsolatban nem kis nehézséget jelent, hogy egykorú
ábrázolásokkal, eltekintve a vitatott eredetű kígyóspusztai csattól, nem tudjuk
azonosítani őket. így biztosra vehetjük, hogy a különböző korokban az egyes
hadieseményekkor ugyanaz a kifejezés különböző típusú és felszereltségű
páncélosokra vonatkozhatott.
A hazai latinságban a Kálmán király korabeli törvényhozási emlékek között
találjuk a páncélzat első említését (1. tk. 40. c ) : ha a várispánok a birtokukon élő
szabadoktól 40 pensa jövedelemnél többet tudnak behajtani, valamint lovakat is
tudnak kapni, akkor 100 pensánként egy páncélos (loricatus) katonát kell
kiállítaniuk. 40 pensa jövedelem esetén pedig egy vért (lorica) nélküli katona
kiállítására kötelezettek. A törvénycikkelyből kitűnik, hogy lovasok voltak,
valamint, hogy a mások birtokán letelepült közszabadok adójából állították ki őket.
Maga az időpont semmiképpen sem véletlen, mivel Kálmán uralkodására tehető a
magyar királyság konszolidációja a XI. századi polgárháborúk és pogánylázadás
után, de a fegyverzeti reformra a Magyarországon átvonuló keresztes seregek is
nagy hatással lehettek.
Bolla Ilona kutatási eredményeként a szabadok dénáradójának reformja nagy
biztonsággal összefüggésbe állítható egy hadszervezeti reformmal. A dénáradó
eltörlése nyilván a közszabadok személyes katonai kötelezettségének a fenntartását
volt hivatva előmozdítani, ám fenntartása a más földjén élő közszabadok esetében
annak felismerése volt, hogy az önálló egzisztenciával nem rendelkezők vagy nem,
vagy csak korlátozott mértékben voltak képesek kivenni részüket a hadviselésből.
A törvény (1. tk. 45. c.) külön is megjegyzi, hogy azok, akik szekérrel, lóval való,
vagy fizetett szolgálatra képesek, a korábbi adó felét, 4 dénárt kötelesek adni. Bolla
joggal utal Anonymus krónikájának egy helyére, ahol az a szerviensek mellett
egyszerű embereket (rustici) említ katonaként (Szentpétery, Scriptores 1. k., 94. o.)
A közszabadok szemszögéből pedig Freisingi Ottó leírása utal ugyanerre a
problémára: a közszabadok elszegényedő része képtelen a személyes
kötelezettségnek eleget tenni, s ezért többen állítottak ki egy-egy katonát. Mint írja:
,,... a parasztok, akik falun élnek, nem fejenként hadakoztak, hanem kilencen
1 A gazdag irodalomból Tóth Z.; A kígyóspusztai csat jelentősége. In: Turul, 47, 1933. 11-17. o., Éri /..- Adatok a
kígyóspusztai csat értékeléséhez. In: Folia Arclieologica, 8, 1956. 139. skk. o.; //. Kolba /..- Epigráfiai adatok a
kígyóspusztai öv kormeghatározásához. In: Folia Archcologica, 15, 1963. 77-85. o.; Fálóczi Horváth A.: A magyarországi
kunok régészeti kutatásának helyzete. In: Folia Archcologica, 24, 1973. 241-250. o.
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szokták felszerelni a tizediket a hadhoz szükségesekkel, vagy heten a nyolcadikat,
vagy tovább is, ha szükséges, a többi pedig otthon maradt a földet művelni".
Mindebből mi arra következtetnénk, hogy az országos sereg zömét a XIII. század
közepéig mindenképpen e közszabad tömegek alkothatták. Róluk azonban
nehezen lenne elképzelhető, hogy megengedhették maguknak a fémpáncél
megszerzését, az ahhoz szükséges fegyverzettel és lóval.2 Erre csak egy szűk,
tehetősebb rétegük lehetett képes, de még inkább az egyes várispánok
környezetével és a várispánságok jövedelme alapján kiállítottakkal számolhatunk. A
királyi sereg nehézfegyverzetű magja, páncélos jellegű része, az előkelők és a király
kísérete mellett a királyi vármegyerendszer anyagi erején nyugodhatott. E rendszer
majd a XIII. század folyamán formálódik át alapjaiban, ami azonban már az
oklevelekben is jól nyomon követhető.
A krónikaszerkesztésnek a XI-XII. századi magyar történettel foglalkozó fejezetei
ben gyakran találunk páncélra, páncélosokra vonatkozó említéseket. Ezek nem
rendelkeznek különösebb datáló értékkel, de összehasonlítva a XIII. századi
okleveles anyaggal, számarányukat tekintve nem elhanyagolhatóak. A páncélosokra
vonatkozó legszebb és legérdekesebb leírás a 118. fejezetben, a Bátor Oposhoz
kapcsolt párviadal történetében található: „In hoc autem bello Opus filius Martini
de genere Vecellini miles gloriosus, militem ducis nomine Petrum audacissimum
super equum submirteum, ceterosque precedentem, radiante lorica et deaurata
galea perspicuum atque ad conflictum milites provocantem singulári certamine
superavit. Nam de agmine Salomonis ad predictum militem solus Opus super
gilvum equum in lorica cucullata evulsus, in modum fulminis ictu lancée, aipta
lorica Petrum per medium cor transfixit... .
A hazai Árpád-kori latinságban csak itt fordul elő a csuklyás páncél (lorica
cucullata) és a kardmarkolat (capulus) megnevezése, s amennyiben a részlet 1200
előtti lejegyzési), ami igen valószínű, akkor a lovagias, szemtől szembe vívott
párviadalok legkorábbi megörökítése is. Nemcsak Opos személye, hanem a
kifejezések hasonlósága is kapcsolatot teremt a krónikaszerkesztés 118. fejezete,
valamint a 100., 107. és 127. fejezet között. A 100. fejezetben megismétlődik az ,,in
certamine singulári" kifejezés, míg a fűimen, fulminare szavak a 118., 107. és 127.
fejezetben szerepelnek. Szóhasználatukban és szemléletükben mindenesetre közeli
rokonságban állnak a hasonló jelenetet leíró XIII. századi királyi oklevelekkel, ami
persze a rendelkezésre álló kifejezések szűk választékával jól magyarázható.
Tekintettel arra, hogy a páncélok, párviadal említése, pontosabb datálásra nem ad
alkalmat, csak utalunk a szakirodalomban található véleményekre, amelyek a
lejegyzés időpontját a XII. század elejétől a század végéig próbálják meghatározni.
2 Bolla /..• A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Bp., 1983. 59-60. o. A közszabadok
hadviselési kötelezettségére a tatárjárás idején Zsoldos A.: A királyi várszervezet és a tatárjárás In Hadtörténelmi
Közlemények, 104, 1991. 51-53. o.
3 Szentpélery I.: Scriptores rerum I lungaricarum. 1 k., Bp., 1937. 385-386. o.
Bellus Ibolya modern fordításában (Bp. 1986): „Ebben az ütközetben a Vecellinus nemzetségéből való Márton lia
Opus, a híres vitéz párviadalban legyőzte a herceg I'éter nevű vakmerő vitézét, aki gcsztenyeszín lován ülve a többiek
előtt vonult, ragyogó páncélban, aranyos sisakkal tündökölt és viadalra hívta a vitézeket. Salamon csapatából egyedül
Opus ugratott oda fakó lován, csuklyás páncélban az említett vitézhez, és lándzsájának villámszerű döfésével áttörve a
páncélját, Péter szívének a közepébe szúrt." Geréb László fordításában érdekes módon Opos „bozontos bőrvértjéről" ír,
a csuklyás páncélt értve félre.
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A leírások szóhasználata és katonai szakszerűsége alapján a lejegyzés jelenlegi
formáját sem helyeznénk túl közel a XI-XII. század fordulójához/1
Pontos datálásra sajnos a csuklyás páncélpáncéling sem használható. Pauler
Gyula nagy meggyőződéssel állította, hogy a krónikában leírt páncél pontosan
megegyezik a- korabeli, XI. századi nyugati fegyverzettel, s ezt nem is lehet
kétségbe vonni. A sisakok különböző fajtái mellett már igen korán, a XI. századtól
mindenképpen igazolható a gyűrűs páncél fejen (is) viselt használata. A XII. század
elejétől pedig a kézikönyvek számtalan ábrázolását is számon tartják, sokszor
sisakkal kombinálva. Viselhették azt a sisak alatt éppúgy, mint a sisak felett. Az
utóbbi esetben a sisak viseléséről csak a páncéllal borított fej furcsa, szögletes alakja
árulkodik. Ráadásul a csuklya, kapucni szó az egyházi szóhasználat révén (ordo
cucullatus stb.) egyébként is jól ismert lehetette
Az előbbi leírásban Péter esetében a fénylő páncélra való utalás bizonyítja annak
fémes jellegét, ami egyébként a csuklyás páncél esetében is valószínűsíthető.
Ugyanakkor megemlítjük az értelmezési lehetőségek választékának illusztrálására,
hogy a bizánci forrásokban a „kukulion" egyaránt jelenti a csuklyát és a textilából,
selyemből készült ruhát, fegyveringet - fegyverkabátot. A szónak ez utóbbi
jelentése azonban itt valószínűtlen.
A krónikaszerkesztés 135- fejezetében a kunok a páncélos magyarok sokaságától
ijednek meg (multitudo loricatorum), valamint Salamon menekülése során
megtudjuk, hogy a király és kísérete páncélban volt (loricati). A 156. fejezetben
folyóba veszett páncélosokról olvasunk (loricati homines in fluvio tamquam trunci),
majd a lói. fejezetben a menekülő Sámsonról tudjuk meg, hogy tunicája alatt
páncélinget viselt ,,sub tunica panceriam, qui pre gravamine lorice natare non
potuit", később a Boricsot megfutamítok vérrel szennyezett páncéljáról értesülünk
„eorum lorica sanguine humano confecta".
Megjegyzést érdemel Erdélyi László fordítói gyakorlata, aki az arma, armare
kifejezéseket is rendre páncél, páncélt ölt formában magyarította. Ez Anonymus 39.
fejezetében, Árpádról szólva csak megmosolyogtató, de a krónikaszerkesztés 153.
fejezetében már elgondolkoztató, ahol is arról olvasunk, hogy a váratlan cseh
támadás következtében a magyaroknak nem maradt idejük magukra ölteni
fegyvereiket (qui arma habebant, armare se non poterant). Közöttük joggal
sejthetünk páncélosokat is.
Sajátos jelensége a páncélokra vonatkozó terminológiának, hogy a nyilván
legelterjedtebb bőrpáncélra, nemezpáncélra nem ismerünk külön szót. A lorica alatt
minden bizonnyal azt is érthették. A szakirodalom a bőrpáncélt az ára alapján

4 Összefoglalóan 1. Tliuróczy /..• Chronica Ilungarorum, Commentarü 1. k., 355. o.; Horváth J.: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp., 1954. 321. skk, o.; Gcrics ].: Krónikáink és a Szt. László-legenda
szövegkapcsolalai. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései, (Szerk.: Horváth J.-Székely Gy.) Bp., 1974. 113-136. o.;
Krista Gyula legújabb művében a krónikásszövegek egy 1210 körüli átdolgozását valószínűsíti: A történeti irodalom
Magyarországon a kezdetektől 1241-ig. Bp., 1994,
5 Pauler Gy.: A magyar nemzet történele az Árpádházi királyok alatt. Bp., 1899- (2. kiad.) 1. k,, 124 o.; Viuróczv,
Commentarü ... i. m. 1. k., 378. o.; Peirce, /.: Arms, Armour and Warfare in the Eleventh Century. In: Anglo-Norman
Studies X. Woodbridge, 1988, 241, o.; az ábrázolások kimerítő áttekintése Sicolle, D. C: Arms and Armour of the
Crusading Era 1050-1350. N, Y., 1988. 1-2. k.; Capulusra 1. Lexicon latinitatis medii aevi 1 Iungariae, 2, k,, 49. o.
6 Kolias, Taxiarchis G.: Byzantinische Waffen. Wien, 1988. 56. o.
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próbálja meg azonosítani. Tagányi nyomán Szűcs Jenő utal egy 1327-ből származó
hagyatékban előforduló 2 márka értékű, valószínűleg bőrből készült loricá-ra.7
Részben ehhez a kérdéshez kapcsolódóan Kézai krónikájának néhány említését
kell megvizsgálnunk. A krónika 78. és 83. fejezete említi a milites coridati kifejezést,
míg a 80. fejezet miles phaleratus-ról ír. Először lássuk a coridatus problémáját. A
szót Erdélyi bátornak fordítja (,vcordatus"), míg Bollók János páncélosnak.
Mégjegyezzük, hogy bőrpáncélos értelmét már Horányi Elek valószínűsítette
kiadásában, ami persze kérdés, hogy éppen német vitézek kapcsán indokolt-e ez a
XIII. századi krónikában. A szó mindenesetre jelen formájában rejtélyes. A Kézaikrónika fennmaradt változataiban coridatus áll, illetve a coridatusból javított
cordatus alakok. A lehetséges fordítások vagy a cor (magyarul szív) etimológiát
követik, s így szívélyes, bátor értelmet tulajdonítanak a szónak, vagy a corium
etimológiát, s ez esetben bőrpáncélosnak értelmezik (coriatus). Kétségkívül
problémát jelent, hogy a korban, pl. Salimbene krónikájában inkább szívélyes
értelemben használatos. Könnyen lehet, hogy a szó előfordulása mögött a XIII.
századi itáliai „páncél" jelentésű corellus, corretum kifejezéseket kereshetjük.
Eredetileg bőrből készülhettek, de a XIII. századi forrásokban túlnyomórészt
fémpáncélként fordulnak elő.
Nem kevésbé fordulatosán alakult a miles phaleratus szóösszetétel fordításának
története, annak ellenére, hogy Kézai forrása azonosítható a krónikaszerkesztés 39.
fejezetében (Szentpétery, Scriptores 1. 296. o.): „cum trecentis dextrariis phalera-tis"
formában. Tekintettel arra, hogy a jelző szinte kizárólag lovak mellett áll, s
különösen a dextrarius mellett fordul elő, 9 az egyértelműen a lovak
feldíszítettségére vonatkozik, még ha bizonytalan is, hogy az anyagokra, szalagokra,
vagy a lószerszámra erősített fémdíszekre vonatkozik-e. Hasonló értelemben fordul
elő az emberi beszéd jelzőjeként a kor szóhasználatában. így értelmezi Izidor
kézikönyvében (XX. 16.: phalerae ornamenta equoaim sunt, et est sermo Graecus),
vagy Szent Bernát híres, többek között Vincentius Bellovacensis Speculum
historialé-jába is átvett De laude novae militiae c. munkájában: a hagyományos
szellemben élő és küzdő lovagokat azért kárhoztatja, mert nem gyors, hanem díszes
és ékes lovak után vágyakoznak (Equos habere cupiunt fortes et veloces, non
tarnen coloratos aut phaleratos).10 Bernát szóhasználatában a szó nyilván nem
fegyverzetet, páncélt jelöl, hiszen abban az esetben nem utalna azok felesleges,
hivalkodó voltára. A szó díszes, ékes jelentése szépen dokumentálható Günther XII.
század végi Ligurinusából, pl. mandata phalerata (3. 363- o.), verba phalerata (6.
154. o.), phaleratis vocibus (2. 240. o.), s talán az eques faleratus is hasonló
értelemben állhat (3. 198. o.). A lovagi harcmodorral és a páncélok fejlődésével
összhangban a lovak páncéljára vonatkozó első utalások a XII. század utolsó
évtizedeiben tűnnek fel. Gislebert 1187 körül krónikájában „equos ferreis
cooperturis ornatos"-ról tesz említést, miként I. Frigyes, vagy Oroszlánszívű Richárd
seregében is megjelennek. Ha hihetünk Choniates leírásának, a magyarok lovai is
7 Szűcs J.: Az 1267. évi dekrétum és háttere. Szempontok a középnemesség kialakulásához. In: Mályusz Elemér
emlékkönyv. Bp., 1981 341. o. Legutóbb összefoglalóan: Árpádok 27-32. o.
8 Horányi Bek Kézai kiadása, Buda, 1782. 136. o.; Settia: im. 145-146. o.
9 V. ö. Dictionary of Medieval Latin from the British Isles, 3. k., 646. o., dextrarius címszó, 1312-ből.
10 In: .V. Bernardiopera. Vol 3 , (Ed.:/ Leclcrq-H. M. Hochais) Roma, 196.3. 8. fej., 220-221. o. Általunk készített
magyar fordítása kéziratban.
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részben már páncéllal borítva vonultak fel a zimonyi csatában. A szó páncélos
értelme így a XIII. században válhatott általánossá, miként azt II. Frigyes egy
oklevele (cum equo armato), valamint egy 1261. évi liviandi forrás ugyanarra a
tényre vonatkozó kifejezései is szemléltetik (in dextrariis faleralis et armis levibus).
G. Köhler német területen a legkorábbi említést 1238-ban találta meg: „cum viris
armatis et dextrariis ferro coopertis". A páncélos lovat Heinrich von Mügéin is így
értelmezte, latinul „trecentisque dextrariis in falieris adveniens", németül „drew
hundert bedackte rósz" (Szentpétery, Scriptores 2, 136., 250. o.), tekintettel arra,
hogy német szóhasználatban a lópáncél egyszerűen ,,Decke"-ként honosodott meg.
Erdélyi László a kifejezést teljesen félreértve mind Kézainál, mind a
krónikaszerkesztés fordításában íjász, tegzes könnyűlovasokról szól, míg Bollók
János sokkal nagyobb valószínűséggel páncélosokról. Kézai a XIII. század második
felében a phaleratus szót nyilván páncélos értelemben használta, igaz, szokatlan
módon nem lovak, hanem emberek, vitézek jelzőjeként. E megállapításból persze
az is következik, hogy Kézai krónikás forrásában a páncélos ló megemlítése a XII.
század vége előtt teljesen indokolatlan, így ennek az említésnek is megállapíthatjuk
a terminus post quem-jét.11
A .páncéllal, bőrpáncéllal kapcsolatos fejtegetéseinkbe ezen a ponton vonhatjuk
be a körmendi hospesek IV. Béla által 1244-ben adott kiváltságlevelét, valamint a
trencséni várjobbágyoknak egy évvel korábban kiadott oklevelet. 1243-ban arról
olvashatunk, hogy „homines castri Trenchiniensis ..., qui nobis in cabatis servire
consueverant", míg a körmendieknek szóló oklevélben „dabunt nobis unum
panceratum habentem hastam, cabatum, galeam, faretram, et cetera ornamenta apta
panceratris cum duobus equis". („A trencséni vár emberei, akik ... nekünk
páncélingben szoktak szolgálni", illetve „egy páncélost küldenek majd nekünk, aki
lándzsával, páncélinggel, sisakkal, íjjal, két lóval és egyéb, a páncélosokhoz tartozó
felszereléssel ellátott".)
Az oklevelek vitatott része, hogy mit érthetünk a cabatus kifejezésen. A cabatust a
magyarországi latinság szótára - kérdőjellel - a katonai ruházat részeként,
mellvértként tartja számon. Pauler Gyula egy elfeledett tanulmányában e kifejezést
nemez-, illetve bőrpáncélként értelmezi, utalva arra, hogy a XIII-XIV. században a
magyar hadseregben a nehézfegyverzetűek általában nem fémpáncélt, hanem
bőrpáncélt viselhettek. Teljes mértékben el lehet fogadni az érvelését, mivel azt a
bizánci fegyverzetről megjelent újabb munkák szépen alátámasztják. A perzsa
eredetű (qaba) szó ugyanis az európai latinságban a XIII. századig rendkívül ritka s
előfordulásai sohasem a hadiruházattal kapcsolatosak; általában ujjatlan kabátként
értelmezik. A XIV. és XV. században mind a szláv nyelvterületen (v. ö. lengyel
kabát), mind neolatin területen (v. ö. olasz gabbano, francia caban) számos

11 Az adatokra Köhler C: Die Entwicklung des Kriegswesen und der Kriegführung in der Rillerzeil 1. k., 175. o.,
HI/1, k., 33-34. o., III/2. k., 9., 43~/i5., 78-79. o.; Iloffmeycr, Ada Bruhn de.- Arms and Armour in Spain. Gladius, 1981.
(tomo especial) 1. k., 187. o.; 2. k., 167-170. o. A krónikaszerkesztés vonatkozó helyét mind Bellus Ibolya, mind Geréb
László egyszerűen páncélosnak fordítja
A hadiménekre vonatkozó itáliai említés (Verona 1276/1323): „coperlas a dextratio". V. ö Aldo A. Settict: Comuni in
querra. Armi ed esercili nell'Italia délie Città. Bologna. 1993. 84. o.
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alkalommal előfordul, de - a rendelkezésünkre álló szakirodalom alapján - mindig
a polgári ruházat részeként.1
A szó hazai előfordulását mi sokkal inkább a bizánci katonai szóhasználattal
hoznánk kapcsolatba. A bizánci bőrpáncélt ugyanis kabadion-nak nevezték, ami
etimológiailag is kapcsolódik az európai előfordulásokhoz. A kabadion a bizánci
szövegekben (Sylloge tacticorum, Praecepta militaria) bőrpáncélként fordul elő.
Leírásuk szerint: térdig ér, anyaga gyapjú és bőr, hogy a rámért ütéseknek ellen
tudjon állni, rövid, rövid, bő ujjai vannak, a belső oldalukon felhasítva, hogy a
mozgásban ne akadályozzák viselőjét, sőt e hasított ujjakat a váll felett össze is
lehetett gombolni. A bizánci források kapcsán röviden még utalnunk kell Michael
rhetornak egy 1152. évi hadieseményt leíró soraira, ahol a magyarok szőrös
pajzsairól történik említés. Igen valószínű, hogy Zsoldos Attila sejtése a helyes
miszerint itt bőrpajzsról lehet szó!
A bőrpáncél feltételezett hazai elterjedtségében semmi rendkívülit nem kell
látnunk. A bőrök különleges kikészítésének technikája Angliától Itáliáig közismert
volt; az így ellenállóvá tett bőrt általában cuir bouilli-ként emlegették. Igen
frappáns kései itáliai példák utalnak arra, hogy a bőrpáncél a XIV. századi
háborúknak is elfogadott védőfegyvere volt. A zsoldosokkal kötött szerződések
előírásai vagylagosan említik a fém, illetve a bőr védőpáncélzatot (sisak, kéz- és
lábvédő). így találjuk egy 1372. évi luccai forrásban: „conestabiles atque caporales
équestres debeant esse muniti gorgeria coraxa ferrea, manicis ferrei vei de corio
cocto, barbuta seu galea coxariis coreis seu gambarolis de corio vei de ferro ...".
Raguzai források a XIII. század második feléből érdekes módon nem használják a
corium szót, hanem helyette nemezt emlegetnek, pl. capellum de filtro
összetételben, fegyverneveket tartalmazó felsorolásban is! Nyilván éppen azért
nem vált élesen külön a kétféle páncél latin elnevezése, mert mindkettőt páncélnak
fogadták el a korban. Az persze még megvizsgálandó, hogy a körmendi oklevélben
használt galea szó előfordulásainál valószínűsíthető-e a sisakok bőr anyaga, vagy
12 Részletesen 1. erre Vcsxprénty /..: Körmend a középkor hadtörténetében. In: Körmend a hadtörténelemben
Körmend, 1992. 10-11. o.
13 A kifejezést eddig inkább lemezkés, vagy sodronypáneélnak értelmezték Hartal egyszerűen loricaként
magyarázza. Bariul A.: Glossarium mediae cl inľimae latinitaiis regni Hungáriáé. I.eipzig-Bp., 1901. 88. o. Bándi
Zsuzsanna vaspikkelyes páncélnak véli: Bdlldl Zs.: Körmend a középkorban. Körmend, 1987. 14. o.; Lexicon laiintatis
medii aevi Hungáriáé. 2., 3- fasc.
IV. Béla oklevelei: Szenlpétery, Regesta No. 743. u. (Árpád-kori új Okmánytár. IKiad.: Wenzel C.\ Bp. 1860-1874. la
továbbiakban Á U. O.I) VII. No. 89. o ; Marsina R.: Codex diplomaticus et epislolaris Slovaciae. Bratislava, 1971. 2. k.,
No. 129. A körmendi oklevél legújabb kiadása: Bándi, Körmend ... i. m. 121-122. o. Továbbá Panier Gy.: Néhány szó
hadiviszonyainkról a XJ—XIII. században In: Hadtörténelmi Közlemények. 1888/1., 525. o. A szó európai előfordulásai:
Dictionary of Medieval Lalin from the British Sources. London, 1975. fasc. 2., 233. o. 1187-böl; Niermeyer, D.: Lexicon
latinitaiis minus. Leiden, 1976. 459. o. A XIV. századi olasz említésre Du (.'ange, 2., 7. o. A XIV-XV. századi olasz és
francia említések: Französisches etymologisches Wörterbuch. (Hg.: Wallher ť. Wartburg) V. ö. még: A magyar nyelv
etimológiai szótára, 2. o., 291. o.
A bizánci hadtörténetre Kolias, Byzantinische Waffen .. 55-59. o.; a magyar hadtörténetre Kovács László munkáját
in: Krisló Gy.: Az Árpád-kor háboFÚi. Bp. 1986. 270-271. o.
14 Zsoldos Attila opponensi véleményében megfogalmazott sejtése. Disszertációmról írt bírálatáért itt is köszönetlel
tartozom. A bizánci szöveghelyre Morarcsik Gy.: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Bp. 1988. 135. o.
15 Általában 1. Walerer, Jolin W,: Leather and the Warrior. Northampton, 1981.
16 Boccia L. G.: Hic iacet miles. Immagini guerrière da sepolcri Toscani del due e Trecento. In: Guerre assoldaii in
Toscana 1260-1364. Firenze, Museo Stibbert, é. n. 87., 96. o.
Az itáliai bőrpáncélokra 1. Setlia: i m. 144-145., 225 o., /.. G. Boccia-E. T. Coellio: L'armamenio di cuio e ferro nel
Trecento italiano. In L'uomo, le armi, le mura. Milano 1974 24-37. o. (L'illuslratione ilaliana 1947:2, nem tudtuk elérni).
17 Monumenta I listorica Ragusina. Notae et acta cancellariae Ragusinae 3. k., 58. o.
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mint a Gyöngyösi szótártöredék XVI. század közepi adata sejteti, vagylagos
használatával kell számolnunk.18 Ugyanakkor egy 1199-es végrendelet királyi
megerősítésében a „galea, lorica cum caligis" valószínűleg jelentős értéket
képviselő - tehát nem bőr - fegyverzetre utalhat.19
A hazai Árpád-kori fegyvertörténeti szókincsben figyelmet érdemel a vassisak, a
capellum de ferro egy 1252. évi királyi oklevélben való előfordulása.20 A sisak
kifejezés szószerinti fordítása a XIII. századi „chapel de fer"-nek, német
Eisenhutnak, az Osztrák Rímes Krónika „isenhouť'-jának, amelyet ha máshonnan
nem, Villehardouin, vagy Joinville krónikáiból, illetve magyarországi faliképekről is
jól ismerünk. Szerencsénkre a fegyvertörténeti kutatás azonosította a félgömbös,
vagy kúpos, több lemezből összeállított vaskalap hazai korabeli képi forrásait, így
például a süvetei Szent Margit-legenda harcosain, a svábfalvi faliképen, vagy éppen
a Képes krónika egyik miniatúráján.
Felmerül a Joachim Bumke által
kézikönyvében többször exponált probléma: valóban megtalálható-e a terminus
mögött minden esetben a megfelelő tárgy? Tény, hogy a páncélos „panceratus"
értelmezését illetően nem alakult ki egységes értelmezés a XIII. századi
oklevelekben. Sőt, ha lehet, a körmendiek 1244. évi oklevelének és az 1252. évi
oklevelek terminusai teljesen eltérőek: 1244: hasta - 1252: lancea, cabatum-lorica,
galea—capellum de ferro, faretra-arcus et sagittae. Úgy látszik, mivel a kancellária
nem rendelkezett egységes terminológiával a panceratus, vagy az arma militaria
pontos fogalmát illetően, tulajdonképpen csak a lándzsa, sisak, íj meglétét szabták
meg, kiegészítve 1252-ben a pajzzsal (clipeum). Az 1252. évi leírás
szóhasználatában nyugatiasabb, talán azt tükrözi, ahogyan az udvar látni szerette
volna a hívásra a királyi zászló alá gyülekező vitézeket. Nem lehet véletlen, hogy
éppen az 1252. évi oklevél szép példája annak a IV. Bélai törekvésnek, hogy az
adomány érvényét a katonai szolgálat előírt fegyverzettel való teljesítéséhez kösse.
Talán precedens értékűnek szánták, s azért vettek be a felsorolásba egy olyan
keresett terminust, ami azután az egész XIII. században magában áll a
magyarországi latinságban. Ugyanakkor a vaskalap nem tartozik a szorosabb
értelemben vett lovagi fegyverek közé, inkább a közönséges katonai fegyverzet
tanozékának tekinthető, s mint egy egyszerűbb sisakforma, ismertségével valóban
számolhatunk a XIII. század közepének Magyarországán. : Az oklevelekből persze
az a következtetés is levonható, hogy a fegyverek felsorolásával inkább csak az
előírt fegyverfajtákat akarták jelezni, semmint azok pontosabb jellemzőit megadni.
A királyi hatalomnak nem állhatott módjában részletekbe szólóan megszabni a
fegyverzet milyenségét, így a hadra kötelezettek maguk dönthettek arról, hogy
védőfegyverzetük milyen minőségű legyen, fém, vagy éppen bőr alapanyagból
készüljön.
Az oklevelekben a loricatus szó 1193-tól, a panceratus 1244-tól több ízben
előfordul, de a részleteket illetően a páncélhasználatról nem tudunk meg többet,
18 Régi magyar Glossarium (Szcrk. Berlár].—Károly L) Bp., 1984. 615. o.
19 Szentpélery, Regesta ... i m, Nr. 183. (Kiad,: Hazai Okmányiár) Győr, 1873. 5. k., 2. o
20 Szentpélery, Regesta ... i. m. Nr. 973. (Kiad.: Á. II. G. VU. k.) 342. o.
21 Kovács i.: Viselet, fegyverek. In: Krisló Gy.: Az Árpád-kor háborúi. Bp., 1986. 258-259. o.; Panciula A.: Viselet,
legyverek. In: Krisló Gy.: Az Anjou-kor háborúi. Bp., 1988, 240. o.
22 Bumke, /.: Höfische Kultur, Literatur und gesellschaľt im hohen Mittelaller. 1-2. k. München, 1986. (3 kiad.)
23 Hoffmeyer: Arms ... i, m, 2. k., 254-257. o.
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szerencsés esetben a fémpáncél rendkívüli értékéről szerezhetünk tudomást.2' A
rendkívül szórványos előfordulásokból következtethetünk az elnevezések mögötti
anyagi kultúrára, annak szintjére is. Kiáltó az ellentét, ha a XIII. századi raguzai
végrendeletek és források finom megkülönböztetéseket, pontosan megjelölt
anyagneveket és fegyverfajtákat
feltüntető terminológiáját is bevonjuk
elemzésünkbe. A hazai elbeszélő és okleveles források elnagyolt, nem egyértelmű
kifejezései arra utalnak, hogy maga a tárgyi és társadalmi valóság is elnagyoltabb,
kevésbé differenciált volt, mint tőlünk távolabb, például az Adriai-tenger partján.

24 Loricatusra: Á. U. O. XI. 53.; Szentpétery /.: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp., 1913-1987.
(Regesta) 2. k., 21. o.; Á. U. O. II. 342. o.; KnauzF.: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Strigonii, 1882. II. k., 72. o.; Á.
U. O. XI. 372. o.; Á. U. O. VII. 68. o.; Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmaiiae ac Slavoniae. Zagrab,
1904-1934. III. k., 239. o. Panceratusra körmendi oklevél, Á. U. O. VIII. 246. o.; Á. U. O. VII. 480. o. Zsoldos Attila idézett
véleményében a soproni vár páncélosait (1269) sem fémből készült páncélingűeknek gondolja.
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László Veszprémy
REFERENCES T O ARMOUR AND ARMOUR-CLAD
SOLDIERS IN CHRONICLES AND DIPLOMAS
Summary
The Author of the study surveys the references to armour and armour-clad soldiers in the Hungarian
Latin sources originating from the time before 1301. Such references can occure in acts, chronicles and
diplomas equally - as lorica, loricatus, lorica cucuUata, capellum de ferro, etc. The Authour pays special
attention to the mentionings of armour made of leather and to the occurrence of the expression „miles
phaleratus" in the 13th century sources with the meaning „armour and/or cover for chargers". After
having collated the Hungarian sources with manuscripts from Ragusa the Author came to the
conclusion that the number of the Hungarian sources is relatively small and the rough descriptions in
them refer to the limited use of defensive armour in Hungary, either of metal or leather.

László Veszprémy
LES MENTIONS DE LA BARDE ET DE BARDÉS DE FER DANS LES
CHRONIQUES ET DANS DES CHARTES
Résumé
L'essai donne un aperçu des mentions de la barde et de bardés de fer dans les sources en langue
latine en Hongrie d'avant 1301. Nous trouvons de telles mentions dans les lois, dans les compositions
de chronique et dans les chartes également (lorica, loricatus, lorica cucuUata, capellum de ferro).
L'auteur consacre de l'attention singulière aux quelques mentions de la barde de cuir et à l'explication
de l'expression du 13e siècle miles phaleratus, la couverture protégeant le cheval, barde. L'étude, après
le collationnement avec les sources de Raguse, arrive au résultat suivant: les descriptions des armes
défensives sont rares dans les sources en Hongrie et même si nous trouvons des descriptions, elles ne
sont pas détaillées, mais bâclées, ce qui montre l'expansion limitée des bardés de fer en Hongrie et
qu'ils étaient souvent utilisés avec la barde de cuir.
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László

Veszprémy

DIE ERWÄHNUNGEN VON PANZERN UND GEHARNISCHTEN RITTERN IN
DEN UNGARLÄNDISCHEN CHRONIKEN UND URKUNDEN DES MITTELALTERS
Resümee
Vorliegende Studie bietet einen Überblick über die Erwähnungen von Panzern und geharnischten
Rittern in den lateinischsprachigen ungarländischen Quellen vor dem Jahr 1301. Solche kommen
sowohl in Gesetzen als auch in den Chronikredaktionen oder in Urkunden vor (lorica, loricatus, lorica
cucullata, capellum de ferro). Besondere Aufmerksamkeit schenkt der Autor einigen Textstellen, in
denen der Lederharnisch erwähnt wird, sowie der Deutung des Ausdrucks miles phaleratus, der im 13Jh. vorkommt. Nach einem Vergleich mit den Quellen aus Ragusa kommt der Verfasser auf die
Schlußfolgerung, daß trotz der verhältnismäßig geringen Zahl der ungarländischen Quellen die
wortkargen Beschreibungen der Verteidigungswaffen auf eine beschränkte Verbreitung, mitunter auch
mit dem Laderharnisch kombinierte Verwendung der Panzer und Harnische hinweisen.

Л а ело

Веспреми

УПОМИНАНИЯ О ЛЛТЛХ
И ПАНЦЫРЯХ И ХРОНИКАХ И АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Резюме
15 ста тье дастся обозрение упоминаний о латах и панцыряч, слеш иные в отечественных
источниках на латинском языке до 1301 года. Эти упоминания встречаются и законах, к хрониках и
в документах (1опса, 1опсаШ5, 1опса сиси11а(а, сареНшп с!е Сегго). Автор уделяет особое внимание
некоторым упоминаниям, которые можно отнести к кожанным панкырям, а также выражению
тИе5 рЬа1егаП15, встречавшемуся в 13. веке, что означало кожанное покрывало для зашиты лошади,
которое можно было истолковывать также как нанцырь. Исследование делает сопоставление с
рагузскими источниками, и автор приходит к выводу, что венгерские источники относительно
редки, они встречаются в небольшом числе, и зашиапое вооружение также невозможно описан,
детально. Сделанные наспех описания указывают на ограниченное распространение ианиырного
(бронированного) вооружения в Венгрии. И большинстве случаев даются ссылки па совместное
применение его с кожа иным папнырсм.
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POLLMANN FERENC

A SZÖVETSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS NEHÉZSÉGEI:
OSZTRÁK-MAGYAR-BOLGÁR ELLENTÉTEK KOSZOVÓ ÜGYÉBEN
I 9 1 6 TAVASZÁN
Bevezetés
Immár egy teljes emberöltő telt el századunk első nagy világégése óta és szinte
könyvtárnyira tehető a történetével foglalkozó szakirodalom, a történész számára
mégis még hosszú időre elegendő tisztázásra váró problémát kínál az 1914 és 1918
közötti viharos négy esztendő. Igaz, a legfontosabb kérdések terén aligha várható
jelentős, a korábbi álláspontokat alapjaiban megváltoztató felfedezés. Nem így áll
azonban a helyzet egy egész sor, a szaktudomány által mind ez ideig elhanyagolt,
vagy csupán kevesebb figyelemre méltatott részletkérdéssel kapcsolatban.
Természetes dolog, ha a mellékhadszínterek eseményei - minthogy a háború
menetére viszonylag korlátozott befolyást gyakoroltak - mérsékeltebb érdeklődést
váltanak ki a korszak történetét kutató szakemberekből. Mindez különösen
elmondható a balkáni hadiesemények vonatkozásában. Az itt következő dolgozat
egy olyan - voltaképpen önmagában kétségkívül jelentéktelen - ügyre kívánja
ráirányítani a figyelmet, amelynek a Nagy Háború történetét feldolgozó sokkötetes
szakmunkák szerzői sem szenteltek túlságosan nagy teret és tanulmány írására is
valószínűleg csupán egyetlen kutatót csábított.1 A dualista monarchia és Bulgária
I916 tavaszán folytatott területi vitája az ügyben érdekelt kortársak publikált
visszaemlékezéseiben is alig - vagy éppen egyáltalán nem - kerül említésre.
Nyilván magyarázatra szorul, mi indokolhatná egy ilyen elismerten nem igazán
döntő fontosságú ügy esetében a megkülönböztetett érdeklődést. Igaz, mindig van
valami különleges abban, ha egy koalíciós háborúban két szövetséges között a
viszony annyira megromlik, hogy egy időre a közös ellenség helyett egymás
térdrekényszerítését tartják legfontosabb feladatuknak. Ennél a körülménynél
mindazonáltal jóval fontosabbnak tűnik a szóban forgó ügynek egy másik sajátos
vonása. Nevezetesen az, hogy a kirobbant konfliktus nem önmagában érdekes
igazán, hanem azáltal, hogy egy egész sor mélyebben fekvő és valójában az ügy
tárgyáénál lényegesen súlyosabb belső ellentét egymásra hatásának köszönheti
létrejöttét. A Monarchia és Bulgária között kirobbant viszály tárgya ugyan elsőd
legesen a néhány ezer négyzetkilométernyi koszovói terület feletti fennhatóság
megszerzése, ám a valódi tét ennél sokkal komolyabb. Ezt pedig egyetlen szóval
meg lehet nevezni: a presztízs.
Már a világháború kitörését megelőző két évtizedben megfigyelhető a Monarchia
külpolitikájában az egyre súlyosbodó belső válsággal küszködő birodalom esetében
tulajdonképpen nagyon is érthető tendencia: a presztízsszempontok fokozódó
1 Zhii'ko Awamorslti: Konflikti austro-hungarez-bullgar rrelh Kosovos dhe synimet bullgare per te dalë ne detin
adrialik pennes té Shqipcrisë (1915-1916), Gjurmime albanologjike, Séria e shkencave historike, III, 1973- 81-120. o.
Viszonylag részletesen - ám némileg szélesebb aspektusból - ír a konfliktusról a kiváló osztrák hadtörténész, Rudolf
fcrálxk a.Z alábbi (sajnos csupán kéziratban meglévő) tanulmányában: Militär und Politik in der ersten Jahreshälfte 1916,
Wien, 1983.
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érvényesülése. Ez talán a legszembeötlőbb módon az albán kérdés és a skutari
válság kezelésében nyilvánult meg. A külvilág és még a szövetséges német
politikusok számára is teljességgel érthetetlennek bizonyult, miért tulajdonít oly
kiemelkedő fontosságot néhány montenegrói, vagy albán falu hovatartozásának,
miért nyilvánítja ezek sorsát a birodalom létérdekének - amiért adott esetben még
háborúzni is hajlandó - a dualista állam? Valójában nem túlságosan nehéz felismerni
mindezek mögött az egyre inkább beszűkülő külpolitikai mozgástér, a nagyhatalmi
pozíció gyengülése vagy akár esetleges elvesztése miatti félelem kényszerítő
hatását. Ebben az összefüggésben a fenyegető tekintélyvesztés következménye
reálisan aligha felmérhető. Minél inkább valódi tartalmat nyer az a nem is oly rég
még teljességgel képtelenségnek tűnő kilátás, hogy a Monarchia lesz Törökország
után Európa következő „beteg embere", úgy fokozódik a birodalmi presztízs
megőrzésének fontossága.
A Monarchia diplomáciájának irányítói számára az önálló albán állam meg
teremtésének ügye - a kétségkívül létező fontos stratégiai érdekeken túlmenően szinte szimbolikus fontosságot kapott: látszólag ebben az egyetlen problémában
összpontosult a birodalom valamennyi balkáni érdeke. Természetesen mindez
együtt járt azzal a veszéllyel, hogy a dualista állam túlzottan exponálja magát az
egyre inkább nemzetközi jelleget öltő konfliktusban, s ennek következtében saját
maga növeli meg az ügy tétjét. Ez a hazardírozás 1913-ban a londoni nagyköveti
konferencián végül is felemás eredményt hozott: sikerült ugyan elérni az önálló
Albánia létrehozását, ám annak kiterjedése jóval alatta maradt az eredetileg
tervezettnek és jelentős albán etnikum az ország határain kívül rekedt. Ezen
túlmenően azt sem lehetett egyértelműen sikernek minősíteni Bécsben, hogy az új
államalakulat nem Ausztria-Magyarország, hanem mind a hat nagyhatalom
garanciája mellett jött létre. A világháború azonban új helyzetet teremtett és a
Ballhausplatzon úgy gondolták, itt az idő az albán probléma végleges rendezésére.
Ennek megfelelően Koszovó helye természetesen az etnikai alapon létrehozandó és
osztrák-magyar protektorátus alatt működő új Albániában lenne. Ezt a programot
veszélyeztette most a szövetséges Bulgária magatartása.
A szófiai kormányzatnak a szóban forgó ügyben tett lépéseit ugyancsak jelentős
mértékben presztízsszempontok motiválták. Ferdinánd cár hosszú uralkodása alatt
mindeddig sikerrel valósította meg azt a kézenfekvő nemzeti programot, amely a
félsziget valamennyi bolgárok által lakott területének egyesítését tűzte ki céljául. A
szerencsésen megválasztott pillanatban és a megfelelő oldalon lépett be országával
a háborúba ahhoz, hogy e program talán legfontosabb részét: Macedónia meg
szerzését valóra válthassa. Miután Szerbia vereségével mindez realizálódott, úgy
tűnt, hogy a bolgár igények még nagyobb dimenziókat ölthetnek: lehetséges a
középkor nagy bolgár birodalmának a helyreállítása is, melynek három tenger
mosta egykor a partjait. Az országgyarapító uralkodó imázsa ugyanakkor nem
viselte el, hogy katonái olyan földről vonuljanak ki - akár átmenetileg is -, melyet
fegyverrel hódítottak meg. A konfliktus során bolgár részről gyakorta történt hivat-

2 A bolgár uralkodót a hivatalos osztrák-magyar dokumentumokban következetesen királynak titulálják, feltehetőleg
így kívánva érzékeltetni, hogy Ferdinándot nem tekintik egyenrangúnak a valódi császárokkal (1. Ferenc József,
[I. Vilmos, II. Miklós).
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kozás arra, hogy a Monarchia által kívánt lépések - úgymond - a bolgár uralkodó, a
bolgár állam, a bolgár nemzet presztízsét sértenék.
Amennyire igaz a presztízsszempontok dominanciája a konfliktusban érdekelt
államok közötti viszony tekintetében, nem csekély mértékben megfigyelhető
mindez alacsonyabb szinten, ha úgy tetszik: személyes vonatkozásban is. Különö
sen szembetűnő az a rendkívül veszélyes rivalizálás, amely a Monarchia külpolitikai
és katonai vezetése között folyik, és amelyhez a koszovói konfliktus újabb jelentős
mennyiségű muníciót szolgáltatott. Azt lehet mondani, hogy ez a történet legalább
annyira Conrad (illetve az AOK, azaz az osztrák-magyar Hadseregfőparancsnokság)
és Burián (illetve a Külügyminisztérium) közötti mérkőzésről szól, mint Bulgária és
az Osztrák-Magyar Monarchia közötti területi vitáról. A koncepcionálisan is rend
kívül eltérő felfogást valló vezérkari főnök és külügyminiszter személyes meg
győződése szerint természetesen az összbirodalom érdekeit tartja elsődlegesen
szem előtt, ám levelezésüket tanulmányozva nehéz szabadulni attól az érzéstől,
hogy esetenként óhatatlanul előtérbe kerültek náluk bizonyos presztízsszempontok
is.
Birodalmi és személyes politikusi tekintély érvényesítése vagy megőrzése vélt
vagy valós jogok érvényesítésének szándékával keveredve jókora adag gyúanyagot
képezett, és valóban kevésen múlt, hogy a két szövetséges - a harmadik asszisz
tenciája mellett - egymásnak essék egy olyan zsákmányért, melynek megtarthatósága a háború végső kimenetelétől döntő mértékben függött.
A konfliktus kirobbanása mögött elsősorban a Monarchia alapvető belső és külső
bajai húzódnak meg. Ezek a problémák természetesen eddig sem számítottak
ismeretlennek, a kutatás jórészt feltárta mibenlétüket. Az 1916 tavaszán kirobbant
viszály érdekessége főként abban van, hogy nagyon szemléletesen illusztrálja e
bajok létezését és részben hatásmechanizmusát. A Monarchia helyzete a központi
hatalmak szövetségi rendszerén belül nagyon pontosan érzékelhető e konfliktus
révén: Mindez nyilván komoly tanulságul szolgálhatott a bécsi (budapesti és
tescheni) döntéshozóknak a birodalom valódi mozgásterének szűkösségére nézve
csakúgy, mint a Berlintől (el)várható támogatás valóságos értékére vonatkozóan.

1. A konfliktus feltételei
1.1 A fizikai tér
A központi hatalmak és Bulgária között 1915. szeptember 6-án kötött egyezmény
titkos kiegészítő jegyzőkönyve meghatározta azt a határvonalat, amely az új
szövetséges számára garantált szerbiai területek kiterjedését rögzíti. Az AusztriaMagyarország és Bulgária 1916 tavaszán kirobbant területi vitája során érintett zóna
az említett vonaltól értelemszerűen nyugatra húzódik, minthogy a konfliktus éppen
abból fakadt, hogy a szófiai kormányzat menet közben igényt jelentett be mindazon
területekre, amelyek a Szerbia elleni 1915-ös hadjárat során bolgár'megszállás alá
kerültek. Ezt pedig - de különösen azt a körülményt, hogy a bolgárok fait accompli
elé kívánták állítani -- a Monarchia nem fogadhatta el, mivel balkáni érdekeit az
egyoldalú bolgár lépés súlyosan veszélyeztette volna.
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Földrajzi értelemben az események színtere tehát a választóvonal által érintett
területsáv, amely a Morava dunai torkolatától déli, majd délnyugati irányban a két fő
Morava-ág közötti vízválasztót követve átszeli Szerbiát, Prizrentől délre egy darabig
a szerb-albán határ mentén halad tovább, végül nagyjából Elbasanig tart. Köze
lebbről tekintve a konfliktus szempontjából azonban eminens jelentősége termé
szetesen a vitatott területnek van, azaz Prizren- Pristina- Djakova- Ipek- Kačanik
körzetének, röviden: Koszovónak.
Ez a valamennyi oldalról markáns hegyvonulatokkal határolt régió - a korabeli
térképek szóhasználatával: a központi medence" - hadműveleti szempontból
különösen fontos területnek számított. A Balkánnal kapcsolatban természetesen sok
tekintetben csupán viszonylagos értelemben lehet előnyös feltételekről beszélni,
mindenesetre a relatíve magasabb népsűrűség, a megművelhető földterület aránya,
a rendelkezésre álló anyagi erőforrások viszonylagos gazdagsága, ' a terület könnyű
átjárhatósága, sűrű vízhálózata és jó ivóvize mind jelentős értéknek számított. Nem
elhanyagolható tényező ugyanakkor Koszovó stratégiai fekvése sem, különösen az
a körülmény, hogy Közép-Európa és az Égei-tenger közötti összeköttetés hagyo
mányos útvonala: a Belgrád-Mitrovica-Pristina-Kacanik-Üsküb (Skoplje)-Szaloniki
tengely észak-dél irányban átszeli a medencét. Az ebből fakadó közvetítő szerep
következményeként a terület gazdasági kötődése nem korlátozódik egyetlen
szomszédos régióra,1 hanem többoldalú, ami viszont érthető módon megkönnyíti,
hogy politikai hovatartozása vitatottá váljék.
1.2. A szereplők
Ha sorra vesszük az ügyben valamilyen szempontból érintett személyek körét,
úgy kétségkívül megállapíthatjuk, hogy a történéseknek három olyan valódi fő
szereplője volt, akiknek a tevékenysége az események alakulását döntő mértékben
meghatározta. Ők mind személyiségjegyeik, mind a döntéshozatali mechaniz
musban elfoglalt pozíciójuk alapján leginkább voltak alkalmasak arra, hogy
kulcsfontosságú szerephez jussanak. Egyiküknél, a bolgár uralkodónál ez magától
értetődőnek tűnhet. /. Ferdinánd erősen centralizált hatalmi struktúrájában ter
mészetes volt, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi döntésben a végső szót
(esetenként alattvalóinak állásfoglalását határozottan felülbírálva) maga az uralkodó
mondja ki. Némileg más volt ugyanakkor a helyzet az ellentáborban. Az OsztrákMagyar Monarchia politikai berendezkedése a dualizmusból fakadóan eleve jóval
bonyolultabb volt. Mindehhez járult még, hogy az agg császár-király, Ferenc József
- különösen a háború évei alatt - az információkat már nagyon erősen megszűrve
kapta. Uralkodói jogainak formális csorbítása nélkül természetesen, de a valódi
3 Különös módon c viszonylag nem túlságosan nagy térség vizei három különböző tenger vízgyűjtőjéhez tartoznak: a
Fehér-Drin az Adriába, a Sitnica az Ibaron, a Moraván és a Dunán keresztül a Fekete-tengerbe, míg a Lepenac a
Vardaron keresztül az Égei-tengerbe ömlik. Strategische Übersicht des österreichisch-ungarisch-orientalischen
Kriegsschauplatzes, I. Der westliche Teil der Balkanhalbinsel. Wien 1906., 159. o.
'4 Itt a viszonylagosság egyáltalán nem vonatkozik a rendkívül jelentős ásványkincsvagyonra, különösen a krómércre,
de a szintén megtalálható rézre, mangánra, ezüstre, ólomra és antimonra sem. Detailbeschreibung des Sandžak Plevlje
und des Vilajets Kosovo. Wien 1899. 112 o.
5 A konfliktus egy bizonyos időszakában bolgár oldalról elhangzott az az érv, hogy Koszovó birtoklása Macedónia
gazdasági fejlődéséhez nélkülözhetetlen. A Monarchia ugyanakkor a létrehozandó albán államot minősítette „élet
képtelennek" Koszovó nélkül.
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döntések már sokkal inkább a Ballhausplatzon, a tescheni főhadiszálláson, (esetleg
Budapesten) születtek. Ennélfogva az ügy másik két igazi protagonistája Burián
István külügyminiszter, valamint a vezérkar főnöke, Franz Conrad von Hötzendorf
vezérezredes volt. Az említett három főszereplő mellett azonban természetesen egy
egész sor politikus, diplomata és katona került rövidebb-hosszabb időre kap
csolatba az üggyel.
Bolgár részről első helyen az uralkodó, 7". Ferdinána említendő. Az ő szereplése
az ügyben meglehetősen ellentmondásos. Életrajzírói által gyakorta kihangsúlyozott
politikai éleslátása és ügyes manőverező képessége helyett ebben az esetben
inkább kicsinyes sértődékenységével és kompromisszumokat elutasító merev
ségével tűnt ki. Igaz, a kínálkozó lehetőséget országa gyarapítására kiválóan
felismerte és kihasználta, ám az a leplezetlen mohóság, amit ennek során tanúsított,
uralkodói tekintélyét szövetségeseinek körében inkább rombolta, s a vele szembeni
bizalmatlanság indokolt voltát erősítette.
Mindvégig fontos szerepet kapott az események során Radoszlavov minisz
terelnök. 7 Közismert szimpátiája a német—osztrák vonal iránt a konfliktus ki
éleződése idején kormányfői posztját meglehetősen ingataggá tette, habár pontosan
nem lehetett tudni, hogy állandó célozgatásai esetleges lemondására mennyiben veendőek komolyan. A szófiai külföldi diplomaták éltek ugyanis a gyanúperrel, hogy
esetleg az uralkodó politikai sakkjátszmájának újabb lépésével van dolguk, mellyel
Ferdinánd voltaképpen a Monarchia döntéshozóira próbál nyomást gyakorolni az
ügy Bulgária számára kedvező kimenetele érdekében. Az uralkodó titkos
kabinetjének főnöke, Dobrovic,8 aki ugyancsak a központi hatalmak elkötelezett
híve volt, szinte végig a háttérben maradt. A katonák között Zsekov gene
ralisszimusz, a hadsereg főparancsnoka, és a cár közvetlen támogatását élvező
Gancsev alezredes10 kapta a legfontosabb feladatokat az ügyben - utóbbi külö
nösen a bolgár csatlakozás előkészítésében vállalt oroszlánrészt. A konfliktus
kiélezésében döntő szerepet játszott az egyik legtapasztaltabb bolgár hadvezér, az
események idején a megszállt Macedónia katonai kormányzója: Petrov tábornok.
Ami a német szereplőket illeti, első helyen kell említeni Falkenhayn tábornokot,1
a vezérkar akkori főnökét, akinek a konfliktus megoldásában voltak elévülhetetlen
érdemei. Mellette kiemelésre kívánkozik a német vezérkar tescheni ki
rendeltségének vezetője, Cramon tábornok tevékenysége. Ő a vitatkozó felek
közötti közvetítés során eredményesen használta fel az osztrák-magyar vezérkari
tisztekkel meglévő kiváló kapcsolatait.

6 I. Ferdinánd (1861. febr. 26-1948. szept. 10.)
7 Dr. Vaszil Radoszlavov (1852-1929)
8 Sztrasimir Dobrovic (? - ?) 1894-től 1918-ig Ferdinánd, majd 1924-ig Fia, Borisz legbizalmasabb munkatársa volt.
1943-ban gégerákban szenvedett, valószínűleg még abban az évben meg is halt,
9 Nikola Zsekov (1864-1948)
10 Peler Gancsev (1874. jan. 8-1952) 1915-ben előbb berlini katonai állasé, majd októberlől a háború végéig Bulgária
teljhatalmú megbízottja a német főhadiszálláson, egyben Ferdinánd cár szárnysegédje.
11 Racso Petrov (1861-1942) az események idején altábornagy.
12 Erich Georg von Falkenhayn (1861. szept. 11-1922. ápr. 8.) 1914. szept. 14-től a német szárazföldi csapatok
vezérkari főnöke, 1915. jan. 20-tól gyalogsági tábornok
13 August R. von Cramon (1861. ápr, 7-1940. okt. 19) 1915. jan, 27-től a háború végéig teljhatalmú német tábornok
az osztrák-magyar Hadseregfőparancsnokságnál (Armeeoberkommando, a továbbiakban: AOK),

-17-

Végül, ha az osztrák-magyar
oldal részéről kívánjuk számba venni a
konfliktusban érintett személyiségeket, érdemes külön említeni közülük a politikai
diplomáciai illetve a katonai vonalhoz tartozókat. Ez a két csoport ugyanis annyira
markánsan elkülönült egymástól mind az események megítélésben, mind a
követendő taktikában, s annyira érvényesült közöttük a szakmai szolidaritás, hogy
külső szemlélő számára időnként úgy tűnik, mintha legalább annyira ellenfélnek
tekintették volna egymást, mint a bolgárokat. A politikusok közül első helyre
kívánkozik Burián István báró, ' közös külügyminiszter. Az ő „diplomáciai"
vonalát kipróbált szakemberek képviselték: Szófiában a kiváló diplomata,
Tarnowski gróf, Teschenben az AOK-nál lévő külügyminisztériumi kirendeltségen
Douglas Thurn-Valsassina gróf valamint Friedrich R. von Wiesner lovag, b
osztálytanácsos.
A katonai vonal részéről a vezérkar főnöke, Conrad von Hötzendorf1 báró a
legfontosabb személyiség, míg a szófiai kirendeltségen Laxa ezredes és he
lyettese, Lokar százados áll közvetlen kapcsolatban a bolgár féllel.
Bármennyire is elkülönült egymástól az említett két csoport, személyes kap
csolatok révén azért természetesen létezett közöttük a hivatalos érintkezésen túl is
információcsere. Teschenben különösen jó viszony alakult ki a fiatal vezérkari tiszt,
Edmund Glaise von Horstenau1 és Wiesner között. Ennek eredményeképpen
kettejük között egyfajta megállapodás jött létre a kölcsönös hírcserére vonatkozóan,
aminek előnyeit mindketten élvezték. ;
1.3- A politikai tér
A szóban forgó konfliktus közvetve, vagy közvetlenül összefüggésbe hozható a
félsziget legégetőbb problémáival. így különösen a macedón kérdéssel (amely az
adott esetben a bolgár fél magatartását erőteljesen motiválta), az önálló albán állam
megteremtésének ügyével (amely a Monarchia balkáni törekvéseinek közép
pontjában állt), valamint az ez utóbbival szoros kapcsolatban lévő koszovói
rendezés dolgával (amely értelemszerűen az osztrák-magyar-bolgár vita lényegét
közvetlenül érinti).
1.3.1. A macedón kérdés
A macedón kérdés hosszú történetének első szakasza az 1870-es évektől a.
második Balkán háborút lezáró bukaresti békéig tartott (1913). E korszak folyamán
a félsziget központi területeinek jövőbeli birtoklásáért három fiatal balkáni
államalakulat: Szerbia, Görögország és Bulgária folytatott egymással küzdelmet. Az
itteni szláv nyelvű lakosság részben kialakulatlan nemzeti azonosságtudata, az
általuk beszélt dialektus szerbhorvát illetve bolgár rokoníthatósága egyaránt meg14 Burián István (1851, jan. 16-1922. okt. 20.) 1900. márc. 5-től báró, 1918, máj. 9-től gróf.
15 Friedrich Richard von Wiesner (1871. okt. 27-1951. nov. 5.) 1914. aug. 8-ától dolgozott a Külügyminisztérium
tescheni kirendeltségén.
16 Franz Conrad von I lotzendorf (1852. nov. 11-1925. aug. 25.) az események idején báró, később gróf
17 Wladimir Laxa (1870. Jan. 21-?) 1911 szept. 24-1916. ápr. 30.: vk. őrnagyi, majd vk. ezredesi rangban a Monarchia
szófiai katonai attaséja. '
18 Edmund Glaise von Horstenau (1882. febr. 27-1946. júl. 21.)
19 Peter Broucek. Fin General im Zwielicht. Die Erinnerungen Edmund Glaises von Horstenau Band 1,, Wien-KölnGraz, 1980. (a továbbiakban: Broucek), 327. o
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nyerhetővé tette őket mindkét szláv rivális számára. Nem volt esélytelen ugyan
akkor a görög fél sem: számára az ortodox keresztény vallás nyújtott jó esélyeket.
Az említett korszak végére a három rivális kiszorította a törököket Macedóniából és
egymás között osztozott a szóban forgó területen. Nem mondható el ugyanakkor,
hogy mindegyik fél elégedett lett volna a neki jutott zsákmánnyal. A nagy vesztes
Bulgária lett. Igaz ugyan, hogy az 1877-78-as orosz-török háborút ideiglenesen
lezáró San Stefano-i béke különösen kedvezményezett helyzetbe hozta, hisz egész
Macedónia birtokába jutott, ám a nagyhatalmak nyomására az új határokat a berlini
kongresszus érvénytelenítette és Bulgáriát szerzeményeitől megfosztotta. (A San
Stefano-i Bulgária határai20 azóta is elérhetetlennek bizonyulnak a mindenkori
szófiai kormányzat számára.) Az első Balkán-háború előtt Szerbia és Bulgária titkos
egyezményben előzetesen három részre osztotta Macedóniát, melyek közül egy-egy
Szerbia illetve Bulgária „vitathatatlan" zsákmánya lett volna, míg a harmadik ún.
„vitatott" zóna sorsát az orosz cár döntőbíráskodására bízták. Hiába végződött a
háború a balkáni szövetségesek gyors győzelmével. Közbeszólt ugyanis a nagy
hatalmak érdekellentéte. Ezúttal az Osztrák-Magyar Monarchia Albániával kap
csolatos tervei borították fel az előzetes rendezést. A dualista állam makacs
ragaszkodása a független Albánia megteremtéséhez arra indította a belgrádi kor
mányzatot, hogy Macedóniában keressen kárpótlást magának az albán kikötők he
lyett. Bulgária mereven elzárkózott a felosztás revíziójától, ám vesztére: hamarosan
szembetalálta magát előbbi szövetségeseivel (sőt Romániával és Törökországgal is).
A második Balkán-háború tulajdonképpen semmissé tette a bolgár hódításokat, a
bukaresti béke pedig rögzítette a lényegében ma is érvényes határvonalat a három
érdekelt ország között.
1.3.2. Az albán kérdés és az Osztrák-Magyar Monarchia
Az 1877-78-as orosz-török háború - amely sok vonatkozásban korszakhatárt
jelent a Balkán történetében - egyik közvetlen következményeként az albán nem
zettéválás problémája a nemzetközi nagypolitika színpadára került, megszületett az
albán kérdés. A jelen konfliktus szempontjából ez a probléma elsősorban a
Monarchia szemszögéből fontos, ezért érdemes röviden áttekinteni a dualista
államnak az albán ügyhöz fűződő viszonyát.
Magától értetődik, hogy a Monarchia Albánia-politikája önmagában nem, hanem
csupán az osztrák-magyar keleti politika részeként kezelhető. Ez utóbbi moz
gásterét az összeurópai nagyhatalmi konstelláció a múlt század utolsó harmadában
meglehetősen szűkre szabta. A Balkánnal kapcsolatos bécsi elképzeléseknek eleve
számolniuk kellett azzal a körülménnyel, hogy a Monarchia soha nem volt képes
kizárólagos beleszólást biztosítani magának a térség sorsának alakításában. Az
osztrák külpolitika kénytelen volt eltűrni, hogy más, szintén érdekelt hatalmakkal
osztozzon a balkáni érdekszférák felosztásában. így mindenekelőtt Oroszországgal.
A hatalmas északi szomszéd nyomasztó erőfölénye a Monarchiát feltétlen óva
tosságra kellett, hogy intse. Ennek következtében az osztrák Balkán-politikában
régtől fogva létező két tendencia (ti. a status quo megőrzésének még Metternichre
visszavezethető politikája, illetve a törökök rovására önállóan vagy az oroszokkal
20 Ezek bolgár vélemény szerint az ország „természetes határai". A San Stefano-i béke aláírásának napja (március 3 )
azóta is nemzeti ünnep Bulgáriában.
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együtt történő területgyarapítás21) bármelyikének hívei mindenképpen kénytelenek
voltak számításba venni Oroszország magatartását: akár szövetségesként, akár
ellenségként.
Bécs és Szentpétervár viszonya a tárgyalt időszak folyamán meglehetősen
hullámzóan alakult, mindazonáltal végérvényesen csak az angol-német szem
benállás éleződésének függvényében romlott meg. Albán vonatkozásban a két
érdekelt hatalom egymással szemben tanúsított magatartása természetesen ha
sonlóan alakult. A Balkán nyugati fele a Monarchia érdekszférájába tartozott, ahogy
ezt számos szerződés (Reichstadt 1876, Budapest 1877, Szentpétervár 1897,
Mürzsteg 1903) rögzítette. Amikor a cári birodalom Bulgária helyett Szerbiát és
Montenegrót kezdte favorizálni, közvetve az albán ügyekbe is beavatkozott, jóllehet
- nem lévén felkészülve a habomra - kénytelen volt visszafogni harcias szö
vetségeseit.
A Monarchia külpolitikájának irányítói természetesen tisztában voltak azzal, hogy
Oroszország balkáni terveit eredményesen csupán abban az esetben keresztezhetik,
ha megfelelő szövetségessel rendelkeznek, amely képes az „északi kolosszus"
részbeni semlegesítésére. Ily módon Oroszország közvetve is befolyásolta a bécsi
külpolitikát. Ez a látensen végig meglévő orosz fenyegetés az, ami egyfajta kény
szerpályára állítja a Monarchia Balkánpolitikáját. Minthogy Oroszországgal szemben
megfelelő támogatást Bécs 1871 után szemmelláthatólag csupán Berlinből várhat,
kénytelen érdekeit bizonyos mértékig eleve alárendelni a német érdekeknek.
Németország ugyan Bismarck idejében közismert módon érdektelennek nyil
vánította magát a keleti kérdést illetően, mégis kierőszakolta, hogy az 1879-ben
megkötött kettősszövetség mellett három évvel később Olaszország bevonásával
létrejöjjön a hármasszövetség, minthogy Rómától támogatást remélt francia ellen
lábasával szemben. Bécs kénytelen volt tudomásul venni az új szövetséges stá
tuszát, jóllehet Olaszország nyíltan igényt tartott egyes, a Monarchiához tartozó
területekre (Dél-Tirol, Isztria stb).
A fiatal olasz imperialista hatalom olyan ügyesen használta ki stratégiai
kulcspozícióját, hogy öt esztendővel később, 1887-ben már ő szabhatott feltételt a
hármasszövetség megújításánál. Ausztria, amelynek viszonya a bolgár fölkelés kö
rüli ügyek miatt éppen megromlott Oroszországgal, szerette volna elkerülni egy
esetleges orosz-olasz együttműködés létrejöttét, beleegyezett egy különmegállapodás rögzítésébe , amely később (ez lett a sokat vitatott VII. cikkely)
belekerült a szövetség alapszerződésébe is. Ennek értelmében Bécs és Róma írásba
foglalta a kölcsönös rekompenzáció elvét, azaz a felek kárpótlásra tarthattak igényt
minden olyan esetben, ha a másik egyoldalúan gyarapítja balkáni hódításait. Ily
módon Ausztria és Oroszország mellett immár Olaszország is teljes jogú érdekelt
féllé lépett elő a balkáni ügyek eldöntésében.
Az osztrák külpolitika meghatározó tényezői közül nem maradhat ki az az állam
sem, amelynek a térségben kétségkívül kulcsfontossága volt, azaz Törökország. Az
oszmán állammal szemben a Monarchia magatartása meglehetősen ambivalensnek
21 Diószegi Isi rán. Andrássy és a keleti kérdés 1875-ben. In: Diószegi Islľálľ. A magyar külpolitika útjai Budapest,
1984.79.0.
22 Különszerződés Ausztria-Magyarország és Olaszország között 1887. február 20-án Berlinben In: Alfred Franzis
Pribram: Die politischen Geheimverträge Österreich-Ungarns, Bd.l., Wien u. Leipzig, 1920, 44, o,
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mutatkozott: amíg az képes volt a fennhatósága alatt lévő területek ellenőrzésére,
addig Bécs számára a status quo fenntartásának legfőbb eszköze maradt a török
uralom megőrzése. Amikor azonban erre a szerepre alkalmatlannak bizonyult,
akkor fokozatosan potenciális ellenféllé változott, és Ausztriának törekednie kellett
arra, nehogy külpolitikai aktivitást tükröző lépései idő előtt gyanakvást keltsenek
Konstantinápolyban.
Végezetül, bár mint nagyhatalom erről igyekezett nem tudomást venni, meg
határozták a Monarchia Balkán-politikáját a térség népeinek nemzeti mozgalmai is,
amelyek végső soron kikényszerítették passzivitásának feladását. Igaz, ezek a
mozgalmak jelentős mértékben az érdekelt hatalmak befolyásának eszközeivé
váltak.
. A Monarchia számára az albán területek több szempontból is különleges
figyelmet élveztek. Stratégiai fontosságuk eléggé nyilvánvaló módon szoros
összefüggésben áll az Adriai-tengerével. Az Adria, amely hosszanti tengeröbölként
nyúlik be az Appenini és a Balkán félsziget közé, a mindössze 72 km széles
Otrantói szorossal kapcsolódik a Földközi tengerhez. Hogy ez a távolság a korabeli
haditechnika számára mit jelentett, annak érzékeltetésére álljon itt egy adat: 1905ben olasz torpedónaszádok a Brindisi és Valona közötti utat - kb. 110 km mindössze 2 és fél óra alatt tették m e g : Könnyen belátható, hogy az Adria
kijáratának lezárása potenciális veszéllyé válhatott abban az esetben, ha
Olaszország mindkét parton rendelkezik megfelelő támaszponttal. Az OsztrákMagyar Monarchiának viszont létfontosságú volt, hogy szabad kijáratot biztosítson
hadiflottájának a Földközi tenger felé, mert egyébként búcsút mondhatott volna
annak, hogy magát tengeri hatalomnak tekinthesse.
A bécsi udvarban természetesen az itt tárgyalt időszaknál jóval korábban
felismerték az albán területek és az adriai kijárat szempontjából nem kevésbé fontos
Jón szigetek jelentőségét. Már II. József, akinek II. Katalin Oroszországával folytatott
balkáni együttműködését majd egy évszázaddal később példaértékűnek tekintik
bizonyos monarchiabeli körök, többek között Észak-Albániára21, majd néhány
hónappal később Korfu szigetére 5 is bejelentette a Habsburgok igényét.
A biztonságos adriai kijárat fenntartása nem jelentette ugyanakkor azt, hogy
ehhez birtokba is kellett venni a kulcsfontosságú délolasz illetve albán partvidéket.
Már a Velencei Köztársaság sikerrel alkalmazta azt az elvet, mely szerint elegendő
arra törekedni, hogy a kijárat két szemben lévő partja ne kerüljön egyidejűleg
azonos vagy azonos szövetséghez tartozó államok kezére. Ily módon a bécsi udvar
számára az albán partvidék török fennhatósága megfelelő megoldás volt. Amikor
viszont ez a fennhatóság bizonytalanná kezdett válni, nyilvánvalóan lépni kellett.
Különösen azután, hogy a fiatal olasz állam hamarosan egyenesen riválisként
jelentkezett Albánia kérdésében.
23 Ĺeojx>ld FreUtcrr con Chlumecký. Die Italo Albanesen und die Balkanpoliiik, In: Österreichische Rundschau 5
(1905), 339. o Idézi: Hamis Dicier Schänder/. Die Albanienpolitik Österreich-Ungarns und Italiens 1877-1908,
(Albanische Forschungen 9), Wiesbaden, 1971. (a továbbiakban: Schaudert), 18. o.
2 í Josefund Katharina von Russland, Briefwechsel. (Hrsg. Alfred v. AmellO Wien, 1869, 143-175. o. Idézi: Harald
Heppner. Österreichische Pläne zur Herrschaft über die Ionischen Inseln In: Balkan Studies, vol. 26., nr, 1, (a
továbbiakban: Heppner), 62-63, o.
25 Joseph II und Graf Ludwig Cobenzl. Ihr Briefwechsel (Hrsg. Adolf Beer und Joli, R. ;'. Fiedler) Bd.I. Wien, 1901.
Dok, 121, 368, o. Idézi: heppner 63 o.
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Ami Albánia politikai jelentőségét illeti a Monarchia számára, arról el lehet
mondani, hogy a tárgyalt időszak folyamán egyre inkább fokozódott, annak
függvényében, ahogy Bécs viszonya a térség szláv kisállamaival a századfordulót
követően mind feszültebbé vált. Az a motívum, mely szerint Albánia történelmi
rendeltetése, hogy a ,,szláv expanzióval" szemben megfelelő védőbástyaként
szolgáljon, nem nevezhető újnak . (Itt még számításba jött az Észak-Albániában
meglehetősen zárt tömbben élő katolikus lakosság is, amely az ortodox szlávokkal
szemben szintén alkalmas lehetett valamiféle elhárító szerepre.) Mindenesetre a
XIX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben, amikor a Monarchia Szerbia és
Montenegró megnyerésére törekedett, a politikai alkudozások során esetenként
albánlakta területek felajánlása is felmerült, ami azt mutatja, hogy Bécs érdekei
ekkor még nem koncentrálódtak kizárólag egy olyan albán állam létrehozására,
amely lehetőleg valamennyi albán területet egyesít.
Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban, ki kell térni Albánia gazdasági
fontosságára is, jóllehet e terület Európa talán legkevésbé ismert része (s való
színűleg az maradt mind a mai napig), így a Monarchia számára inkább a kiak
názatlan lehetőségek földje. Kereskedelmi szempontból a Balkán legértékesebb
kikötője Szaloniki volt, amelynek megszerzésére Bécs tett is eredménytelen
erőfeszítéseket. A szaloniki vasút megépülésével aztán az albán partvidék korábbi
kereskedelmi szerepe is jórészt elenyészett, igaz, ehhez nyilván jelentős mértékben
hozzájárult a különösen 1908 után egyre bizonytalanabbá váló belső helyzet.
A Monarchia Albániával szemben tanúsított magatartását lényegében a Balkán
háborúkig alapjában véve ugyanazok az alapelvek jellemezték, éspedig a kö
vetkezők:
1. A Monarchia nem akarja bekebelezni Albániát (ezzel szemben szívesen venné,
ha autonómiát kaphatna).
2. Ugyanakkor nem tűrheti, hogy különösen a tengerparti területek török
fennhatóság alól más államok kezére kerüljenek.27
A fenti alapelvekből is kiolvasható, hogy Bécs számára a különböző albánlakta
területek nem egyenlő súllyal estek a latba. Ahogy ezt F. Lippich, a Monarchia
szkutari konzulja 1877-ben megfogalmazta, Bécs elsődleges érdekei Albánia északi,
főleg katolikusok lakta területeihez fűződnek, ezeket javasolta megszállni.28 Ennek
megfelelően Andrássy sem talált semmi kivetnivalót abban, ha a BoszniaHercegovina okkupációja miatt nyugtalan Szerbiát és Montenegrót albán területek
átadásával kárpótolják. Itt természetesen olyan területekről van szó, amelyek nem
elsődleges fontossággal bírnak Ausztria számára (mint pl. Koszovó).
Az említett alapelvek érvényessége azután is megmaradt, hogy 1887-től Olasz
ország is bejelentette érdekeltségét az albán ügyekben. Ettől kezdve a két hatalom,
Ausztria és Olaszország, együttes erővel igyekezett távol tartani minden más újabb
jelentkezőt a térségtől, miközben egymással békés eszközökkel rivalizáltak. Ennek
. 26 „Denkschrift über Albanien" von k. und k. Consul F. Lippich, Vienna, 1877. jún.20., Haus-, Hoľ- und Staatsarchiv,
Wien (a továbbiakban: lIIIStA), l'A XU/256, Türkey I-V., idézi: Slairo Skencli: The Albanian National Awakening 18781912 Princeton, 1967. (a továbbiakban: Skencli), 238. o.
27 Pl. Andrássy levele a római követnek, Haymerlének. 1878.ápr.26., HHSlA, PA XI, 87, fol.94. Idézi: Schauder 22. o.
28 „Denkschrill über Albanien" von k. und k. Consul F. Lippich. Vienna, 1877. jún.20., HHStA, PA XU/256, Türkey
I-V., idézi: Skencli 238. o
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során a gazdasági behatolás és a propaganda számos eszközét felhasználták
befolyásuk növelése érdekében. 29
Szembetűnően megváltozott a Monarchia álláspontja az albán önállóság kér
désében az annexiós válságot követő időszakban. A megelőző évtizedekben Bécs
nem kívánta az albán területek függetlenné válását. Jellemző, hogy a reichstadti
szerződés III. pontjába kifejezetten Andrássy kérésére cseréltékk fel a jövendő albán
államalakulattal kapcsolatban a „független" kifejezést ,,autonóm"-ra.~ Ismeretes
ugyanakkor az is, hogy az albán nemzeti mozgalom vezetőinek követelései között
is hosszú időn keresztül az autonómia szerepelt, nem pedig a függetlenség.
Nyilvánvalóan arról van szó, hogy mind Bécs, mind az albán vezetők a Porta által
nyújtott viszonylagos védettséget többre tartották a féltékeny szomszédok mohó
ságának kitett vadonatúj állam törékeny függetlenségénél. Mindenesetre Ausztria
álláspontjának megváltozásához jelentős mértékben hozzájárult az általános balkáni
helyzet számára kedvezőtlen alakulása, jelesül, hogy Szerbia, amely a nyolcvanas
években még a Monarchia szövetségesének számított, az 1903-as puccs, de még
inkább az 1905-ben kirobbant vámháború következtében kifejezetten ellenséges
viszonyba került Béccsel, és egyre erőteljesebb orosz támogatást élvezett. Ily
módon az osztrák külpolitika számára értelemszerűen egyre inkább felértékelődött
az albán területek jelentősége, éspedig valamennyi albán területé. Ennek kife
jeződéseként a Monarchia számára a teljes albán etnikum egy államba történő
egyesítése elsődleges fontosságot nyert. Ebben továbbra is támogatóra talált
Olaszországban, amely szintén érdekelt volt abban, hogy az albán területek feletti
jövőbeni uralom kizárólag kettejük között dőljön el. A megszülető Albánia azonban
nem Bécs, és nem Róma, hanem a hat nagyhatalom közös ellenőrzése alatt jött
létre. És bár puszta létével megakadályozta Szerbiát abban, hogy kijusson az
Adriához, valami igaza mégiscsak lehetett Conrad von Hötzendorfnak, aki sokkal
inkább kudarcnak tartotta a dolgok ilyetén alakulását, mintsem diplomáciai győze
lemnek.31
A világháború kitörése az albán kérdés vonatkozásában is gyökeresen új
helyzetet teremtett. Szerbia várható leveretése a bécsi elképzelésekben továbbra is
központi helyet elfoglaló Nagy-Albánia megteremtésének egyik legfőbb akadályát
küszöbölhette volna ki, míg Olaszország 1915 májusi színvallása ebben a
vonatkozásban azzal a kedvező következménnyel járt, hogy a Monarchiának többé
nem kellett tekintettel lennie a vonakodó szövetséges balkáni érdekeire. A
cselekvési lehetőségek megnövekedése - illetve annak puszta reménye - ugyan
akkor felerősítette a vitát az új balkáni rendezésről a dualista birodalom legfőbb
politikai döntéshozói között. Mindaddig nem okozott ez különösebb problémát,
amíg a hadihelyzet alakulása folytán a vita csupán elméleti síkon folyt. Az 1915 őszi
illetve 1916 eleji sikeres hadjáratok eredményeképpen azonban Szerbia és Mon
tenegró teljes egészében, Albánia pedig nagyobb részben a központi hatalmak
megszállása alá került. S bár a Monarchia külügyi vezetése a maga részéről továbbra
29 Részletesen erről többek közölt: Schauder! i.m.; Leopold ľreilierr mn Chlumecký. Österreich-Ungarn und Halien.
Leipzig u. Wien, 1937.; Waller Schillner. Die österreichisch-italienische Gegensatz auf dem Balkan und an der Adria.
Stuttgart, 1936.
30 Idézi: Schauder!41. o.
31 Feldmarschali Conrad Aus meiner Dienstzeit, (a továbbiakban: Conrad) Bd.111., Wien, 1922. 692. o.
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is az „Albánia program" (azaz az etnikai alapon létrehozandó, teljes egészében a
Monarchia befolyása - esetleg formális protektorátusaként létező - Nagy-Albánia)
megvalósításáról beszélt, valójában azonban ennek igen komoly ellenzői is voltak.:
így mindenekelőtt maga Conrad, aki számos alkalommal próbálta meg a külügy
minisztert lebeszélni Albániával kapcsolatos terveiről, mindhiába.
1.3-3. A koszovói kérdés
Az 1913-as londoni tárgyalások során az osztrák-magyar diplomácia kénytelen
volt a stratégiai szempontból jóval fontosabb tengerparti területsávnak az új albán
államhoz kerülése érdekében a kevésbé értékesnek ítélt koszovói és macedóniai
területekről lemondani, sőt, a szerbek érdeklődését ezek irányába terelni. így Ko
szovó Szerbiáé lett, ám Bécsben úgy gondolták, hogy csupán átmenetileg. A
hamarosan kirobbant világháború azután gyökeresen új helyzetet teremtett ezen a
téren is, lehetővé vált az újabb kísérlet az etnikai alapon megteremtendő NagyAlbánia létrehozására, melynek természetesen Koszovó is a része lenne.
1.4. A szerb hadjárat
A központi hatalmak 1915. évi balkáni hadjárata - mint a világháború egyik
lényeges, ha nem is döntő fontosságú része — a hadtörténeti szakirodalomból
részletesen megismerhető. Igaz, elsősorban az eseményekben konkrétan érintett
országok történetírása foglalkozik megfelelő alapossággal a történtekkel. A nyugati
- főként angolszász - feldolgozások viszonylag kevés figyelmet szentelnek ennek a
hadszíntérnek. Az általánosan ismert nagy könyvsorozatok megfelelő fejezetei33
mellett seregnyi monográfia is készült az 1915-ös szerb hadjáratról, magyar nyelven
ugyanakkor mindmáig szinte az egyetlennek számít Nagybaczoni Nagy Vilmos
munkája.3'
Maga a hadjárat a vizsgált konfliktus szempontjából különösen három vonat
kozásban érdemel figyelmet:
a. milyen körülmények között csatlakozott Bulgária a központi hatalmakhoz;
b. milyen volt a hadjárat alatt a szövetséges hadseregek viszonya;
c. hogyan jöttek létre a konfliktus kirobbanásáért közvetlenül is felelős vegyes
megszállású területek.
1.4.1. A bolgár csatlakozás
Az események utólagos ismeretében nagyon is logikusnak tűnik, hogy Bulgária a
központi hatalmakat választotta, hiszen ez a koalíció felajánlhatta a szófiai vezetés
számára egész Macedóniát, míg az antant még hatalmas kompenzáció ígéretével is
képtelen volt rábírni Szerbiát a megfelelő engedmények megtételére. A dolog
32 A Monarchia hadicéljairól tartott 1916. január 7-i közös minisztertanács jegyzőkönyve pregnánsan tükrözi ezt.
Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1914-1918), Budapest, 1966. A
kérdést részletesen tárgyalja Szabó Dániel A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok rendszerében
(1915-1918) című munkájában (Budapest, 1976).
33 Nagy kár, hogy a M. kir. Hadilevéltárnak a két világháború között publikált tekintélyes vállalkozása (A
világháború 1914-1918, különös tekintettel Magyarországra és a magyar csapatok szereplésére. I-X., Budapest, 19281942.) a X. kötet megjelenése után Félbeszakadt. Az 1915-ös szerb hadjárat eseményeit tárgyaló részek azonban kéziratos
formában megőrződtek . Hadtörténeti Levéltár, Budapest (a továbbiakban: I1L) 1755/Tan.sz.
34 Xagyliaczoiii Xagy Vilmos. Szerbia meghódítása. Események a Balkánon 1915-1918. Budapest, 1928.
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azonban korántsem volt ennyire egyértelmű. Elvileg mindkét katonai tömbhöz
történő csatlakozás fontos szövetségessel gyarapította volna az érintett koalíciót, s
ennélfogva egy ilyen lépés ellenértékét adott esetben meglehetősen magasan
szabhatták volna meg Szófiában. A két Balkán-háborúban kimerült ország számára
mindazonáltal egyenlőre kívánatosabbnak tűnt a közvetlen fegyveres fellépéssel
szemben a jóindulatú semlegesség megőrzése, annál is inkább, minthogy a sajátos
szituációnak köszönhetően egy ilyen állapot fenntartásának vállalása is konkrét
területi előnyökkel kecsegtetett.
A háború kitörése után (1914 augusztusában) Oroszország jegyzéket intézett
Szófiához: ha semleges marad (azaz nem támadja meg Szerbiát), akkor sor kerülhet
az 1913-as bukaresti béke felülvizsgálatára: Macedónia bolgárok lakta része
Bulgáriához kerülne, minthogy Szerbiát Boszniával és Hercegovinával kárpótolnák.
Szó lehetne még Dobrudzsa visszaszerzéséről is, ha Románia Erdélyt és Bukovinát
megkapná. A bolgár válasz az ígéretek konkretizálását helyezte a középpontba:
csak abban az esetben elfogadható az ajánlat, ha a megszerezhető macedóniai
területek elhatárolása megfelel a bolgár igényeknek, és ha ezt a területet azonnal
bolgár csapatok szállhatják meg. Ez egyenes beszéd volt, s mivel orosz részről
kitértek a határozott válasz elől, a nyilvánvaló habozás csak erősíthette azt a bolgár
meggyőződést, hogy egyelőre érdemesebb várni.
A központi hatalmak részéről is kezdettől történtek kísérletek Bulgária be
vonására. Itt különösen a Monarchia sürgette a bolgár beavatkozást, míg német
oldalról inkább Románia megnyerésére törekedtek. Conrad több ízben is hang
súlyozta, hogy Bulgária számára kivételesen kedvező alkalom kínálkozik Szerbia
leverésére. Egy ilyen akció természetesen nagyban megkönnyíthette volna a
Potiorek táborszernagy vezette balkáni osztrák-magyar haderő dolgát. Szófiában is
tisztában voltak ugyanis azzal, hogy a Monarchia az időközben bekövetkezett orosz
hadüzenet miatt kénytelen meggyengíteni a szerb fronton harcoló erőit. Ezért
Bulgária látható módon kivárt: csak akkor kívánt csatlakozni a központi hatal
makhoz, ha bizonyos, hogy a Monarchia képes gyors sikert elérni Szerbiában.
Óvatosságra késztette a szófiai vezetést a rendkívül tisztázatlan bolgár-török és
bolgár-görög viszony is. Conrad világosan látta, hogy a bolgárok akkor sem mernek
Szerbia ellen fellépni, ha egyébként a szándék meg is lenne erre, mivel bi
zonytalanok Törökország magatartása miatt.
Októberben, miután Törökország belépett a háborúba, az antant részéről újabb
kísérlet történt Bulgária megnyerésére. Az ajánlat kilátásba helyezte török vonat
kozásban az Enos-Midia vonal visszaállítását, valamint Macedóniában a „nem
vitatott" zóna Bulgáriához csatolását, miközben a „vitatott" területsáv sorsáról a cár
döntene. Ez lényegében visszatérést jelentett az 1912 márciusi bolgár-szerb
egyezményhez. Bolgár részről azonban az ajánlat két vonatkozásban is elfogad
hatatlan volt. Egyrészt Radoszlavov miniszterelnök egész Macedónia visszaszerzését
igényelte, ennélfogva nem érhette be a „nem vitatott" zónával. Másrészt arra a
kérdésre, hogy vajon sor kerülhetne-e a nevezett területek azonnali bolgár
megszállására, az antant kitérő választ adott, mondván: nem lenne helyes a hő35 Richard von Mach. Aus bewegter Balkanzeit 1879-1918. Berlin, 1928. (a továbbiakban: Macii), 193 sk. o.
56 Con rad IV., 201 sk, o.
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siesen harcoló Szerbiát egy ilyen akcióval elkedvetleníteni, majd a háború után
realizálhatóak lennének a területi változtatások. Nem meglepő ezek után, ha Szófia
az ajánlatot egyelőre tárgytalannak tekintette.
November végén Anglia helyezett kilátásba jelentősebb pénzügyi támogatást
Bulgária számára, ha megtámadja Törökországot. Sir Edward Grey levelére a
bolgárok elutasító választ küldtek. Ugyanebben a hónapban viszont újrakezdődtek
a tárgyalások a központi hatalmak és a bolgárok között. Ezek során meg
fogalmazták az alábbi kívánságokat:
1. egész Macedónia bekebelezése (vitatott és nem vitatott)
2. a korábban a bolgár exarchátushoz tartozó, jelenleg szerb Nis, Vranja, Pirot
bekebelezése
3. közös dunai határ Magyarországgal
4. ha Románia és Görögország a másik oldalra állna, a bolgár lakosságú területek
(Dobrudzsa, Serres, Drama, Kavala) megszerzése.
Mindezekért hajlandó Bulgária semlegességét fenntartani.38 Ez a jóindulatú
semlegesség egyébként tény volt (fegyverszállítások átengedése Törökország felé).
December 23-án a Monarchia jegyzékben ismerte el Bulgária igényét mindazon
szerb területekre, melyekre történelmi és etnográfiai alapon jogot formál, s ame
lyeket saját csapataival elfoglal.';
Az időközben sikertelenül befejeződött Potiorek-offenzíva természetesen ala
posan lecsökkentette a küszöbön álló bolgár csatlakozás iránti várakozásokat. Az a
jelentős presztízsveszteség, melyet a Monarchia 1914 végén a balkáni államok
körében elszenvedett, nagyban hozzájáailt a későbbi osztrák-magyar-bolgár
súrlódások kialakulásához. Ha Szófia pragmatikus okokból végül a központi
hatalmak mellett döntött is, bizalmatlanságát a bécsi politika iránt ettől kezdve az
osztrák-magyar fegyveres erők iránti mélységes bizalomvesztés is súlyosbította.
1915 tavaszán a szembenálló koalíciók szándékai Bulgária bekapcsolását illetően
mit sem változtak. Az antant részéről különösen a Dardanellák ostroma kapcsán
erősödött fel az igény, hogy Szófiát egy Konstantinápoly elleni akcióra rábírják.
Azonban sem a bőkezűnek szánt területi engedmények (Enos-Midia vonal, „nem
vitatott" Macedónia, Serres, Drama, Kavala, Dobrudzsa), sem egy esetleges fekete
tengeri orosz partraszállással való fenyegetés nem érte el a célját. A párhuzamosan
folyó bolgár-osztrák-magyar-német tárgyalásokat rövid időre megakasztja ugyan a
májusi olasz hadüzenet, ám még ugyanebben a hónapban Szófia jegyzékben kéri
Németországot, tegyen formális nyilatkozatot a bolgár területi igények ga
rantálásáról, melyek fejében Bulgária fenntartaná jóindulatú semlegességét. Ennek
természetesen alapvetően belpolitikai okai vannak: a szófiai kormányzat saját
pozícióit szeretné erősíteni, egy esetleges későbbi csatlakozást előkészítendő,

37 Mach 197 sk o.
38 Uo. 200.O
39 Uo. 221. o.: ,,D'ordre de son gouvernement le Minisire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique a l'honneur
de faire connaître à M. Radoslawow Président du Conseil des Ministres de Bulgarie que le Gouvernement austrohongrois garantit à la Bulgarie qu'il lui obtiendra après la guerre tous les territoires du Royaume de Serbie sur lesquels la
Bulgarie possède des droits historiques et ethnographiques et qu'elle aura occupés par ses propres troupes."
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mondván: az antant mindezekért a területekért az ország aktív bekapcsolódását
igényli, míg a központi hatalmak beérik a semlegesség megőrzésével. rö
A gorlicei áttörés kedvező hatást gyakorolt a német-osztrák-magyar blokk
erőfeszítéseire. Az antant következő (júniusi) ajánlatának elutasítása után július
közepén a szófia kormányzat végérvényesen eldöntötte, hogy kész csatlakozni a
központi hatalmakhoz. Ez a fejlemény - párosulva bizonyos vezető német politikai
körök (főként Bethmann Hollweg kancellár valamint Jagow külügyi államtitkár)
részéről megnyilvánuló fokozódó nyomással - végül Falkenhayn vezérkari főnököt
is korábbi álláspontja megváltoztatására késztette. ú Német részről az ügy sikeréért
folytatott erőfeszítésekben szerepet vállalt a konstantinápolyi német követ meg
bízottja, Hohenlohe-Langenburg herceg, 2 valamint a szófiai német követ, Georg
Michahelles.43
Conrad a Szerbia elleni támadás gondolatától egyáltalán nem volt Sokkal
sürgetőbb feladatnak tartotta az Olaszországgal való gyors leszámolást. Az előző évi
sikertelen Potiorek-hadjáratok óta a szerb haderő teljes tétlensége lehetővé tette a
Monarchia számára, hogy a balkáni frontról szinte valamennyi erejét elvonja és más
hadszíntereken vesse be.
Bolgár részről a berlini katonai attasé, Peter Gancsev alezredes* kapott teljes
körű felhatalmazást a katonai tárgyalások lefolytatására. A közvetlen megbeszélések
végig a német és a bolgár fél között folytak, a Monarchia ezekben semmilyen
módon nem vett részt. Conrad a maga részéről nehezményezte is, hogy a bolgár
tárgyalási ajánlat kizárólag Németországnak szólt, nem pedig a szövetség mindkét
tagjának. ' Tekintettel a sajátos körülményekre, a felek az egyeztetésnek olyan
formájára kényszerültek, melynél bonyolultabbat keresve sem találhattak volna.
Falkenhaynra hárult az a feladat, hogy a német célokat és a közvetlen tárgyalásokon
előterjesztett bolgár igényeket egységes formába öntse, majd az így kialakított
40 Mach 223. o.
41 A szakirodalomban korábban uralkodó nézet szerint Falkenhayn kezdettől - és különösen az antant partraszállási
kísérletétől a Dardanelláknál - határozottan szorgalmazta a Szerbiai elleni újabb támadás megindítását, miközben Conrad
volt ;,z, aki a balkáni aktivitással szemben a keleti illetve az időközben létrejött olasz front érdekeit messzemenően
fonlosabbnak tartotta. Ujabban azonban ezt a kérdést sokkalta árnyaltabban bemutató szakmunkák tanúsítják, hogy
Falkenhayn - bár elviekben elismerte a Törökország felé vezető szárazföldi összeköttetés megteremtésének fontosságát Conradhoz hasonlóan az Oroszországgal szembeni sikeres fellépést sokkal lényegesebbnek tartotta, mint Szerbia
leverését. Wolfgang-Uuv Friedrick Bulgarien und die Mächte 1913-1915, Stuttgart, 1985. (a továbbiakban: Friedrich),
/Jo/ger Afflerbach: Falkenhayn. Politisches Denken und Handeln im Kaiserreich. München, 1994.
42 Falkenhayn szerint nagyon pozitív szerepet töltött be a csatlakozás előkészítésében. Erich l'on Falkenhayn: Die
Oberste Heeresleitung 1914-1916 in ihren wichtigsten Entschließungen. Berlin, 1920. 134. o. Ugyanakkor a helyszínen
tartózkodó Mach beszámolója nem erről tanúskodik: „Fürst H. hat keinen Eindruck gemacht. Ich hörte sogar von sehr
zuständiger Seite, daß er kein Verständnis für die Balkanfrage gezeigt habe." Mach 2271. o.
43 Ő írja majd alá szeptemberben Szófiában a bolgár csatlakozásról készült dokumentumokat. Személye ismeretlen
okból nem volt kívánatos Ferdinándnak, aki megkísérelte elérni Berlinben a visszahívását, de hiába. Macii 227'. o.
Michahellesről nem tudni semmi közelebbit, A nemrégiben megjelent bolgár dokumentumgyűjtemény, amely többek
között a bolgár csatlakozási egyezmény jegyzőkönyvét is közli, nyilvánvalóan tévesen az ismert német politikus, Georg
Michaelis (1857-1936) életrajzi adatait kölcsönzi neki, BtnrapcKa BoeHHa HcTopHH, TOM Tpera, CO<J)HH, 1986, (Pea. X.
Xpucmofí), 19. jegyzet.
44 A balkáni seregcsoporttól a nyár folyamán hat hét alatt 5 hadosztályt és egy hegyidandárt vontak ki. A világháború
1914-1918, különös tekintettel Magyarországra és a magyar csapatok szereplésére., X. k., Budapest, 1942. 842. o.
45 Gancsev rangját a források hol alezredesként, hol ezredesként adják meg, ám a katonai konvenció jegyzőkönyvéi
kétség kívül alezredesként írta alá. Dokumente der Deutschen Politik und Geschichte von 1848 bis zur Gegenwart.
(Hrsg../. Hohlfeld) II. Band: Das Zeitalter Wilhelms II. 1890-1918. Berlin, én,, 318. o.
46 Conrad joggal tartott attól, hogy a németek a Monarchia rovására a Balkánon is magukhoz ragadják a vezető
szerepet, Friedrich 237'. o.
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javaslatot jóváhagyás végett megküldje Teschenbe Conradnak. A Monarchia ve
zérkari főnöke véleményezte a dokumentumot, amely visszajutván Plessbe újra a
két tényleges tárgyalófél - Falkenhayn és Gancsev - elé került. A tárgyalások során
különösen a hadjárat vezetése körül éleződtek ki az ellentétek, minthogy a
bolgárok ragaszkodtak ahhoz, hogy az egyesített haderő parancsnoka német'
tábornok legyen. A Falkenhayn által ajánlott Mackensen vezértábornagy személye
ellen Conradnak végül már nem volt semmi kifogása, ám kikötötte, hogy a
hadseregcsoport parancsnoka az AOK-tól kapja a parancsokat. Ebben az esetben
természetesen a Monarchia presztízse forgott kockán, hiszen balkáni ügyekben
Bécs (és Teschen) a dualista államot tartotta elsődlegesen kompetensnek, még ha a
jelen esetben más szövetséges államok is részt vesznek a tervezett hadjáratban.
Német részről ezt a kikötést nem fogadták el, majd hosszas alkudozás után abban
állapodtak meg, hogy a hadjárat „reprezentatív" vezetése az AOK-hoz kerül, míg a
„tényleges" irányítást a két szövetséges közösen egyezteti. Ez a megoldás kizárólag
Németország és a Monarchia között lépett érvénybe, a katonai konvenció szöve
géből - a bolgárok várható ellenállása miatt - az egész kérdés kimaradt. '7
Bolgár részről mellesleg a csatlakozásnak alaposan megkérték az árát. Területi
igényeik élén értelemszerűen Macedónia állott, melynek megszerzése valóságos
nemzeti ügynek számított a balkáni országban. Az 1915 nyarán folytatott tár
gyalásokon Gancsev mind a „vitatott", mind a „vitathatatlan bolgár" zónára be
jelentette országa igényét. A „vitathatatlan szerb" területsáv, amely a Šar Planinától
r északnyugatra helyezkedett el, s amely tulajdonképpen Koszovót foglalta magába,
nem szerepelt a bolgár igények között. Augusztus végén a területi kívánságok listája
Oszerbiának a Moravától keletre eső részével bővült ki. Ezen kívül Bulgária egy
esetleges román és/vagy görög hadbalépés esetére is rögzíteni kívánta hódításait.
Burián, aki természetesen szintén figyelemmel kísérte az események alakulását,
naplójában két helyen is említést tesz a tárgyalásokról. '9 Ezekből kitűnik, hogy a
Monarchia számára elfogadhatatlan módon a bolgárok „szövetséget"^' ajánlottak a
központi hatalmaknak, míg Bécs a tervezett hadjáratban való részvétel feltételeit
rögzítő egyezményt tartott volna kívánatosnak. Egy esetleges szövetség Bulgária
számára kétség kívül egyenrangú helyzetet teremtett volna a koalíción belül, de ez
szöges ellentétben állott a Monarchia elképzeléseivel. Ha tehát Szófia a beígért
területi előnyök reményében csatlakozni kíván Szerbia lerohanásához, ami nyilván
jelentős mértékben megkönnyíti a hadműveletek lebonyolítását, ám tegye - de ne
várja, hogy ettől pozíciói hasonlóakká válnak a Monarchiáéihoz. Mondani sem kell
talán, hogy német részről a leendő új harcostárs helyzetét egészen másként
47 August ran Cranio»: Unser Österreichisch-Ungarischer Bundesgenosse im Wellkriege Berlin 1920. (a to
vábbiakban: Cramoii), 33 o. •
48 Később vila alakult ki Bulgária és az Osztrák-Magyar Monarchia képviselői között abban a tekintetben, vajon a
Morava mint halárvonal hogyan értelmezendő. Bolgár részről a „Morava völgye" kifejezést akként magyarázták, hogy
abba értelemszerűen beletartozik a túlsó part is. A másik fél természetesen vitatta ezt az értelmezést L Hugo Kercluiauv
cl ah: Die Militärverwaltung in den von den österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Gebieten. New
Haven, 1928. 4. o.
49 Református Egyház Zsinati Levéltára, Budapest (a továbbiakban: REZSL) Burián István naplója, 24. tétel, 1915.
augusztus 25-i és 29-i bejegyzés.
50 Méghozzá 15(!) évre szólóan. „A németek és Berchtold hibája" - írja Burián -, ,,hogy a bolgárok »szövetség-et
akarnak, mire nekünk semmi szükségünk. A fő: nem késleltetni a kat. konvenció aláírását." Burián István naplója, 1915.
augusztus 25-i bejegyzés. REZSL Burián István iratai, 24, doboz.
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kezelték. Az egyezmény aláírását követően, mikor vita keletkezett Conrad és a
német vezérkari főnök között abban a kérdésben, vajon küldjön-e Mackensen a
német főparancsnokságon kívül az AOK-nak is rendszeresen helyzetjelentést,
Falkenhayn világosan megfogalmazta a szövetségesek viszonyáról vallott ál
láspontját. Szerinte ha Mackensen Teschenbe is küldene jelentéseket, akkor ilyen
igénnyel a bolgárok is teljes joggal felléphetnének. Ha az AOK-nak rosszul esik,
hogy német részről a Monarchiát egyenlő helyzetűnek ítélik a bolgárokkal, úgy
vegyék figyelembe, hogy „egy olyan résztvevő, amely vállalkozásunkhoz több,
mint 150 000 főnyi jó csapatot a leghatékonyabb irányban kiállít és amely újoncként
természetszerűleg nem szokott még hozzá az együttműködéshez, valóban igényli a
gondos elbánást. Ettől a megállapítástól a mi viharban edzett kapcsolatunkban
semmi sem változik."3
1915. szeptember 6-án végül megszületett a megállapodás Bulgária csatla
kozásáról a központi hatalmakhoz. Három dokumentum készült: egy barátsági és
szövetségi egyezmény, 5 egy titkos záradék és egy katonai egyezmény. A szerződést
5 évre kötötték. A titkos kiegészítés rögzítette azon területek határát, amelyek
megszerzését a Monarchia Bulgária számára garantálja. Ezen a téren - szemben a
szövetség érvényességének kérdésével - a központi hatalmak igazán bőkezűnek
bizonyultak: valamennyi bolgár kívánságot elismertek. A Szerbiából Bulgáriának
jutó terület határa északról kiindulva a Morava a dunai torkolatától a nyugati (szerb)
és déli (bolgár) ágának egyesüléséig, onnan a két ág közötti vízválasztó, majd a
Črna Gora, a kačaniki szoros, a Šar Planina, azután a San Stefano-i Bulgária határa.5'
A katonai egyezmény rögzítette, hogy Németország és a Monarchia 6-6, Bulgária
pedig 4 hadosztállyal vesz részt a tervezett hadjáratban.
1.4.2. A szövetségi együttműködés nehézségei
Maga a hadjárat - annak ellenére, hogy a háborús propaganda igyekezett minden
sikeres mozzanat jelentőségét mérhetetlenül felnagyítani - egyáltalán nem bizonyult
diadalmenetnek a szövetséges seregek számára. Ahogy a frontok egyre közelebb
kerültek a Balkán félsziget középső területeihez, úgy váltak egyre elviselhetlenebbé
az utánszállítási nehézségek, melyeket az őszi időjárás még csak tovább fokozott.
Részben ennek is köszönhetően a szerb hadsereg teljes bekerítése - amelyre pedig
a felvonulási tervek alapján kitűnő esély kínálkozott - sem Kragujevác környékén,
sem később a Rigómezőnél nem sikerült. Itt természetesen nem lehet cél a hadjárat
eseménytörténetének részletes tárgyalása. A későbbi konfliktus kialakulása szem
pontjából lényegesnek látszik viszont annak kiemelése, hogy a szövetséges
hadseregek közötti együttműködés a hadműveletek során végig nagyon sok
problémával járt. Mindez az egymással érintkezésbe kerülő csapatok szintjén
éppúgy megnyilvánult, mint a legfelső hadseregvezetés tekintetében. Ez utóbbira a

51 Cramon 33. o. Cramon ezt ;i Falkenhayn-levelet másik művében is idézi, de érdekes módon ott a 150 000 helyett
100 000 szerepel. August ran Cramon - Paul Fleck. Deutschlands Schicksalsbund mit Österreich-Ungarn. Berlin, 1932.
112. o.
52 Bulgaria és a Monarchia, illetve Bulgária és Németország külön-külön egyezményt írt alá, de ezek szövege
(természetesen a bevezető mondatok kivételével) azonos volt A katonai egyezmény eredeti példánya valamint a
barátsági szerződés és annak titkos záradéka (utóbbiak francia nyelvű másolatban) megtalálhatóak a bécsi
Kriegsarchivban. AOK Op. Nr. 15312 . Ugyanitt megmaradt az elválasztóvonalról készült eredeti térkép is.
53 Tarnowski Burjánnak, Nr,1025., 1915 szeptember 6., RF.ZSL Burián István iratai 15. doboz
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legismertebb példa az a hosszas vita, amely a hadjárat továbbvitelével, a
Szalonikinél partraszállt antant haderő elleni fellépés kérdésével kapcsolatban folyt.
Ebben az esetben a német fél álláspontja állott szemben az osztrák-magyar és
bolgár állásponttal, s - mint ismeretes - Conrad és Falkenhayn között a véle
ménykülönbségek bizonyos értelemben a nyílt szakításig súlyosbodtak. Az
úgymond „feleslegessé" vált német hadosztályok kivonására Conrad azzal válaszolt,
hogy a Kövess féle 3- hadsereget kiemelte a Mackensen hadseregcsoport kö
telékéből és újra az AOK-nak rendelte alá. Ezt a lépést mellesleg Kövess tábornok
és stábja nagy megelégedéssel fogadta. Amint egy fennmaradt levéltöredékbőP'
kiderül, a Mackensen hadseregcsoport parancsnokságával meglehetősen nehéz volt
az együttműködés. Különösen von Seeckt vezérőrnagyról, Mackensen vezérkari
főnökéről volt Kövessnek rossz véleménye.
Ami a csapatok közvetlen együttműködését illeti, komoly gondok mutatkoztak a
szállítás, az elszállásolás és a rekvirálások terén, különösen azokon a helyeken, ahol
az egyes hadseregek hadműveleti- és hadtápterületei a pontatlan elhatárolás kö
vetkeztében részben átfedték egymást. Conrad november 25-én Falkenhaynhoz
írott levelében határozottan tiltakozott is amiatt, hogy Mackensen a Mitrovica-IpekSkutari vonal mentén vagy attól északra bolgár csapatokat akar alkalmazni. Az
osztrák-magyar vezérkari főnök jelezte, hogy az említett vonal a Monarchia
érdekszférájának határaként tekintendő. A levél hatására Falkenhayn utasította
Mackensent, hogy különösen Mitrovicába és Ipekbe ne vezényeljen bolgár egy
ségeket.55
A különböző hadseregekhez tartozó csapatok közötti súrlódások valamennyi
lehetséges viszonylatban előfordultak: mindhárom fél tele volt panasszal a többiek
magatartásával kapcsolatban. Egy november végén vagy december elején kelet
kezett Kövess levél, melyet a hadseregparancsnok Mackensennek írt, részletesen
beszámol arról, hogy a 3- hadsereg kötelékébe tartozó 22. német tartalékhadtest
katonái hogyan erőszakoskodtak a monarchiabeli bajtársakkal, hogyan rabolták el
esetenként a tisztek tulajdonát is, hogyan szidalmazzák és fenyegetik fegyverrel a
közbeavatkozó altiszteket és tiszteket. ' A bolgárokról nemcsak a Monarchia
katonáinak volt kedvezőtlen véleménye, hanem a németeknek is. A 11. hadsereg
parancsnoka, Gallwitz tábornok emlékirataiban erről a kérdésről így ír:
„Segítőtársaim kevéssé voltak elragadtatva a bolgár szomszédokkal való együtt
működéstől. A sikereik nyomán nagyon öntudatossá vált szövetségesek haj
lamosak voltak mostani számszerűleg csekélyebb részvételünket lekezelően
szemlélni. Nézeteltérések és kételyek keletkeztek a vezénylés tekintetében. A bolgár
csapatok önkényeskedtek és nem bizonyultak előzékenynek: rendszerint mindent
lefoglaltak, az őrök kivont szuronnyal a kézben álltak. Kérdezés nélkül haSZ-

Vi „GM von SIeeckt], der G[enera]lst[a]bschef von Mlackensenl scheint vom G|e|b|ier]gskrieg keine Ahnung zu haben.
Alle Anordnungen waren ohne Rücksicht auf Gelände und Wegverháltnisse basiert. (...) Die leeren Stellen in der
Glenerall- und Sple/.iallkarlc wurden bei der llleereslgrluppe] für - Ebenen (!!!)" Az 1915 decemberi levéltöredék melyei Kövess egy ismeretlen barátjának írt - másolatban megtalálható: HL I.vh, II. 111. 49. doboz: A 3 hadseregparancsnokság naplója
55 Der Weltkrieg 1914 bis 1918. (Bearb. im Reichsarchiv), Bd 9., Berlin 1933. 301 sk. o.
56 A levél másolata megtalálható: 1 IL I.vh, IL 111, 49. doboz: A 3 hadseregparancsnokság naplója
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nálták a mi frissen telepített kábeleinket, szabad szálláshelyet viszont nem
adtak. '57
Mint látható, a bolgárok az előttük a monarchiabelieknél jóval nagyobb te
kintélynek örvendő német katonákkal szemben sem voltak túlságosan barátságosak. Nyilvánvalóan még rosszabb volt a helyzet ott, ahol közvetlen érintkezésbe
kerültek egymással bolgár és osztrák-magyar egységek. Ebben a vonatkozásban
különösen a cs. és kir. 57. gyalogoshadosztály és a bolgár 3. gyalogoshadosztály
zűrzavaros „szimbiózisa" érdemel figyelmet. Az itteni problémák alapvetően abból
származtak, hogy a bolgárok a szerb hadsereg üldözése során túlságosan
előreszaladtak északnyugati irányban, és összekeveredtek a Monarchia egységeivel.
Ez természetesen nem lett volna túlságosan nagy baj: akár megfelelő átcso
portosítással, akár a ténylegesen választott ésszerű megoldással a probléma
kezelhető lett volna. A hadseregcsoport parancsnoksága ugyanis úgy döntött, hogy
az egységek felesleges mozgatása helyett egyszerűen megváltoztatja az érintett
hadosztályok alárendeltségi viszonyait: november 27-én a bolgár divíziót alárendeli
a Kövess hadseregnek, az 57. hadosztályt pedig a bolgár 2. hadseregnek. Csakhogy
hamarosan kiderült, hogy ez a parancs a bolgárok „jóvoltából" végrehajthatatlan:
nyíltan ugyan nem mondták ki, de a vonakodásukból egyértelműen kiderült, hogy
eszük ágában sincs - akár csak átmenetileg is - osztrák-magyar kommandó alá
engedni az érintett hadosztályukat. A fennmaradt naplóadatok tanúsága szerint
amikor a hadseregcsoport parancsának megfelelően az 57. hadosztály december 21én Pristinához ért, még ott találta a bolgárokat, ezért nem tudott bevonulni a vá
rosba. Másnap az odaküldött bolgár összekötőtiszt, Tesmediev hadnagy közre
működésével kettéosztották a települést. A fejleményekre az AOK gyorsan reagált: a
bolgárok vonakodásának hatására elrendelte, hogy az 57. gyalogos hadosztály
maradjon továbbra is a Kövess hadsereg kötelékében és vonuljon el Prizrenbe. ; A
továbbiakban osztrák-magyar részről kifogásolták a bolgár összekötő tisztek feltű
nően tartózkodó magatartását, ami kétség kívül megnehezítette az együttműködést.
Válaszlépésként hasonló magatartásra utasították a bolgár parancsnokságon lévő
saját tiszteket. A zavart tovább fokozta, hogy tulajdonképpen senki sem tudta, mit is
keres a nevezett bolgár hadosztály Prizren-Pristina-Djakova térségében. Mindez jól
kivehető Wanner vezérkari századosnak, az 57. hadosztálytól a 3- bolgár
hadosztálynál szolgálatot teljesítő összekötő tisztnek a január 6-i naplóbejegyzésnél
található jelentéséből. Eszerint mintegy három héttel korábban kapta a bolgár
hadosztály az 1. hadsereg parancsnokságától azt az utasítást, hogy a 3- osztrák
magyar hadsereg alárendeltségében részt fog venni a Skutari ellen tervezett
támadásban. Azóta sem újabb, sem ettől eltérő parancs nem érkezett. Ennélfogva a
hadosztály előkészül a hadműveletre, bár Wannernek az a véleménye, hogy arra - a
hiányzó hegyi ütegek és a megfelelő ellátás nélkül - egyelőre nyilván nem kerülhet
sor. E jelentés beérkezését követően értesítette a felettes VIII. hadtestparancsnokság
az 57. hadosztályparancsnokságot, hogy végre tisztázódott a 3- bolgár hadosztály
további feladata: a Szaloniki elleni támadáshoz fog hát- illetve szárnybiztosítást
nyújtani. Ezért nem mennek tovább Skutari felé, hanem továbbra is a Djakova57 Max von Galhiitz. Meine Führertätigkeit im Weltkriege 1914/1916, Berlin, 1929. 470. o.
58 HL I. vli., II. 111. 49. doboz: A3- hadseregparancsnokság naplója, ill. 1836. doboz: az 57gyho. naplója.
59 A parancs száma: AOK Op. Nr. 19. 433. L.: HL I.vli., 11.111. 1836. doboz: az 57. gyho. naplója, 1915. december 23-
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Prizren térségben maradnak. Alig 4 nappal később azonban a helyzet annyiban
módosult, hogy a hírek szerint (ezek a VIII. hadtest vezérkari főnökétől származtak)
a bolgárok mégis elkísérik az 57. hadosztályt, attól délre haladva Alessio ellen. ]
Ezek után már nyilván alig kelthet meglepetést, hogy másnapO) Wanner azt jelenti:
a 3- bolgár hadosztály feladata előrenyomulni Durazzo felé, miközben a kocsizó
vonatát kénytelen kerülő úton Monastiron és Elbasanon át előrevinni. A hadosztály
elvonulása 12-én várható. Nyilván a támadásra való felkészüléssel függ össze az az
57. hadosztálytól származó hír, hogy a bolgárok Djakova és Prizren környékén az
összes ott található készletet lefoglalták és amire momentán nincs szükségük, azt
elszállítják.63
Ami a konkrét együttműködést illeti, a levéltári anyagban található egy január 5-i
keltezésű részletes jelentés, " amelyben Wanner százados megpróbálja meg
világítani a bolgárok „tartózkodó magatartásának" okait. Eszerint „a hadosz
tályparancsnok, a vezérkari főnök és a 3- bolgár hadosztály valamennyi vezérkari
tisztje rendkívül előzékeny, nagyon közlékeny és szinte semmit sem hallgat el"
előle. A napi beérkező ügyiratok számára „éppúgy rendelkezésre állnak, mint a
stáb összes többi tisztje számára." Nyilván az iránta megnyilvánuló határtalan
bizalom jele az is, hogy még a táviratok desifrírozásánál is gyakorta segít. Véle
ménye szerint nincs semmi szándékosság a szomszédoknak küldött hiányos vagy
hiányzó helyzetjelentések mögött. Arról van szó, hogy a bolgároknál a szol
gálatvezetés nem a Monarchia hadseregénél megszokott pontossággal történik. A
saját és az ellenséges erők helyzetét, a hadrendeket, a létszámjelentéseket csak
nagyon hiányosan tartják nyilván. Elrettentő példaként említi, hogy az egész törzs
mindössze egyetlen áttekintő térképpel rendelkezik. A tisztikar beállítottságáról
szólva azt állítja, hogy bár a törzstisztek mind Pétervárott végeztek, kifejezetten
oroszellenesek és „nagyon jó véleménnyel vannak az osztrák-magyar hadsereg
teljesítőképességéről. Tökéletesen tisztában vannak" - szól a jelentés - „a velünk
kötött szerződés értékével és egyetlen alkalmat sem mulasztanak el, hogy
kifejezésre juttassák csodálatukat hadseregünknek az északi- és az Isonzó-fronton
végbevitt tettei felett. Ha itt-ott, különösen a beszállásolásoknál és a rekvirálásnál
elő is fordulnak súrlódások, azokért csakis az alárendelt szervek a felelősek, és
semmiképpen sem a bolgár magasabb parancsnokságok intenciói" - fejeződik be
Wanner jelentése, amely olyan idilli képet fest a helyzetről, hogy akár bolgár részről
is fogalmazhatták volna.
1.4.3- Vegyes megszállású területek
Miként a fentiekből látható, nem kevés feszültség halmozódott fel 1916 januárjára
az együttműködő szövetséges hadseregek vezetése és katonái között, ám a helyzet
hamarosan tovább romlott. Ebben döntő szerepet játszott a vegyes megszállású
területek léte, mivel a csapatok közötti kényszerű együttélés valóságos melegágya
volt a különféle vitáknak, súrlódásoknak. Ilyen zónák Koszovó több körzetében is
60
61
62
63
64

HLI. vh., II. 111., 1836. doboz: az 57. gyho. naplója, 1916. január6-i bejegyzés.
l i a január 10-i bejegyzés.
Uo. január 11-i bejegyzés
Uo. január 15-i bejegyzés.
HL 1. világháború, 2873. doboz
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kialakultak, részben azért, mert a hadjárat során a hadseregcsoport parancsnoksága
nem nemzeti szempontok, hanem a célszerűség alapján jelölte ki az egyes egységek
hadműveleti sávjait, részben pedig azért, mert a csapatok között az ellenség
üldözése közben egyfajta rivalizálás alakult ki az egyes települések elfoglalása
körül. A különböző terepadottságok és az eltérő erejű ellenséges csoportok
természetesen szintén közrejátszottak abban, hogy - mint arról az előzőekben már
szó esett - a koszovói medence nyugati felét (a Metoját vagy Metohiját) november
végén a délről közeledő 3- bolgár hadosztály egységei szállták meg. Ugyanakkor még a Mackensen-féle hadseregcsoport kötelékében - osztrák-magyar egységek ér
keztek Pristinába. A konfliktus kiéleződésének idején, amikor a bolgárok tartós
berendezkedése az általuk megszállt területeken arra enged következtetni, hogy az
ideiglenes megszállást hódításként értelmezik, a Monarchia hadvezetése ellen
intézkedésként szintén csapatokat vezényel Koszovó fontosabb - és tegyük hozzá
ekkor már bolgár megszállás alatt lévő - településeire, hogy ekképp demonstrálja a
jelzett területekre formált igényének fenntartását. Igaz, hogy ezek a csapatok
csupán gyenge hadtápegységek, hiszen a térségben ekkor nincs erősebb osztrák
magyar haderő. Ez a lépés azonban kétség kívül hozzájárul a helyzet jelentős
elmérgesedéséhez.

2. A konfliktus éleződése

(1916február)

2.1. A diplomáciai konfliktus kezdete
A két érintett hadvezetőség illetve hadsereg közötti súrlódásokból február elejére
szabályos diplomáciai konfliktus alakult ki, s ezáltal az egész ügy alapvetően űj
szakaszba lépett. Tulajdonképpen pontosan rögzíthető a változás időpontja: a
február 6-i dátummal a bécsi külügyminisztériumból a szófiai követségre küldött
távirat15 jelentette az új szakasz nyitányát. Ebben Burián arról értesítette a Monarchia
képviselőjét, Tarnowski grófot, hogy „megbízható, az illetékes hadseregcsoportpai ancsnokságtól beérkezett jelentés szerint a bolgárok Prizrenben polgári köz
igazgatást létesítenek és evégből megfelelő közegek oda már úton vannak." A
külügyminiszter utasításának értelmében Tarnowskinak nyilatkozatban kellett
felhívnia Radoszlavov bolgár miniszterelnök figyelmét az említett eljárásra,
emlékeztetve őt egyúttal arra, hogy a Bulgáriával kötött titkos szerződésben elfo
gadott határvonaltól nyugatra eső területek a Monarchia érdekszférájába tartoznak,
és hogy különösen a Prizren-Kačanik-Pristina-Mitrovica térség máris osztrák
magyar fennhatóság alatt áll, ahol katonai szempontból kizárólag a cs.és kir.
csapatparancsnokság hivatott a parancskiadás jogát gyakorolni. A távirat külön
instrukciókat tartalmazott a nyilatkozat megtételének mikéntjére vonatkozólag is.
Eszerint a tiltakozásnak a „legbarátságosabb módon" kellett elhangzania, érzé
keltetve, hogy a nyilatkozó félnek szemernyi kételye sincs a bolgár partner azonos
felfogása iránt. Ugyanakkor alkalmasnak kellett lennie arra is, hogy a Monarchia
álláspontjának határozottságát világosan felismerhetővé tegye.

65 Burián Tarnowskinak, No. 77., 1916. február 6., REZSL Burián István iratai, ló. doboz.
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Úgy tűnik tehát, hogy Burián végül is eleget tett Conrad ismételt kérésének és
hajlandónak mutatkozott a - hangsúlyozottan enyhe formában történő - diplo
máciai fellépésre. Valószínűleg közelebb járunk azonban az igazsághoz, ha a kül
ügyminiszter akciójának hátterében nem a vezérkari főnök intervenciójának hatását
véljük felfedezni. A polgári közigazgatás kiépítése nyilvánvaló módon a bolgárok
tartós berendezkedésének szándékára utal, ez pedig alapvetően megváltoztatja a
dolgok állását: az ügy határozott politikai vonásokat nyert, ennélfogva indokolt a
külügyi vonal bekapcsolódása.
Burián február 6-i táviratára Tarnowski másnap válaszolt. Mint írta, sikerült
beszélnie a miniszterelnökkel, mielőtt az az uralkodó kíséretében Plessbe utazott
volna. A továbbiakat érdemes szó szerint idézni, minthogy később többször is hi
vatkozás történik majd az itt elhangzottakra. Tarnowski nyilatkozatára
„Radoszlavov úr azt válaszolta, hogy ő a szóban forgó intézkedésekről nincs
informálva, és hogy polgári közigazgatás létesítéséről Prizrenben, valamint
megfelelő közegek odaküldéséről semmit sem tud. Ha ilyen intézkedések történ
tek, úgy azok katonai vonalról, mégpedig Petrov tábornoktól Üskübből
származnak.
Megjegyeztem, hogy a belügyminiszternek
nyilván tudomást kellett erről
szereznie, és hozzáfűztem azt a kérést, hogy a miniszterelnök a főparancs
nokságot megfelelő értelemben figyelmeztesse.
Radoszlavov úr azt felelte, hogy érdeklődni fog a belügyminiszternél és beszél
Zsekov tábornokkal, a kérdés azonban nem érdemli meg, hogy jelentőséget
tulajdonítsunk neki. Ha egyes bolgár csapategységek olyan területsavukat
foglaltak el, melyek a szerződés szerinti határon kívül esnek, úgy ezt egyrészt
katonai szempontok indokolták, másrészt abban lelik magyarázatukat, hogy
velünk- azaz barátokkal- van dolguk, ezért úgy gondolták, hogy mindezt nem
kell nagyon szigorúan venniük. Mellesleg a szerződés szerinti határ átlépése
abból is származhat, hogy az egyes parancsnokok nem lehetnek tájékozva a tit
kos szerződés által megállapított határvonalról. Mindenesetre biztos lehetek
abban, hogy az ilyen esetek a végső rendezésre nézve nem prejudikálhatnak, és
hogy ha elő is fordulnak, úgy mindenféle hátsó szándék nélkül történnek. A
bolgár
kormány
semmiféle
olyan
területre
nem
tart
igényt,
mely
a titkos
szerződésben
elismert
határon
. (Kiemelés nem az eredetiben. - P.FJ
kívül
fekszik
Azt válaszoltam, hogy minderről meg vagyok győződve, és megértem azokat a
szempontokat, melyekkel a miniszterelnök a szerződés szerinti határ be nem
tartását magyarázza,
ám ezek a polgári közigazgatás létesítését ilyen
megvilágításban sem indokolhatják. Radoszlavov úr teljesen egyetértett, és még
egyszer megígérte, hogy a tárgyban informálódni fog.,(<3
A „lekötelezően elkötelező" határozottságú bolgár reagálás a jelek szerint teljes
mértékben kielégítette Burián várakozásait, aki ily módon igazolva láthatta saját
felfogásának helyességét a probléma kezelését illetően. Nem is mulasztotta el, hogy
mindezt sürgősen érzékeltesse Conraddal, külön felhívva a vezérkari főnök

66 Tarnowski Burjánnak, No. 123., 1916. február 7. REZSL Burián Isiván iratai, 16. doboz.
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figyelmét a bolgár miniszterelnök szavainak hangvételére.
A jelekből ítélve
azonban a vezérkari főnök kevésbé hagyta magát impresszionálni a szófiai állásfog
lalás tónusától, mint a külügyminiszter. Bár megelégedéssel nyugtázta a bolgár
kormányfő szavait, úgy vélekedett, hogy annak előzékeny hangvétele önmagában
egyáltalán nem garantálja a bolgárok korrekt és előzékeny magatartását. Annál is
kevésbé, minthogy a legújabb jelentések szerint a konfliktus eszkalálódik, és immár
kiterjedt bizonyos montenegrói területekre is: a bolgárok Djakovában is hozzáláttak
a civil közigazgatás kiépítéséhez. A vezérkari főnök - rendelkezésre álló kény
szerítő eszközök híján - újólag a külügy szófiai közbelépését kérte és a fenyegető
fegyveres konfliktus esetleges kirobbanásáért a maga részéről minden felelősséget
elhárított. A kérésnek Burián másnap eleget tett: utasította Tarnowskit, hogy az hivatkozva Radoszlavov már említett „teljesen korrekt és konciliáns álláspontjára" „barátilag emeljen kifogást" a bolgár eljárással szemben. Kilátásba helyezte egyúttal,
hogy a küszöbön álló bécsi tárgyalásain a témát szóba fogja hozni.
2.2. A bolgár diplomáciai

offenzíva

Február elején Ferdinánd bolgár uralkodó - akinek kíséretében egyebek mellett a
miniszterelnök és Zsekov hadseregfőparancsnok is helyet kapott - külföldi lá
togatásra utazott, melynek során felkereste Plessben a német, Teschenben pedig az
osztrák-magyar főhadiszállást, majd Bécsben nem hivatalos jelleggel fogadta őt
Ferenc József császár is.
2.2.1. A bolgár küldöttség Plessben
A delegáció 9-én érkezett Plessbe. Az itteni tárgyalások különös jelentőséget
nyertek azáltal, hogy bolgár részről első ízben fogalmazódott meg hivatalos
formában a titkos szerződésben megállapított határvonal módosításának igénye. A
Monarchia diplomáciáját természetesen nem érte váratlanul ez a fejlemény, hiszen
számos jelből sejthető volt már jó ideje, hogy a bolgárok hamarosan előállnak a
farbával. Nem okozott meglepetést az sem, hogy a várható bécsi elutasítás miatt
előbb Berlinben igyekeznek majd előzetes támogatást szerezni megnövekedett
igényeik érvényesítéséhez. A Ballhausplatz időben megtette a. megfelelő ellen
intézkedéseket: a berlini osztrák-magyar nagykövet, Hohenlohe herceg felkérte
von Jagow német külügyi államtitkárt, hogy „legfelsőbb helyen" tegyen említést az
Albániával kapcsolatos bolgár igények ügyéről, nehogy Vilmos császárt meg
lepetésként érje, ha a bolgár uralkodó személyes találkozásuk alkalmával esetleg
szóba hozná a dolgot. Jagow erre ígéretet is tett, bár úgy vélte, hogy Ferdinánd
legfeljebb bizonyos határmódosítások tervét fogja előadni, de aligha említi majd a
korábban már felmerült albán-bolgár perszonálunió kérdését. Hozzátette mind-

67 Burián Thurnnak, No. 682., 1916. február 10. REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
68 Thurn Buriánnak, No. 8906., 1916. február 9. Magyar Országos Levéltár Filmtára (a továbbiakban: OL Filmtár) W
961 |= HHStA PA I, Liasse Krieg, Kart, 874].
69 AOK Op, Nr. 21.442, 1916. február 11., OL Filmtár W 96l.
70 Burián Tarnowskinak, Nr. 85., 1916. február 12., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
71 A vendéglátóknak a jelek szerint nehézséget okozott a kétnaposra tervezett program kitöltése, ezért vegyes
érzelmeket váltott ki a látogatás időtartama. Végül egy őstulokvadászaltal sikerült az időzavart feloldani. Hohenlohe
Buriánnak, Nr. 48., 1916. február 5., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.

-35-

ehhez, hogy szívesen fogadna tájékoztatást az Albániát illető osztrák-magyar
elképzelésekről, amelyek ismeretében alkalmasint tehetne bizonyos szolgálatokat a
dualista államnak, minthogy hatékonyabban tudná támogatni külpolitikai törek
véseit. 2 A szükséges információkat Burián haladéktalanul meg is küldte.73 ,,Az
albán probléma kezelésénél abból a felfogásból indulok ki - írta a külügyminiszter
-, hogy az albán nép nem csekélyebb mértékben hivatott ill. képes az önálló létre,
mint a többi balkáni nép, és hogy a londoni nagyköveti konferencián megkísérelt
megoldás kudarca nem lényegi, hanem csupán véletlen körülményekre vezethető
vissza. Ez utóbbiak közé sorolom én a mesterkélt és internacionalizált kormányzati
formát, mindenek előtt azonban azt a kétszínűséget, mellyel Olaszország a prob
léma kezelésénél közreműködött.'!
A plessi tárgyalások a várakozásoknak megfelelően zajlottak. Ferdinánd mind a
német uralkodó, mind Jagow külügyi államtitkár előtt szóba hozta az albán kérdést,
nem tett ugyanakkor említést országa területi igényeiről ilyen vonatkozásban. A
tárgyalások során a bolgárok olyan önálló albán állam megteremtése mellett
foglaltak állást, amelynek mohamedán (alkalmasint török) herceg kerülne az élére.
Jagownak mindazonáltal az volt a benyomása, hogy nem kerülne túlzottan nagy
fáradságba Ferdinándot erről az ideáról lebeszélni.
Ami Szerbiát illeti, a bolgár uralkodó jelezte, hogy országa igényt tart bizonyos, a
szerződésbeli határon túlmenő területgyarapodásra, amelynek révén Prizren és
Pristina is bolgár fennhatóság alá kerülne. Mindenesetre akár a közbenjárásnak
köszönhetően, akár egyéb okokból a bolgárok kívánságait német részről udvariasan
végighallgatták ugyan, ám támogatás helyett Bécshez utasították őket.7
2.2.2. A bolgár küldöttség Teschenben
Ferdinánd nevezetes tescheni látogatásáról nem csupán a levéltárak által meg
őrzött dokumentumok révén lehet tudni: megemlíti visszaemlékezéseiben Cramon
tábornok77 és részletesen ír róla Glaise von Horstenau is. Minthogy azonban
egyikük sem vehetett részt a legfelsőbb szintű megbeszéléseken, vajmi keveset
tudhattak a tárgyalásokon ténylegesen elhangzottakról. (Ennek ellenére különösen
az utóbbi rendkívül szemléletes képet fest a programban szereplő események egy
részéről.) Az említetteken kívül számításba jöhet még a vezérkari főnök feleségének
visszaemlékezése: Gina Conrad von Hötzendorf grófnő79 kétség kívül első kézből
nyerhette értesüléseit, ám emlékezte nem bizonyult pontosnak.
Annak ellenére, hogy a budapesti Hadtörténeti Levéltár aktái közt megtalálható a
bolgár uralkodó látogatásának - tervezett - részletes programja,80 a tescheni esemé
nyek történetét mégsem lenne könnyű teljes pontossággal rekonstruálni. Szinte
72
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Hohenlohe Buriánnak, Nr. 42., 1916. január 31., OL Filmtár W 961.
Burián Hohenlohénak, Nr. 44., 19l6.február 2., OL Filmtâr W96l.
Larisch Buriánnak, Nr. 56., 1916, február 13., REZSL Burián István iratai, ló. doboz.
Uo.
Burián naplója, 1916. február 12-i bejegyzés, REZSL Burián István iratai, 25. doboz.
Cramon i.m.
Broucek i.m.
Gina Gräfin Conrad von Hötzendorf. Mein Leben mit Conrad von Hötzendorf. Leipzig, 1935. (a továbbiakban:
Conrad).
HL I. vh. II. 102. AOK 3. doboz Res. Nr. 40. ex 1916.
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bizonyosra vehető ugyanis, hogy a tényleges napirend menet közben meg
változott.81
A látogatást különösen emlékezetessé tette a bolgár uralkodó és Conrad között
kialakult súlyos összezördülés. Bár a felek az elutazás előtt - úgymond - kibé
kültek, Cramon szerint az AOK Ferdinándnál hosszú időre kegyvesztett lett: az
uralkodó haragja a főparancsnokság iránt még akkor is megmaradt, amikor pedig az
ügyben érintett tisztek már egész más beosztásban szolgáltak.82
A tescheni látogatásról figyelemre méltó bejegyzés található Burián naplójában is.
A külügyminiszter február 13-i keltezéssel egyebek között a következőt írta: 3
„.. .Teschenben már felrobbant a bomba. A bolg. előadták követeléseiket. Súlyos
összekoccanás Conrad, Zekojf, Radoszlavoff közt. Király fenyegetőzött, hogy nem
megy Bécsbe, stb. Végre lecsillapultak s jönnek. "
Kérdéses lehet, vajon milyen „bomba" felrobbanására célzott Burián. A bolgár
területi igények létezéséről jóval korábban tudnia kellett, hiszen már a bolgár
delegáció plessi látogatása előtt is számos jelből látható volt, hogy az újdonsült
szövetséges a maga által igényelt szerződésbeli határvonal módosítására készül éspedig nemcsak Koszovóban. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány példa:
Maga Burián egy 1915- december 24-én kelt, Tarnowskinak szóló táviratban arról
írt, hogy katonai körökben az a benyomás alakult ki: a bolgárok további rész
vételüket a balkáni hadműveletekben újabb területi koncesszióktól teszik majd
függővé.81 Hasonló értelmű jelzés található - ezúttal bizonyos albán területek
vonatkozásában - a külügyminiszter 1916. január 16-i táviratában is.83 Ugyanezen a
napon Tarnowski arról értes'ítette Buriánt, hogy a bolgárok különösen érdeklődnek
a Semendria-Nis vasútvonal iránt. A dolog érdekessége abban van, hogy a nevezett
vasút legnagyobb része a Morava balpartján - azaz nem a Bulgáriának jutatott
területen - található.86
De ugyanilyen értelemben kellett értékelnie a külügyminiszternek azokat a
jelentéseket is, melyek szerint a bolgárok civil közigazgatást építenek ki (azaz
nyilvánvalóan tartósan berendezkednek) a szerződés szerinti határvonaltól nyugatra
eső és általuk korábban megszállt területeken. Erről - mint láttuk - hivatalosan
február első napjaiban értesült, nem hivatalosan azonban már jóval korábban tudnia
kellett róla: még a magyarországi napi sajtó is beszámolt arról, hogy Prizren és
Pristina máris bolgár közigazgatás alatt áll.

81 A Teschenben történtekre értékes információkkal szolgál Rudolf Kundinann (1869. okt. 6 - 1934, okt. 4.)
alezredesnek, Conrad segédtisztjének gyorsírásos naplója, amelynek nem teljes (és amint azt Rudolf Jefábek
megállapította; nem egészen pontos) gépelt átirata megtalálható a bécsi Kriegsarchivban (Kriegsarchiv, Wien la
továbbiakban: KAI NL B/15:2) ill, a budapesti Hadtörténeti Levéltárban is (HL l.vh. 11.102, 38. doboz).
82 Cramon 49 o.
83 Burián naplója, február 13-i bejegyzés, REZSL Burián István iratai, 25. doboz A Burián-naplónak az üggyel
kapcsolatos bejegyzéseihez 1. még: PottmallH Ferenc-, Burián és a „bolgár differencia" 19l6-ban. In: Korok, régiók,
társadalmak. Tanulmányok Gyimesi Sándor 60. szülelésnapjára (Szcrk. Kulcsár Árpád és Szulovszkv János), Budapest,
1994. 231-242. o.
84 Burián Tarnowskinak No. 772., 1915. december 24. REZSL Burián István iratai, 15. doboz
85 Burián Tarnowskinak, szám nélkül, 1916, január 16. REZSL Burián István iratai 16, doboz.
86 Tarnowski Buriánnak No. 55., 1916. január 16. REZSL Burián István iratai 16. doboz,
87 Az Esi. 1916. január 25., 7. o.: „Prizren és Prislina bolgár közigazgatás alatt".
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Valószínűnek látszik tehát, hogy a Burián által említett ,,bomba" nem a bolgár
igények bejelentésére, hanem azok várható (és Conrad hajlíthatatlan álláspontját
ismerve nagyon is várható) elutasítására, illetve az ebből következő összeveszésre
vonatkozott.
Az eseményekről származó, kétségkívül legmegbízhatóbb beszámolókat Thurn
gróf korabeli jelentései képezik. Az ezekből nyerhető információk néhány ponton
eltérnek ugyan az említett különféle visszaemlékezésekben szereplő állításoktól, de
nyilvánvalóan nem lehet vitás, hogy a gyarló emberi emlékezettel szemben a
tényeket „an Ort und Stelle" rögzítő diplomata szavai számítanak hitelesnek.88
Ami a nevezetes összeveszést illeti, arra minden valószínűség szerint már
Ferdinánd és Conrad első találkozásakor sor került. A bolgár delegáció az előzetes
program szerint február 11-én délután érkezett az udvari vonattal Teschenbe. A
Frigyes főherceg hadseregfőparancsnoknál tett látogatás után a bolgár uralkodó és
kísérete felkereste az AOK-t az Albrechtsgymnasium épületében. Glaise von
Horstenau visszaemlékezései szerint
„a folyosói bemutatás után (..Ja cár bement Conradhoz az irodába. Ott történt
a nagy szerencsétlenség. Az éppen befejeződött balkáni hadjárat eseményeit
beszélték meg. A cár azon égető óhajára, hogy Prizrent és Pristinát saját
csapataival szállhassa meg, Conrad némiképp szükségtelen módon határozott
nemet mondott. (...) A cár dühtől lihegve hagyta el az AOK-t (...).
A balul sikerült látogatást követően került sor a program szerinti filmvetítésre,91
majd a diner után Conrad, Radoszlavov és Zsekov újra tárgyalóasztalhoz ült (később
csatlakozott hozzájuk a bolgár uralkodó is). Ha az előző találkozásra Ferdinánd
váratlanul heves érzelmi reakciója nyilvánvaló módon rányomta a bélyegét, úgy ez
alkalommal már lehetőség nyílt arra is, hogy a felek kifejthessék álláspontjukat. A
Buriánnak küldött beszámolójában Conrad keserűen állapíthatta meg, milyen
helyesnek bizonyult az a sejtése, hogy Bulgária egészen határozott területi igé
nyeket támaszt Prizren, Ipek, Pristina és a Rigómező térségére. Valószínűleg ez a
dokumentum az első, ahol az osztrák-magyar vezérkari főnök hangot adott később
állandóan visszatérő vélekedésének, mely szerint az egész konfliktus kialakulása
azáltal vált lehetségessé, hogy a bolgárok csatlakozását rögzítő szerződést annak
idején pontatlanul fogalmazták meg. Bulgária ti. azt használja ki, hogy az 1915.
szeptember 6-i egyezményben csupán a bolgár területi igények határát rögzítették,
de sehol nem szerepel a szövegben, hogy a kijelölt határvonaltól nyugatra eső
88 Különösen érdekes lehetőséget kínálnak a memoárírói emlékezet működésének tanulmányozására a tescheni
látogatás körülményeiről szóló beszámoló Gina Conrad von I lötzendorf grófnő visszaemlékezései. {Gina Conrad 152—
151 o.). A legnagyobb eltérés 'l'liurn jelenlései és a grófnő szavai közöli a delegáció Teschenből történő (később
ismertetendő) elutazásával kapcsolatban tapasztalható. Frau Conrad szerint a cár délben utazott el Bécsbe és maga
Conrad is elkísérte az udvari vonaton egészen Cinjecig, csak onnan fordult vissza. Thurntól viszont tudható, hogy az
udvari vonat még éjfélig (!) a lescheni állomáson maradt. Thurn Buriánnak, Nr. 875., 1916. február 14., RF.ZSL Burián
István iratai, ló. doboz.
89 Ferdinánd udvari vonatáról van szó, amely a látogatás során a delegáció éjszakai szálláshelyéül is szolgált. A
bolgár uralkodó közismerten rajongott a vonalvezetésért, gyakran vállalkozott az udvari szerelvény irányítására is. Olló
Ernst: Zwölf Monarchen im Exil, Wien, 1932. 112, o,
90 Broucck 365 sk. o.
91 Karl Kraus Az emberiség végnapjai 2. felvonása 28, jelenelében megörökítene az emlékezetes mozielőadást, V, ö.:
Broucck 366. o. Egyébként Kundmann naplója szerint másnap is volt filmvetítés. KA NL B/15:2, 1916. febr. 12-i
bejegyzés.
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területekre a Monarchia bármilyen formában is igényt tartana, s azóta sem történt
részéről ilyen értelmű állásfoglalás. Nem egyértelmű mindazonáltal, hogy ilyen,
vagy ehhez hasonló bolgár érvelés a jelenlegi tárgyaláson ténylegesen is elhang
zott-e. Conrad beszámolójának szövegéből ugyan erre is lehetne következtetni,
ám a későbbiekben a bolgár fél - jóllehet számos kísérletet tesz a szerződéssel
össze nem egyeztethető eljárása megmagyarázására - ezt az érvet nem használja fel.
Mielőtt még Ferdinánd csatlakozott volna a tárgyalás résztvevőihez, Conradnak
sikerült némi eredményt elérnie: Djakova vonatkozásában Radoszlavov ígéretet tett
,,a félreértések azonnali megszüntetésére". ;: Ez osztrák-magyar olvasatban azt
jelentette, hogy a bolgárok kiürítik a kétségkívül montenegrói területen lévő várost,
hiszen rá a szerződés semmiképpen nem vonatkozhatott. Annak ellenére, hogy
minderre áprilisig (azaz a konfliktus átmeneti feloldódásáig) nem került sor, a
külügyi vonal sokáig precedens értékűnek tekintette a fenti ígéretet.
Ferdinánd bekapcsolódása a tárgyalásokba vélhetőleg újra feszültebbé tette a
hangulatot, minthogy az uralkodó a bolgár igényeknek „egészen határozott kife
jezést" adott. Ő mellesleg egy új érvet J s bevetett, azt állítván, hogy a vitatott
terület lakosságának nagy része bolgár
Ezt Conrad kétségbe vonta, ám való
színűleg nem volt igaza. Tény, hogy az 1905/1906-os török népességi statisztikák
szerint a koszovói vilajet (amely nem teljesen azonos a szóban forgó régióval)
területén élő lakosság mintegy 40 %-a bolgár volt. Figyelembe véve a Balkán
háborúk következményeként nagy valószínűséggel bekövetkezett migrációt,
feltételezhető, hogy a vizsgált események idején még mindig jelentős bolgár
népesség élt az adott területen, amely azonban semmiképpen sem alkotott több
séget.
A következő nap folyamán folytatódtak a tárgyalások. Conrad találkozott
Zsekowal, aki ígéretet tett arra, hogy a bolgár egységeket nyomban kivonják az
időközben megszállt Elbasanból, mihelyt oda az osztrák-magyar csapatok meg
érkeznek. Az ígéret azonban - mint később kiderült - csupán ígéret maradt: Elbasan
kiürítésére majd csak az április 1-i egyezmény alapján kerül sor.
A látogatás harmadik napján a feszült hangulat továbbra is megmaradt. A délelőtti
mise után a bolgár uralkodó Thurn grófot tisztelte meg bizalmával, akinek beszá
molója szerint Ferdinánd
„keserű szavakkal panaszkodott Conrad báró magatartása miatt, aki az ő
ellenségének bizonyult. Országa presztízsének ártana, ha az elfoglalt területeket
visszaadná; az esetleges ilyen irányú követelést saját személye elleni sértésnek
venné. Ezen a ponton célzott egy esetleges fegyveres összeütközés lehetőségére. Ő
gyermeki bizalommal jött ide és most ezt kell megélnie. Most csupán egy dologra
tud gondolni: hogyan tudna a leggyorsabban elutazni, s azt kérdi magától,
lehetséges-e ilyen körülmények között Bécsbe utaznia.
92 AOKOp. Nr. 21.481, 1916. február 12., OL ľilmtár W96l. (Kiemelés tőlem - P. F.)
93 Uo.
94 Uo.
95 Uo.
96 Kemal II. Karpát. Ottoman Population 1830-1911 Tlie University oľ Wisconsin Press, 1985 167. o. L. még:
Polhnann Ferenc. Az önálló albán államiság megteremtésének demográfiai hátteréhez. In: Gazdaság, politika, kultúra
Tanulmányok Kelet-Közép-Európa történetéből, (Szerk : GyimesiSándor), Budapest, 1992. 135-145. o.
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Igyekeztem a királyt lehetőség szerint megnyugtatni. Rámutattam, hogy a területi
kérdésekről létezik egy szerződés, és hogy amennyiben Bulgária ezeken túlmenő
kívánságokat táplál, úgy azok nyugodt és barátságos tárgyalások alapját
képezhetik. Nincs semmi ok a mi álláspontunkat «személyes sértésként» felfogni,
mivel nálunk senki sem gondol arra, hogy Bulgáriának akár presztízsét tekintve,
akár más módon kárt okozzon. A király azonban nemigen figyelt az érveimre

C).'97

Végül azután Frigyes főhercegnek sikerült Ferdinándot lebeszélnie az azonnali
elutazásról, sőt, a bolgár uralkodó ,,az iránta érzett barátságból" még a bécsi utazás
abszolválására is ígéretet tett.98 Mindenesetre az elutazással való fenyegetőzés
bizonyára csupán az uralkodó fellépésének teatralitását volt hivatva fokozni: a
háromnaposra tervezett látogatás nagyobbik része már lezajlott. A program
fennmaradó része (ebéd, vasúti kirándulás - ez valószínűleg az előző napról került
át -, hivatalos búcsú és elutazás) lényeges szerepet aligha kaphatott. Ami pedig a
Ferenc Józsefnél teendő látogatás esetleges lemondását illeti, erre a bolgár uralkodó
komoly formában nyilvánvalóan nem is gondolt.
Thurn grófnak a történtekről beszámoló tescheni jelentései a bécsi külügy
minisztériumban meglehetős értetlenséget váltottak ki. Erről tanúskodik az a tele
fontávirat, amelyet február 13-án este küldtek a főhadiszállásra a minisztérium
képviselőjének. °° Eszerint Burián küszöbön álló tárgyalásai előestéjén hiteles felvi
lágosítást szeretett volna kapni arról, voltaképpen milyen követelést támasztott
Conrad a bolgár tárgyalópartnerekkel szemben. Thurn jelentéseiből ugyanis az a
benyomás alakult ki a Ballhausplatzon, hogy a cs. és kir. vezérkari főnök a bolgá
rokat az általuk jogosulatlanul megszállt területek katonai kiürítésére szólította föl.
A hivatkozott telefontávirat megfogalmazója (valószínűleg Musulin báró) rámutat
arra, hogy ilyesmiről Bécs és Teschen között nem volt szó, azaz Conrad lépése előre
nem egyeztetettnek minősül. Mindezideig az AOK csupán arra kérte fel a
külügyminisztériumot, hogy a bolgár polgári közigazgatás kiépítése ellen tilta
kozzon a szófiai kormányzatnál, ami meg is történt. Ami Djakova, Prizren stb.
bolgár megszállását illeti, ennek a távirat szerint a nevezett terület jövőbeni sorsát
illetően éppoly kevéssé van prejudikáló szerepe, mint az esetlegesen létező katonai
vagy hadtáp-közigazgatásnak.
A válasz gyorsan (még azon az este) megérkezett.101 Ebben Wiesner továbbította
Conrad részletes - szóbeli és írásbeli - tájékoztatását a bolgárokkal folytatott
tárgyalásairól. A szóbeli válasz rezüméje a következő:
„Djakova, Prizren és Pristina bolgár csapatok által történő jelenlegi meg
szállásának kérdést, valamint a nevezett területeken kiépítés alatt álló bolgár
közigazgatás kérdését - mint másodlagos kérdéseket - nem vetettem fel, ezzel

97 Thurn Buriánnak, Nr. 871., 1916. február 13., RĽZSL Burián István iratai, 16. doboz.
98 Uo.
99 Kundmann naplója arra is Tényt derít, mikor is hagyta el a bolgár küldöttség vonata Teschent: 14-én hajnali 0 óra
2 perckor, mivel Ferdinánd - rendkívül babonás lévén - semmiképpen sem akart 13-án útra kelni. KA NL B/15:2, 1916.
február 13-i (második) bejegyzés.
100 Musulin C?) Thumnak, Nr. 677., 1916. február 13., OL Filmtár W 961.
101 Wiesner Buriánnak, szám nélkül, 1916. február 13., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
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szemben ezen területek jövendőbeli sorsának kérdését igen. Követeltem annak
kinyilvánítását, hogy Bulgária ezen területekre nem formál igényt,
Djakova vonatkozásában erre R(adoszlavov) és Z(sekov) hajlandó volt, Prizren
és Pristina esetében azonban nem, mivel Bulgária igényét ez utóbbi területekre
fenntartották.
A bolgár csapatok és a bolgár közigazgatás visszavonásának a szóban forgó
területekről csak akkor látom értelmét, ha Bulgária azok végleges megszerzésére
vonatkozó igényét feladja.
Mellesleg nem tartom lehetségesnek, hogy ezek a területek bolgár megszállás alatt
maradjanak és egyúttal mi igazgassuk őket. "
Az írásbeli válasz pedig a következőket tartalmazta:
„El kell választani egymástól Djakovát egyfelől, illetve Prizrent és Pristinát
másfelől.
Djakovára nézve érzékeltettem, hogy az montenegrói terület, ennélfogva a
Montenegróval kötött egyezményünkbe
tartozik, ennélfogva bolgár részről
kiürítendő; ezt Z(sekov) elismerte.
Prizrennel és Pristinával kapcsolatban azonnal felismertem, hogy Bulgária a
jövőre nézve is saját területéhez tartozónak szeretné őket, és a szerződéses határt
ebben az értelemben akarja módosítani. Én ezzel szemben foglaltam állást és ki
jelentettem, hogy sem magam, sem az AOK nem jogosult ezt a kérdést eldönteni,
ám az a felfogásom, hogy e területeket Albániához - ennélfogva a mi
érdekszféránkhoz - tartozóaknak kell tekinteni, s hogy én - amennyiben meg
kérdeznének - ebben az értelemben nyilatkoznék.
A fő kérdés tehát nem a pillanatnyi kiürítés, vagy megszállás és a pillanatnyi
igazgatás, hanem a fő
kérdés
az,
Prizren
és
Pristina
területét
a bolgároknak
tartósan
átengedjük,
vagy
sem . (Kiemelés nem az eredetiben. - P.P.)
Ha átengedjük, a jelenlegi megszállás és igazgatás kérdése tárgytalan.
Ha azonban nem engedjük át, úgy kívánatos lenne a bolgár csapatok részéről
történő mielőbbi kiürítés és a bolgár közigazgatás eltávolítása.
A kiürítéssel és igazgatással kapcsolatban szigorú követeléseket támasztani a fő
kérdés eldöntése előtt nincs semmi értelme.
Csak ha a kérdés a mi felfogásunknak megfelelően dől el, akkor kellene követelni
a kiürítést és a közigazgatás eltávolítását, hogy a miénkkel felválthassuk.
A bolgárok képviselőinek (Radoszlavov és Zsekov) válasza az volt, hogy
megmaradnak azon felfogásuknál, mely szerint Prizrennek és Pristinának
Bulgáriához kell kerülnie. A megbeszélés végeredménye az volt, hogy ezt a
kérdést a kormányoknak kell eldönteniük. "
Conrad szerint tehát a fő kérdés tisztázása előtt nincs értelme a kiürítést követelni.
E'Lzel közvetve válaszolt is a tárgyalásokon tanúsított magatartására vonatkozó
calálgatásokra, azaz: sem a bolgár uralkodótól, sem többi tárgyalópartnerétől ő nem
követelte a bolgár csapatok kivonását az általuk megszállt területekről. Ebben az
esetben viszont csupán az a feltételezés marad, hogy Ferdinánd felháborodása
egyfajta (véletlen avagy szándékos) félreértésen alapul. Ha Conrad kétségbe vonja a
bolgárok jogát a szóban forgó területekre, úgy ez nem jelenti egyúttal azt is, hogy
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katonai szempontból indokoltnak tartaná a bolgár egységek azonnali visszavonását.
Bolgár részről viszont az efféle nüanszok értékelésére kevés fogadókészség volt
tapasztalható. Thurn 13-án késő este illetve 14-én küldött következő két távirata
bizonyítja, hogy a bolgár delegáció az osztrák-magyar álláspontot egyértelműen a
megszállt területek kiürítésére vonatkozó követelésnek értelmezi. A látogatás
harmadik napján délután lezajlott vonatkirándulás alatt Thurn Radoszlavowal
beszélgetvén képet alkothatott a bolgár felfogásról. Ebből kitűnik, hogy a
bolgárokat meglepte a Monarchia részéről támasztott követelés, annál is inkább,
minthogy szerintük a szóban forgó területek jövőbeli sorsa egyáltalán nem
eldöntött, így nem értik, miért kellene azokat már most kiüríteniük. Az evakuálást
országuk presztízsének sérelmeként tekintik. Thumnak mindamellett az volt a
benyomása, hogy ha a bolgárok az azonnali kiürítésbe nem is hajlandóak
belemenni, a területek későbbi visszaadását inkább el tudnák fogadni, ha azokat a
Monarchia a maga, nem pedig egy harmadik állam (értsd: Albánia) számára
igényelné.102
Thurn másik (14-i) táviratában a bolgár uralkodó és Herberstein gróf (Frigyes
főherceg szárnysegédje) beszélgetéséről számolt be, amelyre szintén a vonat
kirándulás alatt került sor. Ennek során egy újabb, az uralkodó felháborodását
kiváltó esetre derült fény. Állítása szerint ezúttal Szófiában nyújtottak át a bolgá
roknak egy olyan jegyzéket, amely hangvételét tekintve egy valóságos „paranccsal"
ért fel, s mely (már megint) a bolgár csapatok által elfoglalt és hetek óta
zavartalanul megszállt területek kiürítésére szólított fel. Ráadásul, hogy az ügy még
különösebb legyen, a nevezett diplomáciai lépésre a Monarchia külügy
miniszterének, Burián bárónak a megbízása alapján került volna sor. ' Az uralkodó
kijelentette, hogy ilyen „parancsnak", amely országa ellen irányul, nem képes és
nem is hajlandó engedelmeskedni. Az ezt követő beszélgetésből kiemelésre
érdemes Ferdinánd azon érvelése, mely szerint Bulgária a Szerbia elleni hadjárat
hadműveletei során az előre láthatónál jóval többet teljesített, mind a csapatok
számát, mind az ellenfeleket (hisz nem csupán Szerbia, hanem az egész antant ellen
kellett harcolnia) tekintve. Ám eddig sem kívánt és a jövőben sem kíván kibújni
kötelezettségei alól, viszont ennek megfelelő méltányos elbánásra tart igényt. Az
indoklás erősen emlékeztet egy jó három esztendővel korábban elhangzott
érvelésre, csakhogy akkor a szerepek (és részben a szereplők) mások voltak. Az
első Balkán-háborút követően hasonló módon próbálta a szerb kormányzat
megindokolni, miért nem tartja be az 1912. március 13-i, Bulgáriával kötött titkos
egyezményt Macedónia felosztásáról.101
Ami a bolgár uralkodó legújabb felháborodását kiváltó táviratot illeti, az abban
említett demars mibenlétéről Buriánnak természetesen fogalma sem volt. Azonnal
felvilágosítást kért hát Szófiából arra vonatkozólag, miként keletkezhetett a
nyilvánvaló félreértés.1 h Mellesleg a külügyminiszter Tarnowskinak küldött távirata
arról tanúskodik, hogy ő maga időközben Thurn gróf révén további információkhoz
102 Tliurn Buriánnak, Nr. 873-, 1916. február 13. REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
103 Tliurn Buriánnak, Nr. 875., 1916. február 14., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
101 Gumiár Hering. Die serbisch-bulgarischen Beziehungen am Vorabend und wahrend der Balkankriege. Teil II.
In: Balkan Studies, vol í. nr. 2. Thessaloniki, 1963. 361. o.
10-5 "Burián Tarnowskinak, Nr. 93., 1916. február 15., REZSL. Burián István iratai, 16. doboz.

-42-

jutott: megtudta, hogy a kérdéses szófiai táviratot Borisz trónörökös küldte, és
eszerint a bolgárok által megszállt albániai területek kiürítésére vonatkozó
követelést 12-én adták volna át.
Tarnowski gróf válaszából
kiderül, hogy ő maga szintén semmit sem tud a
trónörökös által említett osztrák-magyar demarsról. Érdeklődött a szófiai katonai
attasé helyettesénél - Lokar századosnál -, hogy esetleg ő interveniált-e a bolgá
roknál. A százados ezt tagadta, és elmondta Tarnowskinak, hogy egyedül Laxa
ezredes, a katonai attasé kapott utasítást egy meglehetősen éles tiltakozás átadására
a bolgár főhadiszálláson, aminek még folyó hó 6-án eleget is tett. Erről azért nem
ment azután jelentés, mert az ezredes 8-án Teschenbe utazott. Mindenesetre
Tarnowski szerint a trónörökös távirata aligha vonatkozhat Laxa említett
intervenciójára. Inkább a djakovai incidensre gyanakszik, annál is inkább, mivel a
bolgár vezérkari főnök (Zsosztov tábornok) éppen 6-án hívta fel telefonon
meglehetősen felindultan Laxa ezredest ebben az ügyben.
Amennyiben Tarnowski gyanúja helyes, akkor a történtekből különös követ
keztetésekre nyílik lehetőség. A djakovai incidens során a helyi parancsnok csupán
a város kiürítésére szabott - meglehetősen szűk - terminust az ottani bolgár egység
parancsnokának. Nyilván a tescheni „színielőadás" részeként, a hatás fokozása
érdekében lett ebből általános érvényű, az uralkodó felháborodását joggal kiváltani
alkalmas „parancs", amelynek híre éppen az alkalmas pillanatban és formában
„érte utol" a bolgár delegációt
2.2.3- A bolgár küldöttség Bécsben
Amint azt Burián naplója is rögzíti,
a bolgárok 14-én rendben megérkeztek
Bécsbe. Másnap megkezdődtek a tárgyalások. Ezekről - a tescheni megbe
szélésektől eltérően - szinte kizárólag Burián beszámolói állnak rendelkezésre, ami
kétségkívül bizonyos mértékű egyoldalúságot kölcsönöz a segítségükkel ki
alakítható képnek. Mindenesetre nem lehet nem észrevenni, hogy a külügymi
niszter abban a tudatban ült asztalhoz bolgár tárgyalópartnereivel, hogy személy
szerint neki kell rendbehoznia valamit, amit Teschenben a katonák oly végzetesen
elrontottak. Ebből a szempontból tulajdonképpen teljesen mindegy, vajon Conrad
tényleg követelte-e a bolgároktól a szerződéses határon túl általuk megszállt
területek kiürítését, vagy csupán kétségbe vonta a jogukat azok birtoklására. Burián
számára a feladat egyértelmű: semlegesítenie kell Conrad meggondolatlan fel
lépésének következményeit - azaz meg kell békítenie a bolgárokat -, ugyanakkor
azonban fel kell használni a konfliktus kirobbanása óta első ízben kínálkozó
személyes találkozás lehetőségét arra, hogy a bolgár fél számára egyértelműen
bebizonyosodjék eddigi eljárásának jogtalansága. Úgy tűnik, Burián teljesen meg
volt győződve arról, hogy megfelelően meggyőző és szakszerű érvek hatására
tárgyalópartnerei kétségkívül be fogják látni a Monarchia igazát, és ezzel a dolog
tulajdonképpen gyors elintézést is nyer.
A külügyminiszter helyzetmegítélését - és bizonyos mértékig a mentalitását pregnánsan jellemzi magánnaplójának következő részlete:
106 Uo.
107 Tarnowski Buriánnak, Nr, 145., 1916. február 16., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
108 Burián István naplója, 1916. február 14-i bejegyzés, REZSI. Burián István iratai, 25. doboz.
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„Nálam a bolgárok ebédje. Utána Radoszlavof és Zsékoffal hosszú beszélgetés.
Lefújattam a Tescheni izgalmat. Belátták hogy rósz (sic) fát tettek a tűzre. Hátsó
gondolat maradhatott, de a modor megváltozott. "WJ
Természetesen nem érdemes túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítani a
külügyminiszter szóhasználatának, ám mindenképpen különös, ahogy Burián
tárgyalópartnereiről ír, akik - akár holmi haszontalan kölykök - ,,rossz fát tettek a
tűzre". A Monarchia diplomáciájának irányítója szigorúan magánhasználatra szánt
(ennélfogva nyilván megfelelően őszinte) szavai elámlják, miként képzeli ő a
birodalom és a balkáni szövetséges közötti viszonyt.
A látogatás során lezajlott tárgyalásokon Burián - saját megítélése szerint - teljes
sikerrel oldotta meg kitűzött feladatát: érveinek kristálytiszta logikája előtt mind
Ferdinánd, mind a delegáció többi tagja kénytelen volt meghajolni. Február 15-i
tárgyalásairól, melyen Radoszlavov és Zsekov volt a partnere, részletes jelentést
készített.
Ebben elégedetten állapíthatta meg, hogy a tescheni izgalmak után
bolgár beszélgetőtársainak „tökéletesen nyugodt felfogása visszatért" és már nem
akarnak „befejezett tények létrehozásával újabb kívánságokat valóra váltani."
Nyilván a külügyminiszter meggyőző érvelésének köszönhetően ,,a megbeszélések
után nem is sok maradt a főhadiszálláson előadott bolgár tézisekből, miszerint az
1915 szeptemberi szerződés csak a kijelölt határvonaltól keletre érvényes, nyugatra
nem, továbbá, hogy Bulgária minden Szerbián kívül teljesített katonai
együttműködésért kompenzációra jogosult. Hasonlóképpen azt is belátták az urak,
hogy egy életképes Albánia (amelynek létrehozása természetesen Bulgáriának is
szándéka) nem nélkülözheti Mitrovicát, Pristinát és Prizrent. Lényeges pontja volt a
megbeszéléseknek annak leszögezése is, hogy ,,a szövetséges csapatok
mozgásának és diszlo-kációjának meghatározása kizárólag katonai szempontok
figyelembe vételével és a két érintett hadseregvezetés egyetértésével történhet és
semmiképpen sem teremthető jogcím tartós birtokbavételre és területi prejudícióra."
A beszámoló szerint a bolgár miniszterelnök újólag kifejezésre juttatta azon
meggyőződését, miszerint kizárt dolog, hogy a két fél adott időben a határvonal
részleteiről ne tudna a „legbarátibb módon" megállapodni. Ezt a véleményt Burián
is melegen osztotta, de - ceterum censeoként - sietett leszögezni, hogy azért a
Monarchia természetesen a határvonaltól nyugatra eső területeket a saját
érdekszférájához tartozónak tekinti. Ezt követőleg még Zsekov tábornok tett egy
bátortalan kísérletet arra, hogy Üsküb környékének gazdasági érdekeivel próbálja
megindokolni, amiért országa albán területekre tart igényt. Ezt az érvelést azonban
Burián könnyűszerrel és oly sikerrel zúzta szét, hogy még a bolgár miniszterelnök
sem talált Zsekov számára támogató szavakat.
Természetesen szóba került az állítólagos kiürítési parancs ügye is. Zsekov
láthatóan még mindig hajlott arra, hogy ebben a lépésben országa iránti rosszakarat
megnyilvánulását vélje felismerni. Burián igyekezett a dolgot félreértésnek be
állítani, és megjegyezte, hogy a beérkezett információk, ha lényegüket tekintve nem
is, hangnemüket illetően erősen különböznek. Végeredményben a külügyminiszter

109 Burián Islván naplója, 1916. február 15-i bejegyzés, REZSL Burián István iratai, 25. doboz
110 Pro domo Nr. 718., 1916. február 15., REZSL Burián István iratai, 16. doboz
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úgy ítélte meg, hogy ,,a kellemetlen bolgár epizód" még tartogathat némi utó
játékot, ám az ügy a kibontakozás felé halad.
Az említett beszámolót megkapta Tarnowski is, aki választáviratában112 nem
hagyta szó nélkül, hogy a bolgárok immár nem akarják a fait accompli politikáját
folytatni. Ezzel kapcsolatban visszatér a bolgár miniszterelnök által még elutazása
előtt tett nyilatkozatra, mely szerint a határvonalon túl nem tartanak igényt
semmilyen területre, és megállapítja, hogy Radoszlavov nyilván tudatosan fo
galmazott ilyen megnyugtató módon, hogy annál meglepőbb legyen majd
Teschenben a bolgár igények bejelentése. Mindez azt jelentené, hogy előre el
tervezett taktikát való-sítottak meg a bolgárok és Radoszlavov a megtévesztés
szándékával tulajdonképpen félrevezette partnerét. Sarkosabban fogalmazva: a
bolgár kormányfőnek tisztában kellett lennie a szófiai vezetés valódi szándékaival,
ennélfogva nyilatkozata valótlanságot tartalmaz. Van egy további körülmény, ami
szintén erősítheti a tudatosan megkomponált akció gyanúját. Február 11-én
Szófiában tárgyalások kezdődtek a Monarchia és Bulgária képviselői között a két
megszállási zónát érintő vámszabályozásról, határforgalmi kérdésekről. Két nappal
később az osztrák-magyar delegáció vezetője, Klusacek alezredes táviratban jelenti,
hogy a tárgyalások valamennyi kérdésben holtpontra jutottak, mivel a bolgár fél a
miniszterelnök távollétében inkompetensnek nyilvánította magát, a katonai
delegátusok pedig eleve meg sem érkeztek a főhadiszállásról. 1- Az üggyel részletes
jelentésben foglalkozik egy későbbi táviratában Tarnowski is. Ebből kiderül, hogy a
bolgár delegáció vezetője szerint a szóban forgó kérdéseknek „politikai jelen
tősége" van, ennélfogva megkívánják a kormányfő jelenlétét, amihez maga
Radoszlavov is kifejezetten ragaszkodott. Ezt onnan lehet tudni, hogy a számára az
első ülésnapról küldött jelentésre válaszolva ilyen értelmű utasítást adott
(feltehetőleg Teschenből). A Az ügy későbbi fejleményei nem ismeretesek, min
denesetre szembetűnő, hogy a tescheni „színielőadás" végső kimenetele előtt a
szófiai tárgyalásokat a bolgár fél igyekezett befagyasztani.
A bécsi tárgyalások szófiai visszhangjáról rendelkezésre áll Tarnowski feb
ruár 25-i távirata.1 5 Sikerült hosszabb beszélgetést folytatnia a gyengélkedő bolgár
kormányfővel, aki — talán betegsége miatt — meglepő kijelentéssel fogadta. Azt
állította, hogy a civil közigazgatás megmarad Prizren-Pristina környékén, mivel erről
Bécsben megállapodott Buriánnal. Tarnowski ezen csodálkozott, hiszen egy ilyen
lépés teljesen ellentétben állott eddigi instrukcióival. Radoszlavov még egyszer
megerősítette, hogy egyelőre minden marad, ahogy van, habár - tette hozzá Ferdinánd és Burián megbeszéléseinek eredményét még nem ismeri. Az osztrák
magyar diplomata továbbra is ragaszkodott ahhoz - s erről biztosította is part
nerét -, hogy Burián egyszerűen nem érthetett egyet egy ilyen megoldással.
Nyomatékosan kérte a kormányfőt, vesse latba személyes befolyását a civil
közigazgatás visszavonása érdekében. A láthatólag igen előzékeny Radoszlavov

111 „Der bisherige Gesamteindruck isi der eines in Pless eingeleiteten, in Teschen zur theatralischen Entfaltung
gebrachten, hier aber stark ernüchterten Vorstosses auf dem Rückzuge."
112 Tarnowski Buriánnak, Nr. 159., 1916. február 21., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
113 HLI. világháború, II. 102., Verwaltungsgruppe „S", 41. doboz, 18.079/S, 1916. február 13.
114 HL I. világháború, II. 102., Verwaltungsgruppe „S", 41. doboz, MV 18.152/S, 1916. február 16.
115 Tarnowski Buriánnak, Nr. 177., 1916. február 25 , REZSL Burián István iratai, 16. doboz
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meg is ígérte, hogy majd beszél a hadügy- és a belügyminiszterrel, sőt, ha az
uralkodó visszaérkezik, neki is javasolni fogja, hogy a lehetséges súrlódások
valamennyi okát szüntessék meg.
Nem lehet pontosan tudni, miért is mondta Radoszlavov azt, amit mondott.
Hiszen Burián természetesen azonnal cáfolta a bolgár miniszterelnök állítását, és
meg is dicsérte Tarnowskit, amiért az látatlanban is kiállt főnöke véleményének
változatlansága mellett.11
2.2.4. A kialakult helyzet értékelése
A „külpolitikai nagyhét" elmúltával alkalom kínálkozott arra, hogy a Monarchia
érintett döntéshozói értékeljék a kialakult helyzetet. Burián egy február 20-i
Tarnowskinak küldött táviratában117 újólag visszatér a bécsi tárgyalásokra és
megvonja azok összesített mérlegét. Megállapítja, hogy elfogadhatatlanok azok a
bolgár törekvések, amelyek Plessben és Teschenben hangot kaptak, és amelyek a
titkos szerződésben megjelölt határvonalon túlmenően erőszakkal vagy valamiféle
kompenzációként újabb területekre tartanak igényt. Ezen a ponton filozófiai
járatosságának is bizonyságát adja, midőn a spinozai axiómát (omnis determinatio
est negatio) mutatis m u ta ndis alkalmazva így ír: ,,Azzal, hogy a szerződésbeli határ
megszabta, meddig terjedjen Bulgária, egyben azt is rögzítette, hogy ettől nyugatra
minden Nembulgária." Ez az értelmezés természetesen nem fedheti el azt a tényt,
hogy a szerződésben semmiféle utalás nem szerepel arra, mi történik majd Szerbia
fennmaradó, tehát a nem Bulgáriának juttatandó részével. Mindennek valószínűleg
nem csupán a Monarchia későbbi terveinek tisztázatlansága volt az oka, hanem az
is, hogy ők nem kívántak formálisan osztozkodni a bolgárokkal, hiszen ebben az
esetben bizonyos értelemben azonos pozícióba kerültek volna velük. A szerződés
szerint Ausztria-Magyarország garantálja, hogy Bulgária ezt és ezt a területet meg
kapja. Hogy a többi résszel mi történjék, az kizárólag Ausztria-Magyarországtól
függ, abba természetesen Bulgáriának semmi beleszólása nem lehet.
Az a bolgár érv továbbá, hogy terven felüli többletteljesítményükért tartanak
igényt területi kompenzációra, teljességgel tarthatatlan - írja Burián. Hiszen a bolgár
sikerek épp azáltal váltak lehetővé, hogy a Monarchia katonáinak véráldozata
megkönnyítette a szövetségesek dolgát. Ha esetleg Bulgária a Szaloniki és Valona
elleni (akkor még) tervezett akciókban való részvétel miatt vár jutalmat, úgy kétség
kívül a Monarchia érdekszféráján kívül kell azt keresnie. Természetesen a
szerződésbeli határhoz való ragaszkodás nem zárja ki azt a későbbi lehetőséget,
hogy helyi bolgár igényeket teljesítményarányosan figyelembe vegyenek.
Burián szerint a legfontosabb eredménye a megbeszéléseknek az volt, hogy
bolgár részről megértették: erőszakos fellépéssel semmit sem érhetnek el (?).
Mindenesetre ő a maga részéről viszont belátta, hogy a balkáni problémák
rendezésénél a bolgár felfogást is figyelembe kell venni. Itt különösen érzékeny
kérdésnek bizonyult a szerb állam jövőbeni sorsa. A szófiai tárgyalófelek határo
zottan azon az állásponton voltak, hogy Szerbiának végérvényesen el kell tűnnie a
térképről, és úgy vélték, hogy ez a Monarchiának is érdeke, minthogy a nevezett
állam nagy veszélyt jelent a birodalomra nézve. Burián biztosította őket, hogy a
116 Burián Tarnowskinak, Nr. 114., 1916. február 26., REZSL Burián Islván iratai, l6. doboz.
117 Burián Tarnowskinak, Nr. 102., 1916. február 20., REZSL Burián Islván iratai, l6. doboz.
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Monarchia gondoskodni fog arról: Szerbia ne válhassak többé a vele ellenséges
szándékok kiindulópontjává. Ez a feladat teljességgel a Monarchiára tartozik. Hogy
miként fogja megoldani, az még nem eldöntött kérdés, de Bulgária bizonyos lehet
afelől, hogy jogos igénye a nyugodt és kiegyensúlyozott nyugati szomszédság iránt
egybeesik a Monarchiáéval.
Lehetséges, hogy a bolgárok valóban belátták az erőszakos fellépés ered
ménytelenségét, legalábbis a beszélgetések során Burián valóban joggal szűrhetett
le ilyen következtetést. Ettől azonban a tény még tény maradt, azaz Prizren, Pristina,
Djakova stb. bolgár uralom alatt állott. Conrad a maga részéről egészen más
mérleget vont a külügyminiszter tárgyalásainak eredményeiből:
„ 1.) Excellenciád nem érte el, hogy a bolgár kormány intézkedjék egy PrizrenPristina kiürítésére vonatkozó parancs ügyében.
2.) A bolgárok tehát Prizren-Pristinát nem fogják kiüríteni.
3.) Excellenciád kívánságának megfelelően a bolgárokkal a jó viszonyt fenn kell
tartani és a súrlódásokat kerülni kell.
4.) A bolgár oldal által provokált súrlódások esetén számunkra nem marad más,
mint Prizren-Pristina kiürítése.
5.) Ezután viszont feltétlen bizonyossággal számítani lehet arra, hogy a bolgárok
erre a területre igényeiket fenntartják és tartósan érvényesítik. "118
Conrad tehát szigorúan a realitásokból indul ki, ám az 1. pontban tulajdonképpen
elszólja magát, és ezt Burián természetesen nem hagyja szó nélkül. Válaszában 19 melyet nyilván a könnyebb érthetőség kedvéért ugyancsak pontokba szedve rögzít
- leszögezi, hogy neki nem is volt szándéka a bolgár kormányt rábírni PrizrenPristina katonai kiürítését célzó parancs kiadatására. (Ezek szerint - tehetjük hozzá
- lehet, hogy Teschenben mégiscsak elhangzott az a bizonyos katonai kiürítésre
vonatkozó felszólítás?) A Burián féle válasz lényege a következőkben foglalható
össze:
1. A katonai kiürítést nem (hiszen az kizárólag a két hadseregvezetésre tartozó
ügy), ellenben a civil közigazgatási intézmények visszavonását a külügyminiszter
kezdettől nyomatékosan követelte (legutóbb épp előző nap Tarnowski útján);120
2. Ha az érintett katonák nem tudnak megállapodni egymással, úgy diplomáciai
úton figyelmeztetni kell a bolgárokat, hogy bizonyos területek megszállásából a
jövőre vonatkozó politikai konzekvenciákat nem szabad levonniuk;
3. Conrad bárónak nyilván szintén az a véleménye, hogy tekintettel a helyzet
katonai vonatkozásaira, a bolgárokkal a jóviszonyt fenn kell tartani;
4. Ha a 2. pontban említett tárgyalások nem hoznak eredményt, úgy lehetséges,
hogy még mindig a legjobb megoldás Prizren-Pristina átmeneti kiürítése. Ha erre a
legvégső esetre sor kerülne, úgy azt nem érdemes vereségnek tekinteni, mivel
5. Az a kérdés, vajon a bolgárok érvényesíteni tudják-e a nevezett területre
vonatkozó igényüket, nem attól függ, hogy osztrák-magyar vagy bolgár egységek
vannak-e ott, hanem attól: a világégés befejeződése után elég erős lesz-e a
118 AOKOp. Nr. 21.950., 1916. február 24. OL Filmtár W96t.
119 Burián Thurnnak, Nr. 89., 1916. lebruár 27., REZSL. Burián István iratai, 16. doboz.
120 Valószínűleg a Tarnowskinak küldölt 114. számú táviratra utal, 1916. február 26., REZSL Burián István iratai, 16.
doboz.
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Monarchia ahhoz, hogy jogos érdekeit alkalmasint Bulgáriával szemben érvé
nyesítse.
2.3- A kačaniki

incidens

Bármennyire is feszültté vált a viszony a két hadsereg katonái között, nyílt
fegyveres összetűzésre a konfliktus egészét tekintve - a rendelkezésre álló adatok
szerint - nem került sor. " Mindenesetre legalább egy ízben nagyon közel kerültek
a felek egy ilyen fejleményhez. A szóban forgó ügy február 26-án történt
Kačanikban. Ez a település tulajdonképpen a viszonylag zárt koszovói medence
déli kijárata, minthogy az azonos nevű szoroson keresztül vezet az út Pristinából
Skopljéba és tovább délre, ennélfogva stratégiai jelentőségű a birtoklása. Az 1915.
szeptember ó-i titkos egyezmény szerint a terület az osztrák-magyar zónába
tartozott, habár ez a tény később - mint látni fogjuk - nem bizonyult egyér
telműnek. Hogy pontosan mi is történt Kačanikban február 26-án, az a rendelke
zésre álló dokumentumok alapján nem állapítható meg kétséget kizáró bizonyos
sággal: a két fél beszámolója meglehetősen ellentmondó képet ad a történtekről.
Az első híradás minden bizonnyal Papházy alezredes (az események idején
pristinai helyettes körzetparancsnok) február 26-i távirata volt, melyet a 3. hadsereg
parancsnokságnak küldött, a következő szöveggel: „Jelentem, hogy a bolgár
állomásparancsnok, Frizov alezredes közölte velem, miszerint éppen most kapott
egy táviratot Petrov főkormányzótól olyan tartalommal, hogy az osztrák-magyar
megszállásnak el kell hagynia Kačanikot. Amennyiben Kačanik kiürítése az osztrák
magyar megszállás által ma, azaz 26-án éjfélig nem történik meg, úgy erőszakot kell
alkalmaznia." " Ez a hír természetesen azonnal eljutott Teschenbe, ahonnan
Wiesner továbbította a bécsi Külügyminisztériumnak. Ebben a telefontáviratában
már a Hadsereg-főparancsnokság reagálásáról is be tudott számolni Buriánnak: az
AOK még 26-án este utasította a kačaniki helyőrség parancsnokát, hogy formálisan
tiltakozzon ugyan a bolgár eljárás ellen, de ha amazok ennek ellenére meg
maradnának az erőszak alkalmazásával való fenyegetésnél, akkor vonuljon el. így
is történt: az osztrák-magyar egység - jegyzőkönyv felvétele mellett - Kačanikot
kiürítette.12'
Időközben Wiesnernek az AOK rendelkezésére bocsátott egy aktát, melyből
kiderült, hogy a kačaniki incidensnek természetesen voltak előzményei is. Már
február 22-én érkezett egy jelentés Teschenbe, amely a pristinai cs. és kir.
körzetparancsnoknak a 3. hadsereg parancsnokságához küldött táviratát tartal
mazza. Eszerint a kačaniki bolgár hadtápállomás-parancsnok Petrov tábornoktól
parancsot kapott: az osztrák-magyar katonai hatóságoknak nincs joga bármiféle
hivatali jogkör gyakorlására, hadtáp- vagy térparancsnokság felállítására és hogy
őket szükség esetén erőszakkal el kell űzni.1"~> A Wiesner által említett aktában még
121 A Magyarország hadlörlénete című munka 2. kötelének 70. oldalán (Budapest, 1985) Farkas Márton forrásmegjelölés nélkül - ennek az ellenkezőjét állítja. A hozzáférhető levéltári anyagban azonban még közvetett utalás
sem történik valamiféle fegyveres összecsapásra.
122 KA Neue Feldakten, 3. AK 6(1. Karton 1916. Nr. 2177.
123 Wiesner Buriánnak, sz. n , 1916. február 26., REZSLBurián István iratai, 16. doboz.
124 AOKOp. Nr. 22.049/1., 1916. február 26., OL Filmtár W961.
125 Wiesner Buriánnak, Nr. 93-15 , 1916. február 27., OL ľilmlár W96l.
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nem szerepelhetett Papházy alezredes részletes jelentése az incidensről. Eszerint ő
22-én este érkezett Kačanikba, és az ottani bolgár állomásparancsnok szavaiból'
nyomban arra a meggyőződésre jutott, hogy a bolgárok valóban készek fegyverrel
elűzni az osztrák-magyar katonákat. Ezért saját feladatát abban látta, hogy egy ilyen
erőszakos aktus bekövetkeztét mind későbbi időpontra tolja ki, s az így nyert idő
alatt lehetővé váljék a probléma legfelső szintű rendezése. Nyilvánvaló volt ugyanis,
hogy megfelelő parancs nélkül az osztrák-magyar egység nem hagyhatja el a
települést. Papházy táviratban tudatta Petrov altábornaggyal: az osztrák-magyar 3hadsereg parancsnoksága a bolgár vezérkari főnökhöz fordult, kérve hogy a végső
döntés megszületéséig további intézkedések ne szülessenek. Minthogy a következő
napokban semmiféle reagálás nem érkezett, Papházy abban a hitben volt, hogy az
ügy egyelőre tárgyalás alatt áll. 26-án reggel azonban találkozott a bolgár állomás
parancsnokkal, aki az irodájába invitálta őt, mondván: nagyon fontos parancsot
kapott elöljáró parancsnokságától, melynek tartalmáról tájékoztatni szeretné
Papházyt. Nevezett ezt követően Moes hadbíró százados és egy Stoikovic nevű
tolmács társaságában meg is jelent az irodában, ahol is közölték vele: ha 26-án
éjfélig az osztrák-magyar csapatok nem ürítik ki Kačanikot, úgy a bolgárok azt
követően nem tekintik őket szövetségesnek. A bolgár állomásparancsnok még
hozzátette, hogy ő maga ,,a fejévél felel" a kiürítés végrehajtásáért. A határidőt
egyébként a szükséges szállítóeszközök hiánya miatt később 27-én déli 1 óráig
meghosszabbították.
Az erőszakos bolgár fellépésre a Monarchia természetesen mind diplomáciai,
mind katonai vonalon azonnal reagált. Tarnowski 27-én felkereste a bolgár
miniszterelnököt, aki szerint „Petrov tábornok vadsága (sic!) ismert, ám neki (ti.
Radoszlavovnak) még informálódnia kell, hogy megállapíthassa: tényleg úgy
történt-e az incidens, ahogy azt neki a cs. és kir. katonai attasé ábrázolta."1 Másnap
Tarnowski találkozókérése elől az ügyben láthatólag még mindig tájékozatlan
kormányfő kitért. Hozzájutott ezzel szemben a Monarchia képviselője a bolgár
főhadiszállásról származó hivatalos bolgár verzióhoz. Ennek értelmében három
nappal azelőtt egy osztrák-magyar százados egy osztag kíséretében megjelent
Kacanikban és közölte a bolgár parancsnokkal, hogy a várost elfoglalta, és ott
katonai valamint civil hatóságokat létesít. A bolgár parancsnok erre azt válaszolta,
hogy erre neki nincs parancsa, és ezért Petrov tábornokhoz fordult, aki azt felelte,
hogy a város megszállásához nem járulhat hozzá, és követelte az osztrák-magyar
csapatok visszavonását. Tette mindezt bármiféle erőszakkal való fenyegetés
nélkül.128
Másnap (28-án) azután végre hosszabb beszélgetést sikerült folytatnia Tarnowskinak a bolgár kormányfővel. Ennek során kiderült, hogy Radoszlavov a
fentebb említett bolgár verziónak megfelelő tájékoztatást kapott Zsekov tábor
noktól. A Monarchia diplomatája minderről kijelentette, hogy az nem helytálló, és
egyúttal burkolt szemrehányást tett beszélgetőpartnerének, utalva a 25-i találko
zójukon tőle kapott ígéretre. A beszélgetésről beszámoló távirat itt következő
126 KA NL 13/1450:123.
127 Tarnowski Buriánnak, No. 187., 1916. február 28., REZSI. Burián Islván iratai, 16. doboz.
128 Uo.
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bekezdése annyira jellemző - több szempontból is - a bolgár magatartásra, hogy
szó szerint érdemes idézni:
„Radoszlavov úr megkérdezte, hogy Kačanikban a parancsnokunkhoz
intézett
felszólítás írásban történt-e. Azt mondtam, hogy nem tudom, de úgy gondolom,
hogy csak szóban. Erre a miniszterelnök megjegyezte, hogy a katonákkal
szemben nem tud mit tenni, a megszállt területeken ők az urak, ostoba szóbeli
intézkedéseket adnak ki, aztán mindent letagadnak, mit tehetne ez ellen a
miniszterelnök? Petrov tábornokot Őfelsége a király nevezte ki és csak a
Főparancsnokságnak felelős. "I29
Az AOK reagálása a történtekre jóval határozottabbnak bizonyult, mint amilyenre
a diplomaták hajlandónak mutatkoztak. Még 26-án éjjel táviratilag utasították a
Monarchia szófiai katonai attaséját, Laxa ezredest, hogy a másnapi nap folyamán
haladéktalanul hozza a bolgár főparancsnokság tudomására: az AOK követeli, hogy
Petrov tábornokkal vonassák vissza az erőszak alkalmazására vonatkozó parancsát,
az időközben Kačanikból már valószínűleg elvonult osztrák-magyar csapatokat
szólítsák fel visszatérésre és a városban a bolgár parancsnok barátságosan fogadja
őket. Amennyiben a bolgár fél a kérésnek nem tenne eleget, Laxának az AOK
nevében ki kell jelentenie, hogy február 28-ától az ügy kedvező elintézéséig
Bulgáriába a Monarchiából illetve a Monarchián
ke
r e s z t ül130 m i n d e n f a j t a
hadianyag
utánszállít, ása
meg
s z ű n i k . ( Kiemelés nem az eredetiben . - P. F.) Ezen túlmenően az AOK további
lépéseket is kilátásba helyezett.13
A fenti megfogalmazás több szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt arra utal,
hogy - a fegyveres fellépés nyilvánvaló lehetetlensége miatt - az AOK-nál
megértették: a renitenskedő szövetségessel szemben az egyedüli eredménnyel
kecsegtető kényszerítő eszköz, ha kihasználják a bolgár hadsereg krónikus ha
dianyaghiányát. 32 (Hozzá kell tenni, hogy az erőszak alkalmazása azért is lehetetlen
volt, mivel a térségben - az 57. gyalogos hadosztály kivonása után - csupán 4
hadtápzászlóalj állomásozott, szemben a bolgárok gyalogos dandárával, amely 6
zászlóalj erejű volt.)133 Az utánszállítás beszüntetésével való zsarolás azonban végső
soron éppoly alkalmatlannak bizonyult volna, mint a fegyveres összeütközés válla
lása, hiszen a Monarchia természetesen nem engedhette meg, hogy a kapcsolatok
megromlása végleges szakításhoz vezessen. Ráadásul a Monarchia valójában
egyáltalán nem volt abban a helyzetben, hogy a fenyegetését valóra is váltsa. Egy
ilyen szélsőséges lépés - mint arra Burián sietett figyelmeztetni a vezérkari főnököt
- csakis a német szövetséges jóváhagyásával történhetett volna meg. ' Ennek meg129 Tarnowski Buriánnak, Nr. 190., 1916. február 29., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
130 „von und durch die Monarchie".
131 AOK Op. Nr. 22.049., 1916. február 26., OL Filmtár W 961.
132 A háborúba történt belépés feltétele is a központi hatalmak részéről biztosított anyagi és pénzügyi támogatás
volt. Tarnowski Buriánnak, Nr. 1025., 1915. szeptember 6.; Sttíyan Xoykon The Bulgarian Army in World War I, 1915-18
In: War and Society in East Central Europe, Vol. XIX , East Central European Society in World War I. (Ed. by Béla K.
Király, Nándor F. Dreiszigeŕ), New York, 1985. 403 sk. o. Mellesleg a hadiszállítások leállításának, mint a
nyomásgyakorlás eszközének gondolata már korábban is szerepelt Conrad elképzelései között. Thurn Buriánnak, Nr.
872., 1916. február 13., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
133 Wiesner Musulinnak, sz. n., 1916, február 25., OL Filmtár W 961.
134 Burián Thurnnak, Nr. 88., 1916. február 27;Burián Thurnnak, No. 94., 1916. február 29., REZSL Burián István
iratai, 16. doboz.
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szerzésére pedig aligha számíthattak Teschenben. A másik érdekességet maga a fe
nyegetés megfogalmazása tartalmazza. A „von und durch die Monarchie" formula
nyilvánvalóan arra utal, hogy nemcsak a dualista államból származó szállítmányokat
állítják le, hanem a németországi utánpótlást sem engedik át. Ez pedig kétségtelenül
túlment a Monarchia kompetenciáján: nem véletlen, hogy később a kilátásba
helyezett szankció megfogalmazásából már a ,,durch" kimaradt.
A katonák erőteljes fellépését (illetve magát a tiltakozást, de nem a fenyegetőzést)
a külügyminisztérium a maga részéről támogatta: Burián utasította Tarnowskit, hogy
Laxa intervencióját alátámasztandó próbáljon Radoszlavovnál közbenjárni és a
miniszterelnök „államférfiúi bölcsességére" apellálni az ügy tisztázása érdekében.
Mindazonáltal a külügyminiszter nem volt teljesen meggyőződve arról, hogy
Kačanik esetében a bolgárok ugyanolyan jogtalanul járnak-e el, mint az Prizren,
Pristina, Djakova esetében nyilvánvaló. Felidézte ugyanis az 1915. szeptember 6-i
titkos szerződés szövegét, és úgy találta, hogy abból nem állapítható meg
egyértelműen: a választóvonal melyik oldalára esik valójában Kačanik. " Az
ominózus szövegrész szerint a vonal „átszeli a kačanik! szorost".137 Bármilyen
különösnek is tűnik, Burián minden valószínűség szerint nem rendelkezett
példánnyal az eredeti szerződés „integráns részét képező" térképből és ennélfogva
valóban nem ismerte a határvonal pontos helyét.
A külügyminiszter Thurn grófnak küldött, már idézett február 27-i táviratában
található még egy lényeges mozzanat: ha már a szállítási embargó miatt úgyis a
németekhez kell fordulnia az AOK-nak, kívánatos volna Burián véleménye szerint
egyúttal közvetítésre is felkérni őket, minthogy egy ilyen beavatkozás „csak
Conrad válaszából kitűnik, hogy maga is levonta a szükséges
hasznos lehet".
következtetést, és személyesen Falkenhayn közbenjárását kérte az ügy tisztázása
érdekében, egyúttal bejelentette a németeknek a Bulgária felé irányuló utánszállítás
leállítását.1'0 Ez a lépés - ismerve a két vezérkari főnök kifejezetten rossz személyes
viszonyát - nyilván nehéz döntést jelentett Conrad számára, ám be kellett látnia,
hogy a Monarchia saját erejéből képtelen Bulgáriára megfelelő hatást gyakorolni. A
„civakodó szövetségesek" közötti egyetértés megteremtésére kizárólag Berlinnek
lehetett esélye. Jól jellemzi a helyzetet, hogy Conrad még akkor is kénytelen volt
erre a lépésre elszánni magát, ha - mint később meg is fogalmazta - ő maga
személy szerint egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy a német közvetítés a
Monarchia jogos érdekeinek érvényesítését fogja eredményezni.
135 Burián Tarnowskinak, Nr. 115., 1916. február 27., REZSL Burián István iratai, ló. doboz.
136 Burián Thurnnak, Nr. 88., 1916. február 27., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
137 „traverse le défilé près de Katchanik". L. a tanulmány végén közölt mellékletek között a szerződés ominózus
részét.
138 A Monarchia történetében egyáltalán nem számít példátlannak, hogy felelős döntéshozók előtt még a
legfontosabb okmányok is titokban maradnak. Ismeretes módon Conrad még a vezérkar főnökeként sem volt tisztában a
hármasszövelség szövegével, mivel egész egyszerűen nem mutatták meg neki. Ami a bolgárokkal kötött egyezmény
ré'.zét képező térképet illeti, a jelek szerint meglehetősen kevesen ismerték: 1915. december 10-én a Balkánon operáló
3. hadsereg parancsnoksága is kénytelen volt az AOK-hoz fordulni azzal a kéréssel, hogy a hadseregparancsnok és
vezérkari főnöke számára - kizárólag személyes használatra (azaz nem hivatalosan) - közöljék az osztrák-magyar
érdekszféra pontos határát. Ez végül is írásban - tehát térképvázlat mellékelése nélkül - történt meg, amiből
következőleg még Kövess és Konopiczky sem tudhatta: hol is húzódik a kérdéses választóvonal. AOK Op. Nr. 19001
(KANLB/1450:121).
139 Lásd a 136. jegyzetet.
140 Thurn Buriánnak, Nr. 899-, 1916. február 29., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
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Csakhamar kiderült azonban, hogy a másik fél is igénybe kívánja venni a német
közbelépést. Amint az Hohenlohe február 28-i táviratából kiderül, von Jagow német
külügyi államtitkár megmutatta neki Falkenhayn táviratát, mely szerint a vezérkari
főnök arról értesült, hogy „folyó hó 19-én, minden előzetes megegyezés nélkül
Prizrent, Pristinát és Elbasant cs. és kir. csapatok és közigazgatási hatóságok szállták
meg, és a bolgár egységeket egyúttal elvonulásra szólították föl. Zsekov tábornok
ezt a követelést elutasította és hozzáfűzte, hogy ha szükséges, még egy hadosztályt
kész odavonni a bolgár jogok megvédelmezésére." 4 A formális bolgár feljelentésre
természetesen válaszolni kellett. Conrad néhány nap múlva részletes „igazoló je
lentést" küldött a németeknek. Ennek ismertetése azonban már átvezet a következő
szakasz eseményeit tárgyaló fejezetbe.

3- A kiútkeresés időszaka (1916 március)
Kačanik hatása mindenek előtt abban mérhető le a leginkább, amilyen
mértékben a felek belátták az erőszakos fellépés eredménytelenségét és ennek
következményeként a kompromisszumos megoldás keresésének szükségességét.
Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai felsővezetése számára nyilvánvalóvá vált
saját eszköztelensége, az a felismerés, hogy megfelelő kényszerítő erő híján
képtelen érdekeit még szövetségeseivel szemben is érvényesíteni. Bolgár oldalról
pedig bizonyára megértették, hogy nem érdemes túlfeszíteni a húrt, hiszen ők
vannak úgymond „birtokon belül". Ebben a szakaszban a konfliktus már tovább
nem eszkalálódott, bár mindkét fél makacsul ragaszkodott saját felfogásának
jogszerűségéhez. Tovább folyt tehát a meddő vita, de az idő előrehaladtával az
álláspontok egyre merevebbekké váltak. Várható volt, hogy a kibontakozás csakis
német közvetítéssel válik lehetővé.
31 • A Monarchia kompromisszumos

javaslata

Az osztrák-magyar hadvezetés a maga részéről már Kačanik után belátta, hogy
bizonyos vonatkozásban engednie kell. Ennek megfelelően még február 28-án Laxa
ezredes útján a következő javaslattal fordult a bolgár hadvezetőséghez:11
1. Egész Montenegró cs. és k. katonai kormányzóságot képez, ennélfogva a
bolgárok Djakova térségét kiürítik (amint ezt Zsekov tábornok szóban már meg
ígérte);
2. A belgrádi cs. és kir. katonai kormányzóság Szerbiának a szerződéses határtól
nyugatra eső egész területét magába foglalja, a legdélibb vitatott részre vonat
kozólag az AOK a következőket javasolja:
a. A terület közös osztrák-magyar és bolgár megszállása megmarad;
b. A katonai közigazgatást szét kell választani, mivel azonos területen két
közigazgatás gyakorlatilag lehetetlen. Itt következik az elválasztóvonal leírása,
melytől északra osztrák-magyar, délre bolgár közigazgatás marad. A rövidség

141 Hohenlohe Buriánnak, Nr. 77., 1916. február 28., REZSL Budán István iratai, 16. doboz.
142 AOKOp. Nr. 22.083., 1916 február 28., OL Filmtár W 961.
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kedvéért a továbbiakban az északi rész neve pristinai kerület, a délié prizreni
kerület. Civil közigazgatás hatásköri okokból ezeken a területeken nem működhet.
c. A katonai közigazgatás irányítása a pristinai kerületben egy magas rangú cs. és
kir. tiszt feladata, a prizreni kerületben pedig egy magas rangú bolgáré. A megszálló
csapatok megerősítése csak kölcsönös jóváhagyással történhet.
d. A közös diszlokációnál az ottani mindenkori legmagasabb rangú osztrák
magyar ill. bolgár tiszt helyőrségparancsnokként funkcionál.
3. A Prizren-Pristina térség viszonyainak végleges rendezéséig az osztrák-magyar
csapatok diszlokációja Proklupje-Kursumlja térségében változatlan marad, rájuk
ugyanazok a szabályok érvényesek.
4. Észak-Albánia a Skumbi torkolatától Elbasanig és Debráig a Monarchia
kizárólagos katonai zónája, ahogy ezt már szóban Zsekov tábornok elismerte.
Bolgár megszállású területet ennélfogva ezen a területen az AOK nem ismerhet el,
ám hozzájárni ahhoz, hogy Elbasanban megmaradjon a bolgár megszállás, melynek
parancsnokára azonban ugyanazok az előírások érvényesek, mint a pristinai
kerületben.
5. E javaslatot azzal a nyomatékos utalással kell a bolgár főparancsnokság
tudomására hozni, hogy a katonai viszonyok ezen szabályozása csupán a provi
zórium idejére érvényes, és a terület jövőbeli hovatartozását illető megállapodásra
nem vonatkozik.
Ezt a javaslatot a bolgár fél nem fogadta el. Március 3-án jelentette Laxa, hogy a
bolgár főhadiszálláson, Küstendilben beszélt Zsekov tábornokkal. Távirata szerint
„a tábornok az AOK új javaslatait nem tudja elfogadni. Továbbra is azon az
állásponton van, hogy Bulgária presztízse, a bolgár hadsereg morálja és a bolgár
nép a jelenleg fennálló állapot megváltoztatása révén komoly kárt szenvedne,
ami annál súlyosabban esne a latba, minthogy Őfelsége a király a PristinaPrizren ügyben szintén érintett. A generalisszimusz saját kezdeményezésből vagy
teljhatalmánál fogva ilyen változtatást sem el nem rendelne, sem nem
kezdeményezne. Ilyesminek akkor lenne helye, ha azt a kormány, vagy Őfelsége
a király tenné. Legutóbbi megbeszélésünk alkalmával, mikor megbízatásomnak
megfelelően megemlítettem a szállítások leállítását, a generalisszimusz arra a
meggyőződésre jutott, hogy mi Bulgáriát gyengíteni akarjuk, hogy mi Bulgáriát
quantité negligeable-nak tekintjük, stb. Ezért Zsekov még inkább ragaszkodik a
döntéséhez, hogy a vitatott zónával kapcsolatos változtatást felsőbb utasítás
híján maga nem kezdeményez. Hihetetlen makacssággal kitart amellett, hogy a
szerződéses határ csak az összes probléma rendezése után, azaz az európai béke
megteremtését követően lép majd érvénybe. Ő mint tábornok és mint bolgár azt
kívánja, hogy a vitatott zóna Bulgáriához kerüljön, mivel Bulgária többet
teljesített, mint amennyi a szerződésben előre látható volt. Ha Bulgária
ragaszkodott volna kötelezettségeihez, úgy a Szerbia és az antant elleni
hadmüveletek nem fejeződhettek volna be ilyen gyorsan. Ami az ő Djakova és
Elbasan kiürítésére vonatkozó hozzájárulását illeti, álláspontja szerint ezt abban
a reményben tette, hogy egyúttal a Prizren-Pristina ügy is tisztázódik. Az
időközben felmerült kellemetlen incidenseket Zsekov a mi számlánkra írja, mivel
mi voltunk azok - különösen a 3- hadseregparancsnokság -, akik Djakova 48
órán belüli kiürítését követeltük, és ugyanez a követelés érkezett tőlünk a

kačaniki bolgár helyőrségparancsnokhoz is a helység kiürítésére. Az itt felsorolt
esetek és az a körülmény, hogy a bolgár csapatok Prizrent, Pristinát, Kačanikot
stb. harcban foglalták el, arra a véleményre juttatták Zsekovot, hogy eljárása a
szóban forgó ügyben teljesen jogszerű. Minden ellenérvem - a szerződés egy
értelműsége, Prizren-Pristina alaptalan és jogszerűtlen megszállása, a civil
közigazgatás semmivel sem indokolható bevezetése, az említett terület teljesen
egyoldalú kirablása, a bolgárok egyáltalán nem fegyverbaráti magatartása mind lepergett Zsekov makacsságáról. Rezümé: Zsekov megmaradt annál az
álláspontjánál, hogy felsőbb utasítás nélkül a vitatott zónában semmiféle vál
toztatást nem hajt végre. Őfelségéhez,'a kormányhoz és a német hadvezetéshez
fog fordulni egy német, osztrák, magyar és bolgár résztvevőkből álló bizottság
létrehozása érdekében. Az ügyet döntőbíráskodás révén lehet megoldani. Kértem
Zsekovtól ellenjavaslatokat, de azzal az indokkal utasított el, hogy a kormány és
Őfelsége a király nélkül semmit sem tud javasolni. "l
Mint látható, bolgár részről az AOK kompromisszumos javaslatát elutasították, és
helyette egy vegyes bizottság ötletével próbálkoztak. Ez viszont Conrad számára
volt elfogadhatatlan. A külügyi vonal a jelek szerint nem igazán értette, hogy miért.
Thurn gróf egyik március 11-i keltezésű leveléből ' - melynek címzettje a
külügyminiszter volt - kiderül, hogy ő személy szerint meg van győződve afelől: ez
lenne az egyedüli megoldás a vitás kérdések rendezésére. Érvelése szerint még
abban az esetben is, ha a döntőbíráskodás nem hozna végérvényes megoldást, már
az kétségtelen nyereség lenne, hogy a vitatott ügyet a „vegyes bizottsági
tárgyalások mellékvágányára lehetne terelni", miáltal az érintett hadvezetőségek
illetve kormányok kapcsolatai megkíméltetnének a súlyos megrázkódtatásoktól,
melyeknek pedig a legfelső helyek közötti közvetlen tárgyalásokon állandóan ki
vannak téve. Az ügyet szóba hozta Frigyes főherceg előtt is, akinek fogalma sem
volt arról, hogy ilyen javaslat egyáltalán létezik. Thurn mindenesetre megragadta az
alkalmat, hogy a hadseregfőparancsnokot megkérje: próbáljon meg hatni Conradra
a döntőbíráskodás elfogadása érdekében.
Hogy Conradnak mi kifogása volt a vegyes bizottsággal kapcsolatban, az
megtudható egy Buriánhoz írott március 12-i leveléből. Két okot is említ:
1. Egy ilyen bizottság a nevezett ügyben nem kompetens, és mellesleg Conrad
feleslegesnek is tartja a létrehozását, de ennél fontosabb, hogy
2. határozottan tart attól, hogy a bizottság osztrák-magyar képviselőjét a német és
a bolgár tagok leszavazzák.
Az utóbbi indok különösen figyelemre méltó, és arra enged következtetni, hogy
Conradnak kevés illúziója volt a német álláspontot illetően. Kérdés, ezek után mit
várt Falkenhayn közvetítői szerepétől. Mint arról már volt szó, a német vezérkar
főnökének személyes közbelépését még a kačaniki ügy kapcsán kérte. Mivel
időközben bolgár részről a Monarchia hadvezetőségét a német főhadiszálláson

143 AOKOp.Nr. 22.291, 1916. március 4 , OL Filmtár W 961.
144 Thurn levele Buriánnak, sz. n., 1916. március 11., REZSL Burián István iratai, 8. doboz.
145 AOKOp. Nr. 22.672., 1916. március 12., OL Filmtár W961.
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szabályszerűleg följelentették,
Conrad kénytelen volt saját eljárását a PrizrenPristina ügyben megvédeni.
A Falkenhaynhoz írt idevonatkozó levél abból a szempontból is érdekes, hogy
benne a Monarchia vezérkarának főnöke összefoglalja, hogyan is kerültek osztrák
magyar egységek a vitatott zónába. Mint emlékezetes, a bolgár vádak szerint csak
február 19-én, azaz jóval azután, hogy a szófiai kormány csapatai a nevezett
területet a szerbek üldözése során elfoglalták. Ezzel szemben - mint Conrad
leszögezi 47 - a Mackensen hadseregcsoport-parancsnokság parancsára a cs. és kir.
59- hadosztály különítménye már 1915. december 5-én elérte Pristinát, hogy leváltsa
az ottani német különítményt. (Mellesleg - ezt Wiesner egyik azonos témában írott
magánleveléből1 lehet tudni - a nevezett várost november 23-án német és bolgár
egységek együtt szállták meg, ám a német egységek részeként egy osztrák-magyar
tüzéralakulat is jelen volt.) Később' az egész hadosztályt odavezényelték, és
éldandára 22-én ért Pristinába. 4 Január 6-án a divízió részei Prizrenben voltak. (Itt
már november vége óta létezett a bolgár megszállás.) Még november 27-én az AOK
kérte a bolgár hadvezetést, hogy a Pristina-Prizren térségben állomásozó 3.
hadosztályát a szűkös utánpótlási- és szállásviszonyok miatt vonja ki. Erre az volt a
válasz, hogy a Monarchia egységei elegendő helyet találnak maguknak a bolgárok
mellett. Február 3-án megjött a parancs az 57. hadosztály elszállítására a Szávához.
Ezek után a térségben csupán az Albánia felé előrenyomuló 2. hegyidandár
utánpótlásának biztosítására maradt vissza 4 hadtápzászlóalj. Amikor a beérkező
hírek szerint a bolgárok közigazgatási hatóságokat kezdtek telepíteni PrizrenPristina térségében, az AOK hasonló lépéssel válaszolt, mert - Conrad szerint - ily
módon lehetett biztosítani a 2. hegyi dandár számára a terület erőforrásait. Már
február 10-én intézkedés történt egy osztrák-magyar különítménynek Tiranából
Elbasanba történő küldésére azzal a céllal, hogy a jelentések szerint ott található
ellenséget az albánokkal közösen megtámadja. Időközben azonban az ellenség
Elbasant kiürítette és oda 12-én egy bolgár, 13-án pedig egy osztrák-magyar
különítmény érkezett. 12-én Conradnak Zsekov tábornok megígérte, hogy a
bolgárok kiürítik a várost, amint oda a Monarchia egységei beérkeznek. Sem
Elbasanban, sem máshol Albániában nem tevékenykednek osztrák-magyar
közigazgatási hatóságok, ezzel szemben - mint Conrad hangsúlyozza - a bolgárok
minden előzetes megállapodás nélkül kormányzót neveztek ki a városba. Végezetül
a Monarchia vezérkari főnöke nyomatékosan kijelenti, hogy az említett december
27-i kérést leszámítva sem az AOK-tól, sem alárendelt parancsnokságoktól nem
származott a bolgár fél felé olyan követelés, hogy Prizren-Pristina térségéből
csapatait vonja ki. Elhangzott viszont az a kérés, hogy Zsekov ígéretének
megfelelően Elbasanból a bolgár megszállást hívják vissza - ám mindez ideig hiába.
Nyilván feltűnő - és erre Wiesner külön fel is hívja a figyelmet 3 -, hogy a fenti
beszámolóban egyetlen szó sem esik Kačanikról. Az említett települést január
146 Ld. az előző fejezet végén.
147 AOKOp.Nr. 22.234., 1916. március 2., OL Filmtár W96I.
148 Wiesner Musulinnak(?), sz. n., 1916. március 4., OL Filmtár W 961.
149 A hadosztály korábban már idézett naplója szerint 21-én. L. 58.jegyzet.
150 L. Németh József. A 2. hegyidandár átkelése az Albán-Alpokon 1916 február havában. Hadtörténelmi
lemények 1929. 39-84. o.
151 Wiesner MusulinnakC?), sz. n., 1916. március 4., OL Filmiár W 961.
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Köz

l6/17-én szállták meg a bolgárok. ? Osztrák-magyar csapatok ezzel szemben csak
február 11. után érkeztek oda, (éspedig Pristinából, mivel Kačanik a pristinai
körzethez tartozik) hogy ott hadtáphivatalt létesítsenek.
A már többször idézett Wiesner féle beszámoló jól mutatja a külügyi vonal
álláspontját az egész kialakult ügy megítélésével kapcsolatban. Szerzője leszögezi,
hogy tehát a Monarchia csapatai valamennyi kritikus ponton a bolgárok után
jelentek meg. Hogy voltak-e (és ha igen, milyen mértékben) katonai okai ezeknek a
csapatmozdulatoknak, az tulajdonképpen irreleváns.
„A történeti kritika szempontjából számomra csupán az tűnik fontosnak, hogy a
december 5-i pristinai bevonulás még német fővezérlet alatt történt, azaz tisztán katonai szempontból teljességgel jogszerű volt. Csapataink további
eltolására Prizren, Kačanik és Elbasan felé már balkáni haderőinknek a német
fővezérlet alóli kiválása után történt, ennélfogva szükségessé tette volna egy elő
zetes megállapodás létrehozását a bolgár hadvezetéssel a hadseregkörletek
kölcsönös elhatárolásáról. Erre azonban február 12-ig nem került sor, és ilyenre
addig előkészület sem történt. Ismeretes módon sikertelennek bizonyult Conrad
bárónak azon kísérlete, hogy Teschenben Zsekovval ilyet megkössön. Az AOK
csapateltolásai ennélfogva olyan egyoldalii lépés jegyét viselik magukon, mely
nem nélkülözi az agresszív jelleget, különösen ha meggondoljuk, milyen bizal
matlanul szemlélte az AOK bolgár csapatok operatív elhelyezkedését a kérdéses
térségben. "153
Ezen a ponton Wiesner felveti azt a kérdést, vajon nem pusztán az - úgymond egyoldalú osztrák-magyar csapateltolásokra adott válaszként rendeztek-e be a
bolgárok civil közigazgatást Prizrenben és Pristinában. Mivel feleletet erre a kérésre
nem tud adni, sietve hozzáteszi, hogy természetesen ezzel nem azt akarja mondani,
mintha az AOK ellenállása a bolgár lépéssel szemben nem volna teljesen jogos. Úgy
túnik tehát, hogy Wiesnerhez nem jutottak el azok az információk, melyek február
12-e előtt már beszámoltak a civil közigazgatás berendezéséről a vitatott zóná
ban. (?)
A levél utolsó bekezdése nem hagy szemernyi kétséget sem afelől, hogy a
,,külügyesek" a várhatóan kudarccal végződő ügy felelősét a katonai vezetésben
látják. Az AOK „sikerhajhász" és „eltitkolt" kirándulásai a politika területére vagy
sima kudarccal, vagy kétes természetű kompromisszumos javaslatokkal végződnek
- ez Wiesner szerint a történetből levonható legbiztosabb következtetés.171
3-2. Az álláspontok kölcsönös megmerevedése
Március folyamán érezhetően megváltozott a bolgár fél magatartása. Miközben
természetesen továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy a vitatott területeknek
Bulgáriához kell tartozniuk, nem elégedtek meg saját eljárásuk jogszerűségének
hangoztatásával, hanem egyre határozottabban kezdték követelni, hogy éppenséggel
a Monarchia vonja vissza a megítélésük szerint teljesen indokolatlanul és
152 HL Mikrofilmtár 369. doboz: Lustig ezredes jelentése a Mackensen hadseregcsoporttól az uralkodó katonai
irodájának, Nr. 16/3 (1916. január 16. ( ill. Nr. 17/3. (1916. január 17.)
153 Wiesner MusulinnakC?), sz. n., 1916. március 4., OL Filmtár W 961.
154 Uo.
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jogszerűtlenül utólagosan a térségbe vezényelt egységeit. Ez derül ki Laxa március
7-i jelentéséből, melyben ismerteti a bolgár hadseregfőparancsnokság ilyen értelmű
(Zsekov tábornok és Zsosztov vezérkari főnök által aláírt) táviratát. 55 Válaszában az
AOK megmagyarázza, miért is „kényszerült a cs. és kir. hadvezetés arra, hogy
Prizren-Pristina térségébe osztrák-magyar csapatokat vezényeljen." Ennek
kizárólag katonai - és mellesleg a bolgár legfelsőbb hadvezetés által ismert - okai
voltak. Nevezetesen: hogy a bolgárok a Kövess-féle hadsereg megerősítésére szánt
3. hadosztályukat visszatartották. Ezért kellett az 57. hadosztályt délebbre tolni,
hogy a Montenegró elleni hadjáratban esetlegesen számításba jövő keleti irányú tá
madáshoz megfelelő erősségű haderő álljon rendelkezésre, minthogy a térségben
lévő bolgár csapatokra nem lehetett számítani. Szó sem volt tehát arról, mintha a
Monarchia meg akarta volna szállni Prizren és Pristina térségét. A válasz újólag
megismétli azt az állítást, miszerint a Monarchia hadvezetése sohasem követelte a
bolgár egységek visszavonását, bár azok katonai szempontból teljesen
indokolatlanul tartják megszállva a vitatott térséget. Helyben maradásuk kizárólag
azt a célt szolgálja - szögezi le az AOK -, hogy megalapozzák a bolgár igényeket a
szerződésbeli határvonalon túli területek bekebelezésére. Ezért a Monarchia
hadvezetése saját csapatait a kérdés rendezéséig nem vonja vissza és elvárja a
bolgároktól, hogy a szövetségesek között megszokott'barátságos előzékenységgel
bánjanak katonáival.
Természetesen nem késett a bolgár reagálás sem, amely - mint várható —
ragaszkodott az osztrák-magyar erők visszavonásához, mivel ,,az osztrák-magyar
hadsereg által elfoglalt területen egyetlen bolgár katona sem található". A célzás
teljesen egyértelmű ... A bolgárok szerint továbbá teljesen felesleges a Monarchia
erőinek a térségben tartását azzal indokolni, hogy rájuk szükség van az albániai
utánpótlási vonalak fenntartásához. Ezeket a vonalakat ők (ti. a bolgárok) majd
biztosítják, ahogy eddig is tették. 1D7 Ehhez az AOK már nem sokat tudott
hozzátenni: hangsúlyozta, hogy csapatai visszavonása egyenértékű lenne a bolgár
területi igények elismerésével, ez pedig nem tartozik a hadseregvezetés kom
petenciájába, hanem az illetékes kormányok döntésétől függ.1
Mint látható, a felek láthatólag kimerítették érveik egész tárházát. Az ügy innen
kezdve egyre inkább egyfajta „iszapbirkózás" látszatát keltette. Pedig az AOK a
maga részéről azzal is igyekezett jószándékát bizonyítani, ahogy az időközben
felmerült újabb vitás kérdést kezelte. A hadműveletek során természetesen nem
csupán bolgár egységek jutottak a szerződésbeli vonaltól nyugatra eső területekre,
megtörtént ez fordítva is, hiszen a Bulgáriának ígért zóna nem lehetett azonos a
bolgár hadsereg hadműveleti területével. Március 10-én jelentette Laxa, hogy
Zsekov tábornok sürgős távirata szerint a bolgárok „véletlenül" tapasztalták,
miszerint „minden megállapodással, egyezménnyel és szerződéssel ellentétes
155 Laxa távirata az AOK-nak, Res. Nr. 1487/1., 1916. március 7. Megtalálható Thurn Buriánnak küldött 9632. sz.
(1916. március 9-i) jelentésében 1. sz. mellékletként, OL Filmtár W96l.
156 Az AOK távirata Laxának, Op. Nr. 22.515., 1916. március 8. Megtalálható az előző jegyzetben hivatkozott Thurn
jelentés 2. sz. mellékleteként, OL Filmtár W 961.
157 Laxa távirata Res. Nr. 1722/1., 1916. március 17. Megtalálható Thurn Buriánnak küldött 9979. sz. jelentésében
(1916. március 21.) l.sz. mellékletként, OL Filmtár W96l.
158 Az AOK távirata Laxának Op. Nr. 22.870., I916. március 18. Megtalálható az előző jegyzetben hivatkozott Thurn
jelentés 2. sz. mellékleteként, OL Filmtár W 96I.
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módon" osztrák-magyar egységek állomásoznak Prokuplje-Kursumlje térségében,
és ott mindenfélét rekvirálnak és felvásárolnak. Ezen csapatok minden értesítés
nélküli odavezénylése ellen a bolgár fél nagyon határozottan tiltakozik, minthogy a
nevezett települések a Bulgáriának ítélt területen találhatóak.1^9 Természetesen az
AOK kétségbe vonta, hogy valamiféle „véletlen észrevevésről" lett volna ez esetben
szó. Még 1915 decemberében hagyott az 57. hadosztály hadtápalakulatokat a
nevezett térségben, biztosítandó a Pristinába vezényelt divízió utánpótlását. De ha
ez esetleg nem jutott volna a bolgárok tudomására, úgy az AOK február végén
továbbított kompromisszumos javaslatának 3. pontjából értesülhettek a dologról.
Mellesleg már február 22-én jelentette a kačaniki ügy kapcsán említett Papházy
alezredes a 3. hadsereg parancsnokságának, hogy ,,a bolgár városparancsnokság
saját főparancsnokságától kapott parancsra tiltakozott a Kursumlje kerületben a
hadtápraktárunk számára folytatott rekvirálások ellen, és kizárólag az ott ál
lomásozó zászlóalj állományának ellátásához szükséges rekvirálást engedé
lyezte." Mindenesetre az AOK első lépésként azonnal elrendelte a rekvirálások
beszüntetését,1'1 majd március 23-án a zászlóaljat visszavonatta. Ezzel az utolsó
osztrák-magyar egység is távozott a szerződéses határtól keletre lévő területről.
Mindamellett nem lehet csupán az AOK előzékenysége megnyilvánulásának
tekinteni ezt a lépést. Előző napon ugyanis az egység írásos értesítést kapott a
bolgár közigazgatási hatóságtól, miszerint Bulgária 1916. március 21-ével a szer
ződéses határt lezárja, azt bolgár államhatárnak tekinti, melynek átlépését mind
katonák mind civilek számára bolgár úti okmányok meglététől teszi függővé. Az
intézkedésre reagálva jegyezte meg Conrad: fel kell szólítani a bolgárokat, hogy
mindezt tekintsék érvényesnek a határ teljes hosszát illetően, azaz Prizren, Pristina,
Djakova és Elbasan környékén is.
3-3- A németek szerepe
Mindeddig kevés szó esett arról, milyen szerepet játszott a német fél az
események alakulásában. Pedig nyilvánvaló, hogy ennek a kérdésnek a jelentősége
a konfliktus egész története során szinte végig fokozódott, párhuzamosan azzal,
ahogy a két vitatkozó fél mellett egyre inkább előtérbe került egy közvetítő (vagy
akár döntőbíró) harmadik bevonása. A szövetségi rendszeren belüli erőviszonyok
természetesen eleve meghatározták ezt a szereposztást: Németország, mint a
koalíció vitathatatlanul legerősebb és legtekintélyesebb tagja nem térhetett ki a
kölcsönös felkérés teljesítése elől, amely ugyanakkor nyilvánvaló módon nem
csupán terhes kötelezettséget jelentett, hanem számos előnnyel is járt.
Természetesen a közvetítővel szemben jogosan merül fel a pártatlanság igénye.
És pontosan ez az a probléma, amely meglehetősen bonyolulttá teszi Németország
szerepének a megítélését. Mert igaz ugyan, hogy a hivatalos német politika szükség
159 Laxa távirata Res. Nr. 1566/1., 1916. március 10. Megtalálható Thurn Buriánnak küldöli 9727. sz. (1916. március
12.) jelentése 2. sz. mellékleteként, OL Filmiár W 961.
160 Papházy távirata megtalálható Wiesner 93/í5. sz. jelentésének (1916. február 27.) 3- sz. mellékleteként, OL Filmtár
W9Ó1.
161 Az AOK távirata Laxának, Op. Nr. 22.575., 1916. március 11. Megtalálható Thurn Buriánnak küldött 9727. sz.
jelentése (1916. március 12.) 2. sz. mellékleteként, OL Filmtár W96I.
162 Thurn Buriánnak, Nr. 961, 1916. március 25., OL Filmtár W961.
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esetén határozottan állást foglalt a szerződéssel ellentétes bolgár igényekkel
szemben és a szerződéshez ragaszkodó osztrák-magyar magatartás mellett. Mégis, a
Monarchia vezető köreiben eltérő intenzitással ugyan, de végig jelen volt az a
vélemény, hogy a németek a kulisszák mögött valójában a bolgárokat támogatják,
mert nincs ellenükre a dualista állam pozícióinak némi romlása. A gyanú alapjául
rendszerint az szolgált, hogy valamely bolgár politikus nyílt, vagy burkolt formában
célzott rá: Berlinben a szófiai álláspontot osztják a vitatott kérdést illetően.
Tarnowski március 16-án például beszámol egy a miniszterelnökkel folytatott
beszélgetéséről, melynek során Radoszlavov kijelentette, annál is kevésbé várható a
bolgár fél álláspontjának megváltozása, mivel Németországban is ugyanez a felfogás
uralkodik. Táviratát a következőkkel zárja:
„Már régóta az a benyomásom, hogy német részről a Prizren-Pristina kérdésben
nem szekundálnak nekünk. A miniszterelnök mai hivatkozása Németországra
világosan bizonyítja, hogy Ferdinánd királyt és az ő hadseregfőparancs
nokságát hajthatatlanságukban német részről direkt erősítik. "*
A bécsi külügyminisztérium természetesen nem hagyta szó nélkül a bolgár
kormányfő kijelentését. A berlini diplomáciai képviselet útján felvilágosításért
fordultak a németekhez, ahonnan hamarosan meg is érkezett a válasz. Eszerint ahogy Hohenlohe beszámol Jagow-val folytatott megbeszéléséről - a német
külügyminiszter „nagyon csodálkozott" a dolgon, és leszögezte: a német kormány
sohasem hagyott Bulgária előtt semmiféle kétséget aziránt, hogy a vitatott
kérdésben teljes mértékben az osztrák-magyar állásponton áll. Hohenlohe kérésére
megígérte, hogy mindezt nyomatékos formában ismételten tudatja a bolgár
kormánnyal is. yl Burián ezzel a dolgot megnyugtató módon elintézettnek tekin
tette. Tarnowskinak küldött táviratából kiderül, hogy az egész ügyet olyan kísér
letként értékeli, amely megpróbálta kijátszani egymás ellen a két szövetségest. 5
Tarnowskit azonban - mint már más alkalommal is bizonyította - lényegesen
nehezebb volt meggyőzni. Ő személy szerint nem szívesen vonná kétségbe Jagow
szavait a korábbi német magatartásról - írja az üggyel kapcsolatban Buriánnak -,
de kénytelen rámutatni, hogy szerinte érthetetlen, hogyan hivatkozhatott
Radoszlavov az említett módon a németek felfogására, ha egyszer Szófiában német
részről már eddig is világosan képviselték a Monarchia által vallott álláspontot. Azt
sem igazán érti - teszi hozzá -, hogyan lehetséges, hogy a frissiben érkezett új
német követnek Ferdinánd azonnal heves kritikával illesse a Monarchia maga
tartását,1 7 ha német oldalról valóban semmilyen megértést nem mutattak a bolgár
igények iránt. Egyébként Szófiában a németektől csupa elítélő véleményt lehet
hallani a Prizren-Pristina kérdéssel kapcsolatos osztrák-magyar álláspontról. Az új
követtel folytatott beszélgetéséből az is kiderült számára, hogy a német kormány is
sajnálatosnak tartja ezt az álláspontot. A kolléga szavai szerint „nem éri meg olyan
163 Tarnowski Buriánnak, Nr. 238., 1916. március l6., REZSL Burián István iratai, l6. doboz.
164 Erre meg is történt a megfelelő lépés. A szófiai német követ ilyen értelmű közlése megtalálható Tarnowski
Buriánnak küldött 246. sz. táviratában, 1916. március 20., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
165 Tarnowskinak, Nr. 169., 1916. március 20. A távirat tartalmazza Hohenlohe berlini beszámolóját is. REZSL Burián
István iratai, 16. doboz.
166 Tarnowski Buriánnak, Nr. 252., 1916. március 21., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
167 Tarnowski Buriánnak, Nr. 234., 1916. március 16., REZSL Burián István iratai, ló. doboz.
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porfészkek miatt szívóskodni, amelyeknek még a nevét se lehet megjegyezni".
Mellesleg beszélgetőpartnere aggodalmát fejezte ki aziránt, vajon nem fogja-e
megrendíteni Radoszlavov helyzetét, ha ő Jagow utasításának megfelelően tol
mácsolja neki a német kormány Monarchiát támogató álláspontját.
Mindebből
Tarnowski logikus módon újra megerősítve látta gyanúját, mert ha ez a veszély
eddig nem foglalkoztatta a berlini urakat, úgy annak nyilvánvalóan megvolt az oka.
Hogy a németek kettős játékot úznek, arra már korábban is voltak bizonyos jelek.
Március 5-én például Laxa ezredes arról számol be, hogy milyen mély hatást
gyakorolt a bolgár belpolitikai életre az a kijelentés, melyet a januári nisi lá
togatásakor Vilmos császár tett, és amely szerint „valamennyi terület, melyre a
bolgár katona lép, bolgár marad". Azóta úgy a kormánylapok, mint az ellenzéki
sajtó számtalanszor idézte* a nevezetes mondatot. Igaz, ellenzéki oldalról szkeptikus
hangok hallatszanak az ígéret beválhatpságát illetően, ám Radoszlavovnak az a
véleménye, hogy egy császár szavai elegendő garanciát jelentenek. Laxa szerint
kormányzati és katonai körökben az a vélemény, hogy a császári kijelentés
érvénytelenítheti a szerződésből adódó kötelezettségeket. Mindenesetre ké
zenfekvő a gyanú - írja -, hogy bizonyos összefüggés létezik a császári szavak és a
bolgároknak a vitatott területtel kapcsolatosan tanúsított csökönyössége között.1 ;
Híresztelésekre adott lehetőséget az állítólagos macedóniai német konzulátusok
ügye is. Március 18-án a bolgár távirati iroda lapértesülésekre hivatkozva arról
számolt be, hogy a német kormány konzulokat nevezett ki Nisbe, Bitolába és
Prizrenbe.1 A jelekből ítélve ezt a hírt mind Szófiában, mind Bécsben úgy
értelmezték, hogy a német kormányzat ezzel tudomásul veszi a nevezett területek
bolgár bekebelezését. Hohenlohe érdeklődésére 20-án Jagow azonnal cáfolta az
értesülést. Csak arról van szó - magyarázta a külügyminiszter -, hogy bizonyos
észak-görögországi német menekültek ügyében a német konzul, Dr.-Kuenzer
néhány macedóniai városban is vizsgálatot folytatott. Lehetséges, hogy ez adott
alapot a bolgár híresztelések keletkezéséhez. Ez annál is inkább valószínű, mivel
még a német katonai hatóságok is új konzulátusok létrehozására gyanakodtak.171
34. A Falkenhayn-javaslat
Ha hinni lehet Cramonnak, akkor azt a megoldási tervezetet, amely később a
megegyezés alapjául szolgált és amelyet Falkenhayn nevével kapcsoltak össze tulajdonképpen nem is a német vezérkar főnöke dolgozta ki, hanem maga Cramon
tábornok. ,,Végül - olvashatjuk sokszor idézett visszaemlékezéseiben - egy olyan
megegyezést javasoltam, amelynek értelmében a vitatott zóna egy részére a
bolgárok megkapták a megszállás jogát, ám kötelezték magukat arra, hogy
mindebből semmiféle tartós birtoklásra vonatkozó előjogot nem vezetnek le. A
javaslatot megtáviratozták Teschenbe és Szófiába, és az alkalmas alapnak bizonyult
a kibéküléshez."172
168 Minderről részletesen ld. Laxa Táviratát Buriánnak, Nr. Z. 15/P. A-D. 1916. március 14., OL Filmtár W96l.
169 Laxa ezredes távirata Res. No. 1436., Szófia, 1916. március 5., OL Filmtár W 961.
170 Telegramme des k. k. Telegraphen-Korrespondenz-Bureau, 2. Ausgabe vom 19. März, 1916, 12 Ulir Mittags. OL
Filmtár W 96I.
171 Hohenlohe Buriánnak, Nr. 108., 1916. március 20., és Nr. 109., 1916. március 21., OL Filmtár W 961.
172 Cramon 50. o.
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Conrad március 23-án értesült Falkenhayn táviratából az említett javaslatról,
amely felvázolta a kibontakozás alapjait:
- a Monarchia kiüríti Prizrent és Pristinát,
- a bolgárok kiürítik Djakovát és Elbasant,
- a bolgárok kötelezettséget vállalnak Prizren és Pristina későbbi kiürítésére,
amennyiben a két érintett kormány közötti megállapodás ilyen értelmű döntést
tartalmaz,
- a kiürítésre a két félnek 14 nap áll a rendelkezésére.
Amennyiben a javaslat nem érné el a célját, úgy Falkenhayn ,,a meglévő
véleménykülönbségek megszüntetéséhez" a maga részéről tovább már nem tudna
hozzájárulni.173 A távirat szövegéből ugyanakkor az is kitűnik, hogy német részről a
javasolt kölcsönös engedményeket egyenértékűeknek tartják, s ez a körülmény
nyilván nem kerülte el a Monarchia döntéshozóinak a figyelmét.
Conrad természetesen nyomban megküldte Bécsbe Buriánnak a Falkenhayn
távirat szövegét, és a mellékelt kísérőlevélben megfogalmazta saját álláspontját is. 7"*
Ennek lényegi elemei a következők:
1. Katonai szempontból jelenleg Prizren és Pristina birtoklása nem szükséges.
2. Az albániai osztrák-magyar egységek számára az utánszállítás lehetőségét
biztosítani kell.
3. Mivel Burián a Prizren-Pristina területre akár a Monarchia, akár egy leendő
Albánia számára igényt nem támasztott,175 bizonyos változtatások mellett ő a
Falkenhayn javaslatot elfogadja.
A változtatások legfontosabbika, hogy a leendő egyezményben nem elegendő
csupán a négy települést (Prizren, Pristina, Djakova, Elbasan) megnevezni, szük
séges az új határvonal precíz rögzítése is. (A Buriánnak küldött akta tartalmaz egy
térképvázlatot is, melyen fel van tüntetve az eredeti szerződés szerinti valamint az
új, javaslat szerinti határ. Minthogy Falkenhayn táviratában nem található utalás
semmiféle kísérő térképre, feltételezhető, hogy a vázlat a Conrad által javasolt új
elválasztó vonalat ábrázolja.)
Egészében véve szembetűnő, mennyire szkeptikus Conrad a konfliktus ilyen
formában történő feloldásával kapcsolatban. ,,Mély meggyőződésem - olvasható a
kísérőlevélben -, hogy Prizren és Pristina térsége a békekötéskor sem lehet akár a
mienk, akár egy önálló Albániáé anélkül, hogy Bulgáriával megküzdenénk, ha
egyszer azt kizárólag bolgár csapatok már megszállták." Nem mulasztja el
természetesen, hogy újólag kifejezésre juttassa saját Albániával kapcsolatos fel
fogását, mondván: ha a Monarchia bekebelezné Észak-Albániát, akkor Koszovó
elvesztése a megszállt területre nézve nem volna végzetes; egy önálló Albánia vi
szont nem létezhet Prizren és Pristina térsége nélkül. Mindenesetre Bulgáriával
szemben szerinte a jövőben „teljesen magától értetődően" a legnagyobb bizalmat
lanság indokolt, minden megállapodást kötelező módon írásba kell foglalni és
szerződésként alá kell íratni. A történtek ismeretében aligha tűnik mindez hatékony

173 AOK Op. Nr. 23.083., 1916. március 23., OL Filmiár W 961.
174 Uo.
175 Burián lapszéli megjegyzése: „Az ellenkezője a vezérkar főnöke számára is ismeri," Uo.
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óvatossági rendszabálynak, hiszen a jelenlegi konfliktus is egy kölcsönösen aláírt
egyezmény be nem tartásából keletkezett...
Conrad fenti levelére Burián március 25-én válaszolt.17' Mint írta, számára a
Falkenhayn-féle közvetítési javaslat egyáltalán nem tűnik kielégítőnek, minthogy
nem veszi tekintetbe, hogy a bolgárok által kiürítendőnek megjelölt területek nem
is képezték a legyőzött Szerbia részét: Djakova a Monarchia által levert Monte
negróhoz tartozik, Elbasant pedig az 1913-as londoni nagyköveti konferencia az
újonnan létrejött albán állam részévé nyilvánította. Ezek a városok tehát a
Monarchia számára egyáltalán nem jöhetnek számításba kompenzációként Prizren
és Pristina elvesztéséért. „Le kellene tehát mondanunk a vitatott területről, hogy
érte megkaphassuk azt, ami vitathatatlanul a miénk"177 - fogalmazta meg tömören a
kilátásba helyezett tranzakció lényegét a külügyminiszter.
Ami mármost Conrad tervezett lépését illeti, Burián a maga részéről a nevezett
terület ideiglenes kiürítése ellen nem emel kifogást, amennyiben a vezérkari főnök
katonai szempontból nem tartja elengedhetetlenül fontosnak Prizren és Pristina
jelenlegi birtoklását, és amennyiben ez az egyetlen lehetőség a bolgárokkal való
fegyveres konfliktus elkerülésére. Ebben az esetben viszont ragaszkodni kell ahhoz,
hogy a bolgárok a nekik jutó területről a civil közigazgatás szerveit vonják vissza. Ez
joggal elvárható, hiszen éppen bolgár részről ismételten felmerült az az igény, hogy
a jövőbeli rendezésre nézve semmi prejudikáló ne történjék. Mindenesetre szerinte
Prizren és Pristina ügyét el kell különíteni Elbasan és Djakova sorsának kérdésétől,
és ezt érvényesíteni kell a bolgárokkal szemben, ahogy az Djakova esetében már
sikerre vezetett.178
Conrad tehát pozitív választ adott Falkenhayn javaslatára, s ezt március 26-án
megküldte Buriánnak, reagálva egyúttal a külügyminiszter fentebb idézett levelére.
Ebben a cs. és kir. vezérkar főnöke meglehetősen fejlett empátiáról tesz tanú
bizonyságot, midőn a következőképpen kísérli meg bolgár szempontból értelmezni
a kialakult helyzetet:
„A célszerűségnek háborúban egyedül mértékadó szemszögéből nézve a bolgár
megszállási igényeket nagyon is érthetőnek találom, mivel bizonyosan nem
kerülte el a bolgárok figyelmét, hogy nálunk hiányzik a pozitív cél és szilárd
szándék arra, hogy a szerződéses határtól nyugatra lévő területeket a
Monarchiába bekebelezzük. Ők tehát ezt a területet bizonyos mértékig gazdátlan
földnek tekintik, amely után kezüket kinyújtani nem csupán jogosnak, hanem
saját biztonságuk érdekében egyenesen magukra nézve kötelezőnek érzik, mivel
halálos ellenségüknek, Szerbiának a visszaállítását — még ha redukált kiter
jedésben is- soha meg nem engedhetik."l79
Conrad fenti levele természetesen újabb viszontválaszra késztette a kül
ügyminisztert. 18° Újabb érvek már nem hangzottak el, a két fél láthatólag már ismert
álláspontját ismételte. Burián ráadásul szemrehányást tett Conradnak többek között
176
177
178
179
180

Burián Wiesnernek, Nr. 149-, 1916. március 25., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
Uo.
Itt nyilván arra céloz, hogy a februári tescheni tárgyalásokon Radoszlavov ígéretet tett Djakova kiürítésére.
AOK Og. Nr. 23.083/1., 1916. március 26., OL Filmtár W96l.
Burián Thurnnak, Nr. 1418 és Nr. 1421. 1916. március 28., OL Filmtár W 961.

-62-

azért, mert „idő előtt" visszavonta az osztrák-magyar csapatokat a vitás térségből,
ami ,,a Külügyminisztériumra eső feladat megoldását mindenesetre megne
hezítette." Conrad meglehetősen felindultan fogadta a kritikát és azonnal Bécsbe
utazott, hogy személyesen védekezzék.181 Erről a látogatásról található egy
bejegyzés Burián naplójában is.
„Március 30.
Conrad itt. Tombolva védte Falkenhayn közvetítő javaslatának
elhamarkodott
elfogadását, de azután előzékenyen felajánlotta, hogy visszacsinálja. Ezt nem
kívántam, mert visszaszíni más mint valamit meg nem adni. (...)
Március utolsó napjaiban Szófiában is meglehetősen feszültté vált a hangulat. 24én jelentette Laxa, hogy német kollegáját (Massow alezredest) előző nap hosszabb
kihallgatáson fogadta Ferdinánd. Az uralkodó ,,igen nyomott hangulatú és mo
gorva" volt. Természetesen szóba került a Prizrerc-Pristina ügy és Ferdinánd
továbbra is azon az állásponton volt, hogy az elfoglalt területek kiürítéséről szó sem
lehet. Érzékeltette német beszélgetőpartnerével, hogy az osztrák-magyar maga
tartás megrendíti a Radoszlavov kormány helyzetét, ami természetesen egy
oroszbarát (Malinov) kabinet megalakulásával járhat. Az egész ügyért Buriánt és
Conradot tette felelőssé, de nem kímélte a szófiai osztrák-magyar képviselet
munkatársait sem. Massow járt Radoszlavovnál is, és az volt a benyomása, hogy a
miniszterelnök teljes mértékben osztja az uralkodó felfogását, mert meggyőződése
szerint menesztenék, ha nem így tenne. 183 Március 27-én Tarnowski már arról
számolt be, hogy Radoszlavov közölte vele: bejelentette az uralkodónak lemondási
szándékát, mivel többé nem tudja képviselni Ferdinánd politikáját. Tarnowski nem
igazán tudta eldönteni, komolyan vegye-e a bejelentést. A bolgár kormányfő
kitartott szándéka határozottsága mellett, mondván: a Monarchia hajthatatlansága melyhez Németország támogatólag csatlakozott - lehetetlenné teszi számára a
maradást. Tarnowski megtudta ugyanakkor, hogy az uralkodó felhatalmazta kor
mányfőjét Djakova és Elbasan azonnali kiürítésére, Prizren és Pristina esetében
azonban ragaszkodott a bolgár közigazgatás megmaradásához. Minthogy a
Monarchia képviselője ekkor már tudta, hogy Szófiába is megérkezett Falkenhayn
javaslata, nem volt nehéz ennek hatását felfedeznie Ferdinánd „engedékeny
ségében". 18 '
A későbbiek ismeretében teljességgel beigazolódott Tarnowskinak az a gyanúja,
hogy Radoszlavov lemondásának napirenden tartása egyfajta „összjáték" az ural
kodó és kormányfője között, melynek célja: nyomást gyakorolni a szövetségesek elsősorban a Monarchia - vezetésére. Ezt szolgálta a szinte kötelező célzás az
esetleges belpolitikai következményekre, amelyek adott esetben természetesen
külpolitikai vonzattal is járhatnak. Erre utalt az az igyekezet, amellyel Radoszlavov
sürgette Tarnowskit, hogy mielőbb tudassa Béccsel várható lemondásának hírét, 85
s az a leplezetlen várakozás, amellyel a császárvárosból származó híreket várta.
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Thurn Buriánnak, Nr. 973. 1916. március 29., OL Filmtár W 961.
REZSL Burián István naplója, 1916. március 30-i bejegyzés, REZSL Burián István iratai, 25. doboz.
Thurn telefonjelentése Buriánnak, sz. n., 1916. március 26., OL Filmtár W 961.
Tarnowski Buriánnak, Nr. 271., 1916. március 27., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
Tarnowski Buriánnak, Nr. 271., 1916. március 27., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
Tarnowski Buriánnak, Nr. 282., 1916. március 29., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
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Ezt bizonyította közvetett módon az is, hogy Dobro vic, az uralkodó legköz
vetlenebb bizalmasa szemmel láthatólag nem túlságosan izgatta magát a lemondás
várható belpolitikai hatása miatt.187
•

4. Az április 1-i megállapodás
4.1. A megállapodás elfogadott változata
A két érdekelt félhez eljuttatott és végül kölcsönösen elfogadott megállapodás a
következőket tartalmazta:
„1.) Az egyezmény kizárólag katonai természetű, csak a háború tartamára
rendelkezik érvénnyel. Ausztria-Magyarország és Bulgária kormányai közötti
egyéb megállapodásokra nézve semmiféle módon nem prejudikál.
2.) Az osztrák-magyar és a bolgár hadsereg területe közötti választóvonal a
Morava dunai torkolatától a Morava mentén halad a bolgár és a szerb Morava
összefolyásáig, a bolgár Morava mentén a Stalactól nyugatra lévő vasúti hídig
(1:200 OOO-es térkép), azután a Mojsinje plfaninaj gerincén, a 360-as Qosjétől
északnyugatra), a 441-es (Zdravinjénél) magaslat, Zmajevac (1491), az 1420,
1191, 888 (Crna Cuka), 828, 673, nyereg Blacétól keletre, magaslat Kasivarnál,
1124, Pozar, 1103, 1119 (Lokvenik), Ogledna, 1413, 1315, 2140 (Milanov vrh.),
1614, 1420, Cir, Pilatovica (1705), a Kopaonik gerincvonala Sol Brdoig, 950
(Skocinától északra), 750 (Vucitrntól keletre), a Samodraza patak torkolata,
1211 (Razniktól délnyugatra), egyenes vonalban a Device planináig,
Mikusincétúl 1,5 km-re délkeletre, a Device pl. gerince a Rákos patak torkolatáig,
Klina, azután az eddigi montenegrói-szerb határ Djakovától délkeletre, majd az
eddigi szerb-albán határ a Fekete-Drinig Debrától északnyugatra, továbbá a
495-ös (Strigicantól északra), a Rapon patak mentén Mali Privaliton át, a Rapon
patak egészen a Skiumbiba torkollásáig. .Innen a Skumbi mentén Murikjaniig.
3) Az osztrák-magyar hadsereget megilleti az a jog, hogy a Ferizovicból
Prizrenen át Albániába vezető összeköttetést hadtáp- és átvonulási vonalként
mindenkor használhassa, és az ott kiépített cs. és kir. tábori lóvasutat üzemben
tarthassa. Ezen összeköttetés biztosításáról Ferizovictól az albán határig a bolgár
legfelső hadvezetés gondoskodik.
4.) A bolgár hadsereget megilleti az a jog, hogy a Strugától (az Ohridi tó
északnyugati csücske) Pnenjén át a Skumbiig és tovább Elbasanon át Berat irá
nyába vezető összeköttetést hadtáp- és átvonulási vonalként mindenkor használ
hassa; ezen hadtáp- és átvonulási vonal biztosítására csapatokat tartani a
Skumbi völgyében a kamarai medencétől délre a bolgár legfelső hadvezetésnek
nincs joga.
5.) Az osztrák-magyar vasútforgalom fenntartása Pristina csatlakozóállomástól
Mitrovicába és vissza, a cs. és kir. hadvezetőség joga Ferizovic vasútállomásnak
mint a 3) porit alatt említett, Albániába vezető hadtáp- és átvonulási vonal
csatlakozóállomásának használatára megmarad.
187 Tarnowski Burjánnak, Nr. 2£0., 1916. március 28., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
188 AOKOp. Nr. 25M$., 1916. április 1..HLI. vh., 11.102, AOK 21. doboz.
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6.) A 2.) pont alatt megadott választóvonaltól nyugatra lévő terület az osztrákmagyar hadsereg kizárólagos parancsnoklási és igazgatási körlete, az attól
keletre lévő terület a bolgár hadsereg kizárólagos parancsnoklási és igazgatási
körlete.
7.) Az osztrák-magyar parancsnokságok, csapatok és hatóságok kiürítik a
választóvonaltól keletre lévő területet, beleértve Prizrent és Pristinát. A bolgár pa
rancsnokságok, csapatok és hatóságok kiürítik a választóvonaltól nyugatra lévő
területet, beleértve Djakovát és Elbasant. Mindkét fél ezen egyezmény életbelé
pésétől számított 14 napon belül (Id. 9. pont).
8.) A bolgár legfelső hadvezetőség kötelezi magát Prizren és Pristina környékének
kiürítésére, amennyiben ezeket a bolgár és az osztrák—magyar kormány közötti
későbbi megállapodás nem ítéli a bolgároknak.
9.) Ez az egyezmény az osztrák-magyar és a bolgár legfelső hadvezetőség
aláírása nélkül hatályba lép, mihelyt a két hadvezetőség beleegyezését a néme
tekkel közölte és a német legfelső hadvezetőség a szövetségesekkel az osztrák
magyar és a bolgár legfelső hadvezetőség beleegyezését tudatta. "
A megállapodás végrehajtásáról intézkedő parancsok és utasítások - tekintettel a
viszonylag szűkös időkeretre - egyidejűleg kiadásra kerültek.
Ami az egyezmény szövegét illeti, két dolog érdemel külön figyelmet. Egyrészt az
elválasztóvonal precíz írásba foglalása - különösen, ha összehasonlítjuk az 1915.
szeptember ó-i szerződás megfogalmazásával. Természetesen mindkét doku
mentumhoz készült térképmelléklet, mégis biztonságosabbnak tűnhetett Conrad
számára, ha a szöveg is részletesen feltűnteti a demarkációs vonal leírását. Az
eredeti Falkenhayn-féle javaslatra küldött válasza
alapján egyértelműnek tűnik
ugyanis, hogy a végleges változatba a Conrad által ajánlott módosítások általában
belekerültek. A másik a 8. pontban megfogalmazott bolgár garancia a vitatott terü
letek kiürítésére.
4.2. A végrehajtás nehézségei
A két érdekelt fél kölcsönös beleegyezésével április 1-i hatállyal tehát az
egyezmény életbe lépett. Az előzmények ismeretében egyáltalán nem meglepő
azonban, hogy a végrehajtása korántsem bizonyult zökkenőmentesnek. Az a sajátos
körülmény, hogy egyidejű aláírásra nem került sor, önmagában is félreértések
forrásává vált. A német főhadiszállás április elején megküldte ugyan az egyezmény
nyomtatott - immáron véglegesnek tekintett - szövegét a feleknek, ám Teschenben
kínos meglepetést okozott, hogy ez némileg eltért attól a változattól, amelyet
március 28-án Conrad távirati úton megkapott és elfogadott. Különösen kellemetlen
volt, hogy éppen a 2. pont - azaz a választóvonal pontos leírása - mutatta az
eltérést: a ,,495 (Strigicantól északra" szövegrész után kimaradt a következő néhány
szó: ,,az Okestun patak mentén, Mali Privaliton át". A Monarchia

189 Az előző jegyzetben szereplő számú aktában megtalálhatóak.
190 L. AOK Op. Nr. 23.083/1., 1916. március 26., OL Filmtár W 961.
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Leskovac

vezérkarának főnöke kénytelen volt Falkenhaynhoz fordulni a szöveg korrigálása
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érdekében, ami azután meg is történt.
Komolyabbnak bizonyult az előbbi ügynél az az eltérés, amelyre kevéssel a két
fél számára a kölcsönös kiürítésre előírt 14 napos határidő lejárta előtt derült fény.
Laxa ezredes április 12-én telefonon (majd másnap táviratilag) a következő
értesítést kapta a bolgár helyettes vezérkari főnöktől, Lukov ezredestől: „Minthogy a
tényleges szerb-albán határ Djakovától keletre kezdődően és onnan délre nem felel
meg az 1:200.000-es osztrák-magyar térképre berajzoltnak (amit egyébként az
eredeti szerb térkép is megerősít), a bolgár hatóságok utasítást kaptak, hogy a
tényleges szerb-albán határvonal kérdésének végleges rendezéséig a vitatott
zónában állomáshelyükön maradjanak."193 Az ügy előzménye az volt, hogy Laxa
ezredes a hozzá feltehetőleg Teschenből eljuttatott, a választóvonalat ábrázoló
1:200.000-es osztrák-magyar térképet összevetette a bolgároknál lévő azonos
léptékű, szintén osztrák-magyar térképpel. Ez alkalommal megállapítást nyert, hogy
a határvonal - két jelentéktelennek nyilvánított apró eltéréstől eltekintve
mindkét térképen azonosan van berajzolva. Ezt a tényt maga Lukov ezredes is
megerősítette, kijelentvén, hogy „minden világos, fennáll az egységes felfogás".
Minderről Laxa ezredes április 9-én jelentést is tett az AOK-nak. A fentebb említett
12-i bolgár értesítés kézhezvétele után az osztrák-magyar attasé megkísérelte elérni,
hogy a bolgár fél tartsa magát a korábban már elfogadott határvonalhoz, amire áp
rilis 15-én a következő választ kapta a bolgár hadvezetéstől:
„A működő sereg törzse a generalisszimusz megbízásából tudatja, hogy a
tényleges szerb-albán határ a Rékának a Fehér Drinbe való betorkollásától délre
az 1915-ös 1:200 000-es osztrák-magyar térképbe berajzolt nyomvonalnak nem
felel meg. Úgy az eredeti 1:500 000-es szerb térkép - melyet a szerb vezérkar
földrajzi szekciójának parancsnoka, Boskovič ezredes adott ki - mint a helyi
lakosság állítása szerint Szerbia és Albánia között a határ a fentebb említett
ponttól a Koritnik Planinán át és a 2380-as magaslattól délkeleti irányba halad,
és az 1:200 000-es térképre berajzolt határvonalat Restelicától délre éri el. Ennél
fogva Dobriste, Dzuri, Breznja, Zabodja, Borja, Sistevac, Restelica stb. helységek
a korábbi szerb területen maradnak. Mivel a Bulgária és Ausztria-Magyarország
közötti határvonal megál-lapítására vonatkozó egyezmény - bármiféle térképre
való hivatkozás nélkül 97 - kimondta, hogy ez a vonal a Svarnik hídtól délre a
Szerbia és Albánia közötti régi határ mentén fut, a működő sereg törzse kéri
álláspontjának az AOKfelé történő továbbítását és egyúttal beleegyezését ahhoz,
hogy a határ ebben a körzetben a szerb 1:500 000-es térkép alaján
helyesbíttessék. A kérdés végérvényes rendezéséig a térségben található bolgár
hatóságok utasítást kaptak, hogy maradjanak állomáshelyeiken. "
191 AOK Op. Nr. 23.701., 1916. április 7., ML I. vli., II. 102., 21. doboz.
192 A I ladtörténeti Levéltárban őrzött lenti számú akta tartalmazza a kijavított változatot.
193 AOK Op. Nr. 24.018, HL I. vh., II. 102., AOK 21. doboz.
194 Mindkél esetben arról volt szó, hogy a Morava melyik ágál tekintik a (elek főágnak, amely ezáltal a határvonalat
képezi.
»195 AOK Op. Nr. 23.819., I IL I. vh., II. 102., AOK 21. doboz.
196 Laxa távirata az AOK-nak Res. No. 2404/1., 1916. április 16., in: AOK Op. Nr. 24.018., 1916, április 16., HL I. vh.,
II. 102., AOK 21. doboz.
197 Laxa szövegközbeni megjegyzése: „Nem, 1:200 000-es van említve."
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Laxa a bolgár kérést azzal a feltétellel javasolta elfogadni, ha az újra vitatottá vált
zónában a térképhelyesbítés azonnal a helyszínen megkezdődik és a határvonal
megállapításra kerül. Ebben az esetben elkerülhető lenne a korábbi konflktus
újraéledése, és - nem utolsó sorban - ,,a harmadik fél beavatkozása, amely
többnyire csupán saját előnyére használja azt ki."
Bármire is vonatkozott a fenti célzás a „harmadik" beavatkozásával kapcsolatban,
Conrad a kívánt felhatalmazást Laxa számára a bolgár ajánlat elfogadására nem adta
meg. Ehelyett Falkenhaynhoz (kihez máshoz...) fordult. Ismertette vele a kialakult
helyzetet, a bolgárok fentebb idézett táviratát, valamint azt az információt, mely
szerint a Prizrentől kb. 20 km-re délnyugatra lévő Vranici nevű településen még
mindig egy bolgár politikai hivatalnok valamint bolgár csendőrség tevékenykedik,
többek között arra kényszerítve az ottani lakosságot, hogy készleteit Prizrenbe
szállítsa. Leszögezte, hogy mivel az április 1-i megállapodás szövege egyértelműen
tartalmazza az 1:200 000-es térképre vonatkozó utalást, csakis ez a térkép tekinthető
mérvadónak az eddigi szerb-albán határral kapcsolatban is. Ennélfogva minden
egyéb hivatkozás ,,a helybéli lakosság kijelentéseire" vagy az 1:500 000-es szerb
térképre elfogadhatatlan. Ezért ő nem is válaszolt a bolgárok ajánlatára, hanem
egyenesen Falkenhayn közbenjárását kéri annak érdekében, hogy bolgár részről a
vitatott területről csapataikat és hatóságaikat visszavonják.199 A német fellépés sike
resnek bizonyult: Falkenhayn április 22-én tudatja Conraddal, hogy a bolgár fél
véglegesen elfogadta a vitatott zónában az 1:200 000-es térképen szereplő eredeti
határvonalat és Vraniciből is kivonja embereit. ( }
4.3- A megállapodás visszhangja
Nyilván nem meglepő, hogy a megállapodást Bécsben vereségként, Szófiában
viszont győzelemként értékelték. A bolgár fővárosban érezhetően enyhült a március
utolsó napjaira kialakult feszült hangulat. Ferdinánd is visszanyerte a kedvét, bár
Radoszlavov barátilag figyelmeztette a Monarchia szófiai képviselőjét, hogy most
semmiképpen se hozza szóba a Prizren-Pristina ügyet Dobrovic előtt, mert ezzel
csak újra felidegesítené az uralkodót.20
Tarnowski és a bolgár kormányfő beszélgetéséből az is nyilvánvalóvá vált, hogy a
megállapodást bizonyos vonatkozásban eltérően értelmezi a két fél. Az első
pontban szereplő „csak a háború tartamára rendelkezik érvénnyel" formulát úgy
tekintették, mint amely egyértelműen kimondja, hogy az egyezmény a háború
végéig igenis érvényből marad, ennélfogva a vitatott kérdések addig lekerülhetnek
a napirendről. Ezzel szemben a bécsi olvasata a kifejezésnek az volt, hogy az
egyezmény semmiképpen sem befolyásolhatja a háború utáni rendezést, azaz
legfeljebb a háború végéig érvényes, ám ez nem zárja ki ugyanakkor a rendezés
ideiglenes jellegét. Ennek megfelelően Tarnowski utasításának megfelelően ki
hangsúlyozta, hogy a Monarchia továbbra is fenntartja követeléseit a szerződésbeli
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Uo.
Uo.
AOK Op. Nr. 24.198., 1916. április 22., HL I. vh., II. 102., 21. doboz.
Tarnowski Buriánnak, Nr. 294., 1916. március 31., REZSI. Burián István iratai, 16. doboz.
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határ betartására és a bolgár civil közigazgatás visszavonására vonatkozólag, ami
láthatólag nem nagyon tetszett bolgár partnerének.
Érdekes módon a kétféle értelmezés okozhatta valószínűleg azt is, hogy március
végén Tarnowski egyáltalán nem lehetett tisztában azzal: kizárólag a Falkenhaynféle propozíció elfogadásáról folyik-e a vita, vagy esetleg létezik egy másik német
javaslat is. Ugyanis bolgár tárgyalópartnerei végig définit ivumxoX beszéltek, holott a
Falkenhayn-javaslat tudomása szerint provizóriumot teremtett csupán.
4.4. Az ügy tanulságai
Ha a bevezetésben az szerepelt, hogy ez a konfliktus voltaképpen a presztízs
körül forgott, úgy most utólag ehhez hozzá lehet tenni még egy kulcskérdést, amely
elsősorban a Monarchia oldaláról szemlélve rendelkezik jelentőséggel, nevezetesen,
hogy ki csinálja a politikát? Ez a megfogalmazás utalás kíván lenni egy Burián
naplóbejegyzésre. A külügyminiszter jegyezte fel ugyanis 1916. január 31-én egy
Conraddal folytatott megbeszélés után, hogy az „hasznos volt, mert megértettem
vele, hogy a politikát nem ő fogja csinálni. Methodusai nagyon egyszerűek, de
mindenütt betörik az ablakokat." 0l A történetírásban létezik egy meglehetősen
kedvezőtlen kép az egykori vezérkari főnökről, és sajnálatos módon az abban
tükröződő megítélés szinte teljes egészében egybeesik azoknak a korabeli civil
politikusoknak az értékítéletével, akikkel Conrad számos vonatkozásban szembekerült. Eszerint ő, mint külpolitikai kérdésekben laikus, állandó „okvetetlenkedéseivel" (szintén Burián kifejezése) zaklatja a felelős döntéshozókat, újabb és
újabb fantasztikus beadványokkal bombázza a külügyminisztériumot, amelyeknek
az a fő hibája, hogy szerzőjük figyelmen kívül hagyja a realitásokat. Mellesleg
Conrad vezérkari főnökként nem csupán Buriánnal került ellentétbe, hanem
elődeivel, Aerenthallal és Berchtolddal is, ami bizonyítja, hogy nem a mindenkori
külügyminiszter személyével volt problémája, hanem azzal a külpolitikai vonallal,
amely meggyőződése szerint nem szolgálja kellőképpen a birodalom érdekeit.
Természetesen lehet vitatkozni azon, vajon volt-e realitása Conrad elképzeléseinek.
Bizonyos jelek ugyanakkor arra mutatnak, hogy a külpolitika irányítói nem igazán
vették komolyan a véleményük szerint a dolgukba „belekontárkodó" tábornok
figyelmeztetéséit. Erre utal a már említett, Buriántól származó kifejezés, de pregnáns
részleteket lehet találni Tisza és Burián fennmaradt leveleiben is. ,,(...) épen Conrad
nehéz természetére tekintettel," - írja Tisza 1916. január 3-án a külügyminiszternek
- „legjobb módnak azt tartom, hogy jól kibeszélhesse magát, kiadhassa a mérgét s a
végén megnyugodjék abban, hogy ő meg tett minden lehetőt és ezek az átkozott
civilisták okai minden bajnak."^ Előző napi levelében kifejti, hogy „Conrad
helyzete egészen más, mint a mienk. Ő salválva van - bármilyen legyen is a döntés
- ha kifejtette meggyőződését. Mi felelősek vagyunk a tényleg folytatott politikáért
is és állásunkban csak addig maradhatunk, amig ezt a felelősséget vállalhatjuk. Ezt
meg kell vele értetni és szépen hagyni, hogy kiöntse a mérgét és kifújja magát. (...)
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Uo.
Tarnowski Buriánnak, Nr. 286., 1916. március 30., REZSL Burián István iratai, 16. doboz.
Burián Islván naplója, REZSL Burián István iralai, 25. doboz.
Tisza Buriánnak, 1916. január 3-, REZSL Tisza István iralai, 16. doboz.

-69-

Conrad jó tulajdonait én annyira elismerem, mint talán kevés ember; ezt ő tudja is s
elég jól boldogulok vele élőszóval. Mindenesetre jobban, mint ha berúg a tinta
tartójából."206
A helyzet tehát úgy alakul, hogy a két fél (Conrad és Burián) kölcsönösen
bizalmatlan a másik iránt. Conard makacsul ismételgeti figyelmeztetéseit a bolgárok
megbízhatatlanságáról, mértéktelen hódítási vágyáról, és egyre sürgeti a külügy
minisztert a szerinte egyetlen lépés megtételére: a Monarchia nyilvánítsa ki, hogy a
bolgár szerződésben szereplő határvonaltól nyugatra eső egész területre igényt tart
- ha már egyszer mindezt a szerződés megkötésekor elmulasztotta. Burián azonban
mindezt nem teheti meg, hiszen a Monarchia balkáni tervei nagyon is tisztázatlanok.
Még 1916 február végén is azt jegyzi fel naplójában: ,,(...) az az érzés, hogy csak
toljuk tovább a szekeret, teljes ködben levő cél felé."207 Végül arra hajlandó, hogy
értésére adja a bolgároknak: a határvonaltól nyugatra minden a Monarchia
érdekszférája. Ez természetesen kevesebb, mint amit Conrad követelt, ám Burián
következetesen úgy tesz, mintha ezzel a lépéssel eleget tett volna a vezérkari főnök
kívánságának. Ráadásul mindketten a másikat tartják felelősnek a kialakult
helyzetért. Burián szerint Conrad tescheni izgágasága felbőszítette a bolgárokat,
tetejében akkor vonta ki a Monarchia egységeit a térségből, amikor a leginkább
szükség lett volna a jelenlétükre. A koronát azonban a tevékenységére azzal tette
fel, hogy elhamarkodottan elfogadta Falkenhayn közvetítési javaslatát, holott az
egyáltalán nem volt kedvező a Monarchiára nézve. Conrad ezzel szemben a már
említett módon a szerződés nem kielégítő szövegezését tette felelőssé azért, hogy a
bolgárok egyáltalán jogot formálhattak az általuk megszállt területekre. Később a
,,civilisták" határozatlan magatartása megfosztotta szerinte a Monarchiát a bolgárok
elleni hatékony fellépés lehetőségétől, hiszen a katonai konfrontációt - számos
okból - eleve lehetetlen volt vállalni. A kölcsönös vádaskodás egyre inkább egyfajta
„süketek párbeszédéhez" kezdett hasonlatossá válni: a két fél makacsul ragasz
kodott saját álláspontjához, holott a kifogásolt lépések megtétele illetve elmaradása
sem változtatott volna lényegesen a kialakult helyzeten. A Monarchia nem volt
abban a helyzetben, hogy jogait a bolgárokkal szemben eredményesen képviselje,
minthogy kényszerítő eszközöket saját jól felfogott érdekében és adott esetben
nyilvánvalóan bekövetkező német tiltás ellenében eleve nem alkalmaz-hatott.
Következésképpen nem maradt más, mint átmenetileg „lenyelni a békát", várni az
alkalmas pillanatot a revansra. (
206 Tisza Buriánnak, 1916. január 2., REZSL Tisza Isiván iratai, 16. doboz.
207 Burián István naplója, 1916. február 29-i bejegyzés, REZSI. Burián István iratai, 25. doboz.
208 Jól jellemzi a kialakult helyzetet Tisza alább következő - Buriánnak írott - levele: „A bolgár differenciát
tapintatlanul fogta meg hadvezetőségünk; alig kezdtük remélni, hogy a hibás start okozta kisiklásból rendes kerék
vágásba segít a német kormány korrekt állásfoglalása, falkenhayn barátunk húzta keresztül számításainkat az ő
-compromissum- javaslatával, amely lényegében véve a bolgár álláspontot juttatja érvényre, mert birtokban hagyja őket
ott, ahol erre súlyt helyeznek. Ezzel az egész kérdés - persze csak a háború alatti tényleges birtoklás szempontjából - a
mi hátrányunkra döntetett el, de legalább eleje véletett a katonai parancsnokságaink közötti perpatvarnak. Nézetem
szerint nyugvópontra kellene a dolgot hozni diplomáciai téren is. Magától értetődik, hogy a háború tartamára kialakult
modus vivendi sem Bulgária szerződésszerű kötelezettségeit meg nem szünteti, sem a végleges megoldásnak nem
prejudikálhat. feltétlenül szükséges ezt világosan hangsúlyoznunk, valahányszor a bolgárok az ellenkezőjét állítják, de
nem hiszem, hogy célszerű volna ezen lúlmennünk s a dolognak a mi álláspontunknak megfelelő rendezését most
erőltetnünk. Hogy nekünk van igazunk, ez mit sem változtat a dolgon. A bolgárok tudják, hogy a háború alatt nem
visszük törésre a dolgot; abszolút merev tagadással fognak minden kísérletünkre válaszolni, minden újabb lépésünk
újabb échec-et jelent számunkra, amely az ügyel előbbre nem viszi, nem használ presztízsünknek, a helyzetet pedig
mind jobban elmérgesílve, olyan viszonyt létesíi közöttünk s ferdinánd és Radoslawow közt, amely nagyon

-70-

MELLEKLETEK

Préliminaires de paix signés à San-Stefano , le 3 mars 1878

.!09

Art. 6. La Bulgarie est constituée en principauté autonome, tributaire, avec un
gouvernement chrétien et une milice nationale.
[...]
Les frontières définitives de la principauté bulgare seront tracées par une
commission spéciale russo-turque avant l'évacuation de la Roumélie par l'armée
imperiale russe. Cette commision tiendra compte dans ses travaux, pour les
modifications à introduire sur les lieux au tracé général, du principe de la
nationalité de la majorité des habitants des confins, conformément aux bases de la
paix, ainsi que des nécessités topographiques et des intérêts pratiques de
circulation pour les populations locales.
L'étendue de la principauté de Bulgarie est fixée, en traits généraux, sur la carte
ci-jointe, qui devra servir de base à la délimitation définitive. En quittant la nouvelle
frontière de la principauté serbe, le tracé suivra la limite occidentale du caza de
Vrania jusqu'à la chaîne de Karadagh. Tournant vers l'Ouest, la ligne suivra les
limites occidentales des cazas de Kaumanovo, Kotchani, Kalkandelen, jusqu'au
mont Korab; de là, par la rivière Velestchitza jusqu'à sa jonction avec le Drine Noir.
Se dirigeant vers le Sud par le Drine et après par la limite occidentale du caza
d'Ochride vers le mont Linas, la frontière suivra les limites occidentales des cazas de
Gortcha et Starovo jusqu'au mont Grammos. [...]

megbosszulhatja magát. Prislina-Mitrovicza kérdése a békekötéskor fog eldőlni. I la az akkori helyzet módot nyújt a
bolgár szövetségi szerződés változatlan érvényesítésére, akkor ki fogjuk őket onnan nyomni, ellenkező esetben pedig
kénytelenek leszünk más megoldással megbarátkozni s terveinket az adott helyzet lehetőségeihez és kényszerűségeihez
alkalmazni, akár folytatjuk mostani álláspontunk érvényesítésére irányuló kísérleteinket, akár nem. Ismerve a bolgárokat,
nagyon súlyos aggályaim volnának az ellen, ha folytatnánk a dolog feszegetését, s nagyon kérlek: méltóztassál
meggondolni, nem volna-e jobb egyszerűen fenntartani álláspontunkat, figyelmeztetni a bolgár kormányt, hogy
eljárásukkal célt nem érnek, s azután a háború végére halasztani az ügy elintézését." Tisza István levele Buriánhoz, 1916.
április 1. Gróf Tisza István összes munkái 4. sorozat. Levelek stb., V. k., Budapest, 1933. 119. sk. o.
209 A San-Stefanóban 1878. március 3-án aláírt előzetes béke. Nouveau recueil general de traités et autres actes
relatifs aux rapports de droit international. Continuation du grand recueil de G.Fr. de Marions par Charles Samwer et
Jules Hopf. Deuxième série. Tome III. Goltingue, 1878-79. 248-219. o.

-71-

II.

Annexe secrète
au traité d'amitié et d'alliance entre
le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Serbie.
Signé à Sofia; le 29 Février (13 Mars) 1912 210
Art. 2. - Tous les accroissements territoriaux qui seraient réalisés par une action
commune dans le sens des articles premier et second du traité et de l'article premier
de la présente Annexe secrète; tombent sous la domination commune
( c o n d o m i n i u m ) des deux États alliés. Leur liquidation aura lieu sans retard,
dans un dévia maximum de trois mois après le rétablissement de la paix, et sur les
bases suivantes:
La Serbie reconnaît à la Bulgarie le droit sur les territoires à l'Est du Rodophe et
de la rivière Strouma; la Bulgarie reconnaît le droit de la Serbie sur ceux situés au
Nord et l'Ouest du Char-planina.
Quant aux territoires compris entre le Char; le Rodophe, la mer Egée et le lac
d'Ochrida, si les deux Parties acquièrent la conviction que leur organisation en
province autonome distincte est impossible en vue des intérêts communs des
nationalités bulgare et serbe ou pour d'autres raisons d'ordre intérieur ou extérieur,
il sera disposé de ses territoires conformément aux stipulations ci-dessous:
La Serbie s'engage à ne formuler aucune revendication en ce qui concerne les
territoires situés au delà de la ligne tracée sur la carte ci-annexée et qui, ayant son
point de départ à la frontière turco-bulgare, au mont Golem (au Nord de Kriva
Palanka) suit la direction générale du Sud-Ouest jusqu'au lac d'Ochrida; en passant
par le mont Kitka, entre les villages de Metechevo et Podarji"Kon, par le sommet à
l'Est du village Nerav, en suivant la ligne de partage des eaux jusqu'au sommet
1,000 au Nord du village de Baschtévo, entre les villages de Liubentzi et Petarlitza,
par le sommet Ostritch (Lissetz-Planina), le sommet 1,050 entre les villages de
Dratch et Opila, par les villages de Talichmanzi et Jivalevo, le sommet 1,050, le
sommet 1,000, le village Kichali, la ligne principale de partage des eaux GradichtéPlanina, jusqu'au le sommet Gorichté, vers le sommet 1023, suivant ensuite la ligne
de partage des eaux entre les villages Ivankovtzi et Loghintzi, par Vetersko et Sopot
sur le Vardar. Traversant le Vardar, elle suit les crêtes vers le sommet 2,550 et
jusqu'à la montagne Petropolé, par la ligne de partage des eaux de cette montagne
entre les villages de Krapa et Barbares jusqu'au sommet 1,200 entre les villages de
Yakrynovo et Drenovo, jusqu'au mont Tschesma (1,254), par la ligne de partage des
eaux des montagnes Baba-Planina et Krouchka-Tepessi, entre les villages de Salp et
Tzerske, jusqu'au sommet de la Protoyska-Planina, à l'Est du village de Beltiza, par
Bréjani, jusqu'au sommet 1,200 (Ilinska-Planina), par le ligne de partage des eaux
passant par le sommet 1,330 jusqu'au sommet 1,217, et entre les villages de
Livoitcha et Gorentzi, jusqu'au lac d'Ochrida, près du monastère de Gabovtzi.
210 A Bolgár Királyság és a Szerb Királyság közötli barátsági és szövetségi szerződés titkos kiegészítése. Aláírásra
kerüli Szófiában, 1912. február 29-én (március 13-án). Actes et traités internationaux concernant la Bulgarie. (Red. par G.
P. aliénai'), Sofia 1940. 370. o.
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La Bulgarie s'engage à accepter cette frontière si S.M. l'Empereur de Russie, qui
sera sollicité d'être l'arbitre suprême en cette question, se prononce en faveur de
cette ligne.
Il va de soi que les deux Parties Contractantes s'engagent à accepter comme
frontière définitive la ligne que S.M. l'Empereur de Russie, dans les limites
susindiquées, aura trouvé correspondre aux droits et aux intérêts des deux Parties.

III.
Convention secrète entre l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie 211
L'Autriche-Hongrie et la Bulgarie étant tombées d'accord d'entreprendre en
commun une action militaire contre la Serbie, il est convenu ce qui suit:
1.) L'Autriche-Hongrie garantit à la Bulgarie l'acquisition et l'annexion des
territoires suivants:
a.) La Macédoine actuellement serbe englobant les deux zones dites „contestée"
et „incontestée", telles qu'elles sont délimitées par le traité d'alliance bulgaro-serbe
du 29 février (13 mars) 1912, et con formément à la carte annexée audit traité
bulgaro-serbe.
b.) Le territoire serbe situé à l'est de la ligne suivante, à savoir: la rivière Morava,
ayant son point de départ du Danube jusqu'à l'endroit où elle s'unit avec les deux
rivières, Morava Bolgarska et Morava Serbska, de là la ligne suit le partage d'eaux
de ces deux rivières passe la crête de Tschernagora, traverse le défilé près de
Katchanik, monte sur les crêtes de Char Planina, arrivant jusqu'à la frontière de la
Bulgarie de San Stefano et suivant cette frontière. La ligne de délimitation a été
tracée sur la carte ci-annexée qui forme une partie intégrante de la présente
convention. [...]

211 Titkos megállapodás Ausztria-Magyarország és Bulgária között, 1915- szeptember 6. KA AOK Op. Nr. 15312
(AOK 504. Karton); Tarnowski Buriánnak, Nr. 1025., 1915. szeptember 6., REZSL Burián István iratai, 15. doboz.

-73-

A San Stefanóban 1878. március 3-án aláírt előzetes békemegállapodás
6. cikkely. Bulgária keresztény kormánnyal és nemzeti hadsereggel rendelkező független, adófizető
fejedelemséggé alakul.
[...]
A bolgár fejedelemség végleges határait - Ruméliának a cári hadsereg által történő kiürítése előtt egy orosz-török különbizottság fogja megállapítani. Ez a bizottság az általános határvonalon
alkalmazandó módosításokkal kapcsolatos munkája során a béke alapelveinek megfelelően figyelembe
fogja venni a határvidéken élő népesség esetében a többségi nemzetiség elvét, valamint a helyi
lakosság közlekedése szempontjából a terepadottságokat és a gyakorlati érdekeket. A Bolgári
Fejedelemség kiterjedését fő vonalaiban a mellékelt térkép rögzíti, melynek a végleges határ
megállapítás alapjául szolgálna. A határvonal a szerb fejedelemség új határát elhagyva a vranjai kaza
határát fogja követni a Kara Dag hegyláncáig. Nyugatnak fordulva a vonal a kumanovói, a kačaniki és a
kalkandeleni kazak nyugati határát fogja követni a Korab hegyig, innen a Velesica patakot annak a
Fekete Drinnel történő egyesüléséig. A Drin mentén dél felé, majd az ohridi kaza nyugati határa mentén
a Linas hegy felé haladva a határvonal a korčai és a sztarovói kazak nyugati szélét fogja követni a
Grammos hegységig. [...]

II.
A Bolgár Királyság és a Szerb Királyság közötti barátsági és szövetségi
szerződés titkos kiegészítése. Aláírásra került Szófiában, 1912. február 29-én
(március 13-án).
2. cikkely - Az egyezmény első és második cikkelye valamint ezen titkos Függelék értelmében
végrehajtott közös akció révén megvalósuló valamennyi területgyarapodás a két szövetséges Állam
közös fennhatósága alá kerül (kondominium). Ezen területek sorsának szabályozására haladéktalanul, a
béke helyreállítását követően legfeljebb három hónapos határidőn belül sor kerül az alábbi alapelvek
szerint:
Szerbia elismeri Bulgária jogát a Rodopétől és a Sztruma folyótól keletre eső területekre; Bulgária
elismeri Szerbia jogát azokra a területekre, melyek a Šar Planinától északra és nyugatig találhatóak.
Ami Šar, a Rodope, az Égei-tenger és az Ohridi-tó közötti területeket illeti: ha a két fél arra a
meggyőződésre jut, hogy ezen területek különálló, autonóm tartománnyá szervezése - tekintettel a
bolgár és szerb nemzet közös érdekeire, avagy más, külső vagy belső okra - lehetetlen, úgy azok
sorsáról az alábbi kikötések szerint fognak rendelkezni:
Szerbia kötelezettséget vállal arra, hogy semmiféle ke vetélést nem támaszt azokkal a területekkel
kapcsolatban, amelyek az idecsatolt térképen megjelölt vonalon túl találhatóak. Ez a vonal a Golet
hegynél (Kriva Palankától északra) elhagyva a török-bolgár határt a délnyugati főirányt követi az Ohriditóig; áthalad a Kitka hegyen Meteževo és Podržjikonj falvak között, a Nerav falutól keletre lévő csúcson
keresztül a vízválasztó vonalát követi a Bastevo falutól északra lévő 1000-es magassági pontig, áthalad
Ljubinci és Petralica falvak között, az Osztrič csúcson (Lissec-Planina), az 1050-es magassági ponton át
Dragaš és Opila falvak között, majd Talasmanci és Živaljevo falvak között, az 1050-es, az 1000-es
magassági pontokon, Kičali falun, a Gradište-Planina vízválasztóján a Kurista csúcsig, onnan az 1023-as
magassági pont felé, azután az Ivankovci és Luganci falvak közötti vízválasztó vonalát követi Veterskón
és a Vardarnál található Sopoton keresztül. A Vardaron átkelve követi a 2550-es magassági pont felé a
Petropole hegységig, e hegység vízválasztóján keresztül Krapa és Barbars falvak között az 1200-as
pontig vezet, Jakrinovo és Drenevo falvak között a Česma hegyig (1254), továbbá a Baba-Planina és a
Kruška-Tepessi hegységek vízválasztóján keresztül Sop és Cer falvak között a Protranjska-Planina
csúcsáig, majd Belica falutól keletre Brežanin keresztül az 1200-as pontig (Ilinska-Planina), onnan az
1330-as ponton áthaladó vízválasztó vonalában az 1217-es pontig, végül Lihovište és Gorenci falvak
között Gabovci monostora mellett az Ohridi-tóig.
Bulgária kötelezettséget vállal e határvonal elfogadására, amennyiben Őfelsége Oroszország Cárja ki ebben a kérdésben a legfőbb döntőbírónak felkéretik - e vonal elfogadása mellett nyilatkozik.
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A két Szerződő Fél magától értetődően kötelezettséget vállal arra, hogy végleges határként fogadja el
a vonalat, amelyet Őfelsége Oroszország Cárja - a fentebb megadott határok között - a két Fél jogainak
és érdekeinek figyelembe vételével megfelelőnek talál. [...]

Titkos megállapítás Ausztria-Magyarország és Bulgária között,
1915. szeptember 6.
Ausztria-Magyarország és Bulgária - megegyezvén abban, hogy közös katonai akciót kezdenek
Szerbia ellen - a következőkben állapodtak meg:
1.) Ausztria-Magyarország garantálja Bulgáriának a következő területek megszerzését és annektálását:
a.) A jelenlegi szerb Macedóniát, beleértve mindkét - „vitatott", ill. „nemvitatott" - zónát úgy, ahogy
az az 1912. február 29-i (március 13-i) bolgár-szerb szövetségi szerződésben megállapításra került, a
nevezett bolgár-szerb egyezményhez csatolt térképen megjelölt formában.
b.) Az alábbi vonaltól keletre eső területeket, ti.: a Morava folyó a dunai torkolatától addig a helyig,
ahol a két folyó: a bolgár illetve a szerb Morava egyesül; innen a vonal követi a két folyó vízválasztóját,
áthalad a Cernagora gerincén, átszeli a Kačaniknál lévő szorost, felmegy a Šar-Planina gerincére, a SanStefano-i Bulgária határát elérve pedig annak vonalát követi. A demarkációs vonalat a mellékelt térkép
tartalmazza, mely a jelen egyezmény integráns részét képezi. [...]

-75-

Ferenc Pollmann
THE DIFFICULTIES OF CO-OPERATION IN ALLIANCE:
CONFLICTS BETWEEN THE AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY AND BULGARIA
IN THE KOSSOWA CASE IN SPRING 1916
Summary
With Bulgaia's joining the Central Powers in 1915 the policy-makers of the Austro-Hungarian
Monarchy could have been content, for many of them favoured the Bulgarian alliance for a long time.
Yet the military co-operation between Austria-Hungary and the new ally proved to be far from
harmonious. Although the secret convention signed on 6 September 1915 strictly determined the border
of the future territorial gains of Bulgaria, her army occupied a lot of Serbian soil in Kossowa in
November and started to establish civilian administration in Prizren, Prishtina and Djakowa. AustriaHungary considered this region as her own zone of influence, so the affair resulted a serious conflict
between the two states.

Ferenc Pollmann
LES DIFFICULTÉS DE LA COOPÉRATION D'ALLIANCE: DISSENTIMENTS
AUTRICHIENS-HONGROIS - BULGARES AU SUJET DE KOSOVO,
AU PRINTEMPS DE 1916
Résumé
En 1915, quand la Bulgarie s'est associée aux Empires Centraux, les hommes politiques de la
Monarchie Austro-Hongroise pouvaient être contents, surtout ceux qui avaient insisté sur l'alliance
bulgare depuis déjà longtemps. Mais la coopération militaire entre l'Autriche-Hongrie et le nouvel allié
était très loin d'être harmonique. Bien que le pacte secret, signé le 6 septembre 1915 ait fixé de manière
précise à quels territoires la Bulgarie pourrait prétendre, l'armée bulgare a occupé la plus grande partie
de Kosovo de Serbie déjà en novembre de cette année-là, et les autorités bulgares ont commencé à
développer l'administration civile à Prizren, Pristina et à Djakova. Mais l'Autriche-Hongrie considérait
également ce territoire comme sa propre sphère d'intérêts, ainsi, le cas a eu pour conséquence un'
conflit grave entre les deux États.
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Ferenc Pollmann
SCHWIERIGKEITEN IN DER ZUSAMMENARBEIT DEI VERBÜNDETEN:
AUSEINANDERSETZUNGEN ÜBER KOSOWO IM FRÜHLING DES JAHRES
1916
Resümee
Als sich Bulgarien 1915 den Zentralmächten anschloß, waren vor allem jene Politiker der
Österreichisch-Ungarischen Monarchie zufrieden, die schon seit langem bestrebt waren, die Allianz mit
Bulgarien zu fördern. Doch die militärische Zusammenarbeit zwischen Österreich-Ungarn und dem
neuen Verbündeten war bei weitem nicht harmonisch. Obwohl es im geheimen Abkommen, das am 6.
September 1915 unterzeichnet worden war, genau festgelegt wurde, auf welche Gebiete Bulgarien
Anspruch erheben kann, wurde der Großteil des serbischen Kosowo noch im November desselben
Jahres vom bulgarischen Armee besetzt und die bulgarischen Behörden begannen mit dem Ausbau der
bürgerlichen Administration in Prizren, Prischtina und Djakowa. Dieses Gebiet wurde jedoch auch von
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie zu ihrer eigenen Interessensphäre gezählt, was zu schweren
Konflikten zwischen den beiden Staaten führte.

Ференц

Поллманн

ТРУДНОСТИ СОЮЗНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В АВСТРО-ВЕНГЕРСКО-БОЛГАРСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ В ДЕЛЕ
КОСОВО ВЕСНОЙ 1916 ГОДА
Резюме

Когда в 1915 году Болгария присоединилась к Центральным державам, политики АвстроВенгерской Монархии могли быть довольными, особенно те, которые уже давно настаивали на
союзничестве с болагарами. Однако военное взаимодействие между Австро-Венгрией и новым
союзником было весьма далеко от того, чтобы назвать его гармоничным.
Несмотря на то, что подписанное в сентябре 1915 года тайное соглашение точно определяло, на
какие территории может претендовать Болгария в будущем, болгарская армия уже в ноябре того
же года оккупировала большую часть Косова в Серии, и болгарские власти приступили к созданию
гражданской администрации в Призрени, Пристине и Дьякове. Однако эти территории считала
сферой своего влияния и Австро-Венгрия, поэтому этот инцидент послужил поводом для серьезного
конфликта между двумя странами.

-77-

KÖZLEMÉNYEK

ZAKAR PÉTER

A MAGYAR HADSEREG TÁBORI LELKÉSZI HIERARCHIÁJA
1848-49-BEN
Az 1848-49-es magyarországi szabadságharc történetét tárgyaló művek számsze
rűen egy kisebb könyvtár állományával vetekednek, a korszak egésze mégsem
tekinthető teljesen feltártnak. Egy ilyen mindeddig csak érintőlegesen tárgyalt
problémakört szeretnénk az alábbiakban részben kifejteni. A szabadságharc törté
netével foglalkozó szakemberek és a kor eseményei iránt érdeklődő laikusok előtt
eddig sem volt titok, hogy e néhány mozgalmas hónap szereplői között szép
számmal voltak egyháziak, köztük tábori lelkészek is. Gasparich Kilit nevét még a
marxista történetírók is megemlítették, mint aki nem vállalt közösséget az „egyházi
reakció"-val. Rónay Jácint neve tudományos teljesítménye miatt ismert. A piarista
történészek sohasem feledkeztek meg Erdősi Imréről, a branyiszkói hősről. Mégis,
a magyar hadsereg tábori lelkészeiről nem született mindeddig összefoglaló mun
ka. Egy ilyen összefoglalás első részeként szeretnénk megvizsgálni az 1848-49-es
magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiáját. Miért nem sikerült felállítani 1848ban az önálló magyar tábori püspökséget? Mennyiben követte a magyarországi
tábori lelkészi hierarchia az osztrák mintákat? Miért jelentkezett a szabadságharc
alatt egy klerikus tábori lelkésznek? Milyen hasonlóságok és különbségek adódtak
a magyar hadsereg és a nemzetőrség hadlelkészeinek szolgálatában? Ilyen és eh
hez hasonló kérdésekre keressük a választ a következőkben. Az intézménytörté
neti összefüggések ábrázolása mellett arra törekszünk, hogy az olvasó - ha csak
vázlatosan is - képet kapjon azokról a lelkészekről, akik e nem mindennapi ese
mények között egyszerre akarták szolgálni egyházukat és hazájukat.
Elöljáróban szeretnénk utalni néhány problémára, amelyekkel mindvégig meg
kellett küzdenünk. A témaválasztás olyan sajátos határterületet jelölt ki, amely
egyszerre tartozik a hadtörténet és az egyháztörténet témaköréhez is. Az ebből
fakadó esetleges komplikációk elkerülése érdekében igyekeztünk a történettudo
mány e két ágának szempontjait - ha kellett akár kompromisszumok árán is érvényesíteni. így a tábori lelkészek köréből kizártuk azokat, akiket még nem
szenteltek (avattak) pappá (lelkésszé), de azokat is, akiknek jelentkezését a hadü
gyi adminisztráció elutasította. Munkánk során arra törekedtünk, hogy figyelembe
vegyük a es. kir. hadsereg tábori lelkipásztorkodással kapcsolatos rendelkezéseit
és hagyományait. Ezt részben az indokolta, hogy a cs. kir. hadsereg lelkipásztori
gyakorlata jelentősen befolyásolta a magyar hadsereg ez irányú gyakorlatát, rész
ben pedig az összehasonlítás lehetősége. Az 1848-as fejlődés azonban egy új, sajá
tosan átmeneti jelenséget is létrehozott: a nemzetőrség tábori lelkipásztorkodását.
Ezt is igyekeztünk tehát a hagyományos modellbe beilleszteni. A feldolgozás so
rán ugyancsak nehézséget okozott a liberális katolicizmus 1848-as története fel-78-

dolgozásának szinte teljes hiánya. Bár dolgoztunk néhol érinti ezt a problémát, a
jelenség teljes feltárása nem lehetett célunk. Modern kori egyháztörténet-írásunk
hiányai egyéb vonatkozásokban is megdöbbentőek. Nem készült el például még
olyan munka, amely a modern szakirodalom figyelembevételével dolgozta volna
fel a római katolikus püspöki kar tevékenységét e válságos időszakban. A hadtör
téneti irodalom utóbbi 15-20 éves imponáló fellendülése sem érintette a tábori
lelkipásztorkodás problémakörét. Munkákkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy
a nem harcoló testületek közé tartozó lelkészek szerepét, feladatait az 1848-49-es
magyar hadseregben jobban megismerjük.
Még egy ilyen rövid lélegzetű munka során is sokan voltak segítségünkre. Ez
úton mondunk mindnyájuknak köszönetet. Szeretnénk név szerint is megemlíteni
Bona Gábort, Eördögh Istvánt, Hermann Róbertet, Lotz Antalt, Molnár Andrást és
Pelyach Istvánt. Nagy segítséget jelentett az is, hogy a források között megjelölt
intézmények munkatársai mindenkor készséggel álltak rendelkezésünkre.

A Habsburg Birodalom tábori papsága a XIX. sz. első felében
A XIX. századi európai országok hadseregeinek többségében tábori lelkészek is
szolgáltak. Nagy-Britanniában, Oroszországban, Poroszországban és több más
európai országban eltérő körülmények között, de jelen voltak a hadseregek életé
ben. Még Franciaország sem kivétel, noha itt időszakonként (pl. 1830-ban) felszá
molták, majd újra megszervezték a tábori lelkipásztorkodást (pl. a krími háború
alatt).1
Franciaországgal ellentétben a Habsburg Birodalom hadlelkészeinek életét nem
rázták meg ilyen súlyos válságok. 1773 óta zavartalanul fennállt az egyházmegyei
kormányzattól független, önálló tábori lelkészet, az Apostoli Tábori Helynökség
(Apostolische Feldvikariat) irányítása alatt. A hadlelkészi szervezetnek a rendes
egyházmegyei kormányzat alóli kivételét több tényező indokolta. A tábori lelkészi
szolgálat speciális szakmai, nyelvi és fizikai felkészültséget igényelt. Ezen kívül a
seregek - különösen háborús időszakokban - gyakran átlépték az egyházmegyék
határait. Az egyházmegyei papság azonban jurisdictio-ját csak az adott egyházme
gyében gyakorolhatta jogosan. Meg kell még említenünk, hogy a tábori lelkipász
torkodás irányítói - akik 1773 előtt legtöbbször jezsuiták voltak - és a megyepüs
pökök között a XVIII. sz-ban állandósultak a joghatósági konfliktusok. Szükség
volt tehát a civil és a katonai klérus illetékességi körének pontos elhatározására.2

1 P. Schrotti Pál: A tábori papság. Katholikus Szemle, 1915. 561-581. o.; Lexikon für Theologie und Kirche. (Szerk.:
Höfer, Jósef és Rahner, Karl) Freiburg, 1962. VII. k., 416-417. o.; Melichär Kálmán: A katonai lelkészet az OsztrákMagyar Monarchia közös hadseregében (haditengerészetnél) és a Magyar Királyi Honvédségnél. Bp., 1899. 27-35. o.
(A továbbiakban: Melichárl899).
2 Bielik, Emerich: Geschichte der k. u. k. Militär-Seelsorge und des Apostolischen Feld-Vicariates. Wien, 1901. 182. o. (a továbbiakban: Bielik 1901); Borovi József A magyar tábori lelkészet története. Bp., 1992. 7-28. o. (a további
akban: Borovi 1992); Leonhard, Joh. Michael: Verfassung der Militär-Seelsorge in den k. k. österreichischen Staaten, mit
Rücksicht auf die Rechte und Pflichten des Civil-Clerus in militär-geistlichen Angelegenheiten. Wien, 1842. 5. o. (a
továbbiakban: Leonhard 1842). Civil klérus alatt a civilek pasztorációjával, katonai klérus alatt a katonák
pasztorációjával foglalkozó lelkészeket értjük. A két kifejezés használata egyházjogilag kifogásolható, katonai szem
pontból viszont indokolt.
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A jezsuita rend feloszlatását (1773. augusztus 18.) követően, 1773. december 1én Mária Terézia elrendelte az Apostoli Tábori Helynökség felállítását. Ez a hivatal
kezdetben a bécsújhelyi (majd a St. Pölten-i) egyházmegyével volt egyesítve, 1826tól azonban önálló egyházi hivatallá vált. Az élén álló apostoli tábori helynök
(Apostolische Feldvikar) a hadsereghez tartozó egyének fölött lényegében püs
pöki joghatóságot gyakorolt. Mint a tábori lelkészség vezetője, ő döntött személyi
ügyekben (kinevezés, elbocsátás stb.), ő ruházta fel a tábori lelkészeket a számuk
ra szükséges egyházi hatalommal, ő adhatott felmentést bizonyos egyházi jogsza
bályok alól. Ő felügyelte a tábori lelkészek munkáját, negyedévenként minden
katonai egyházi ügyet megkapott betekintés végett. Közreműködött a katonaság
körében felállított templomok és kápolnák felállításában, befolyást gyakorolt a
tábori missziós alap felhasználására, végül őrizte a feloszlatott csapattestek anya
könyveit, illetve a további csapattestek anyakönyveinek másodpéldányait. 184849-ben az apostoli tábori helynök Johann Michael Leonhard volt, egy aszketikus
felfogású, alsó-ausztriai származású főpap. Huszonhét éven át 1836-tól 1863-ig
irányította a tábori lelkipásztorkodást. Számos vallásos könyvet és tankönyvet írt.
Ezek közül is kiemelkedő az 1842-ben Bécsben kiadott, majd néhány évvel ké
sőbb kiegészített „Verfassung der Militär-Seelsorge in den k. k. österreichen
Staaten..." című műve. Ebben a könyvében nem csak a tábori lelkészségre vonat
kozó legfontosabb rendeleteket gyűjtötte össze, hanem foglalkozott a katonai a
civil klérus viszonyával, a tábori lelkészek jogaival és kötelességeivel. Munkájával
felettesei is elégetettek lehettek, hiszen 1858-ban magas állami kitüntetésben ré
szesítették.3
Mária Terézia a tábori vikárius munkájának támogatására megszervezte a tábori
egyháztanácsot (Feldkonsistorium). Igazgatója az apostoli tábori helynök helyette
se is volt egyúttal. 1848-49-ben ezt a tisztséget Peter Richly töltötte be. Az apostoli
tábori helynök alá rendelt tábori főlelkészek (Feldsuperior) egy-egy főhadparancsnokság mellé voltak rendelve. A monarchia 1848-49-ben nyolc szuperiorátusra
oszlott, ezek közül Magyarország és Erdély egy-egy önálló szuperiorátus alkotott.
A tábori főlelkészek körülbelül esperesi feladatokat láttak el, felügyeletet gyako
roltak az adott kerület lelkészei felett, véleményező és javaslattevő joguk volt,
szerepet játszottak a tábori lelkészek kiválasztásában, sőt azoknak a katonai egy
ségeknek a lelkipásztorai is voltak egyúttal, amelyeknek nem volt saját tábori lel
készük. Az uralkodó nevezte ki őket. Háborús helyzetben minden hadsereghez
kineveztek tábori főlelkészeket. 1848—49-ben például Magyarországon a császári
sereg tábori főlelkésze Augustin Mayer volt.
Az ezredek lelki gondozása az ezredlelkészek feladata vilt. Minden ezred egyegy plébániát képezett, amelyben az ezredlelkész feladata volt az egyházi funkciók
ellátása: istentiszteletek tartása, szentségek kiszolgáltatása, elhalt katonák temetése
stb. Fennállt tanítási kötelezettségük is, intőleg kellett hatniuk a katonákra a jó

3 Bielik 1901, 85-122. o.; Melichár 1899, 36-38. o.; Borovi 1992, 29-34. o. Balogh Margü-Gecse Gusztáv-Varga
József: Vallások és katonai szolgálat. Bp,, 1989. 46-47. o.
4 Bielik 1901, 123-137. o.; Melichár1899, 38-39. o.; Borovi 1992. 35-38. o.; Dr. Hermann Egyed: A magyar hadse
reg tábori főlelkészei 1848-49-ben. Katholikus Szemle, 1931 január 12. o. (a továbbiakban; Hemann E. 1931) A magyar
királyok főkegyúri joguknál (ius súpermi patronatus) fogva a katolikus egyházi kinevezéseknél, illetve világi vonatko
zású egyházi ügyekben egyházhatalmi jogkörrel bírtak.
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erkölcsök megóvása érdekében, vezetniük kellett a keresztelési-, esketési- és ha
lotti anyakönyveket. 5
Tábori lelkészeket nem csak ezredeknél, hanem erődítményeknél, kórházaknál,
katonai akadémiáknál és egyéb katonai testületeknél is alkalmaztak. Fegyvert nem
viselhettek. Ruházatukban az egyházi előírásokhoz kellett alkalmazkodniuk.
Könnyebb felismerésüket szolgálta a kalapjuk bal oldalán található két bojtocska
arany zsinórral és fekete selyemmel. Rangjuk ugyan nem volt, mégis az ezred tiszti
karához számították őket. Fizetésük a különböző pótlékokkal együtt kb. évi 400600 forint volt, havi díjukat a tábori missziós alapból utalták ki. Meghatározott
feltételek mellett nyugdíjra tarthattak igényt. Új tábori lelkész kinevezése esetén az
illetékes katonai hatóságok mellett a civil klérus is szerepet kapott. Az adott ezred
hadkiegészítési területén illetve törzsének állomáshelyén illetékes megyéspüspök
nek kellett javaslatot tenni az újonnan kinevezendő személyre, az adott tábori
főlelkész pedig a jelölt alkalmasságát vizsgálta meg.
Az önálló tábori lelkészi hierarchia megszervezése önmagában még nem oldotta
meg a civil klérus és a katonai klérus közti joghatósági vitákat. Szükség volt az
illetékességi körök pontos elkülönítésére. Erre több ízben is kísérletet tettek, így
1752-ben és 1808-ban is. A rendezés alapelve az volt, hogy a mozgó hadsereghez
(,,ad militiam vagam") tartozó egyének a katonai lelkészi, míg az állandóan egy
helyben lakók (,,ad militiam stabilem") a civil klérus joghatósága alá tartoztak. A
teljesség igénye nélkül a tábori lelkészek joghatósága az aktív tisztekre, valamenynyi ezred és hadtest állományára, helyőrségek, erődítmények és városparancsnok
ságok állományára, a haditengerészetre stb. valamint ezek asszonyaira, gyermekei
re és alkalmazottaira terjedt ki. Ide tartozott valamennyi háború esetén katonai
szolgálatra alkalmazott személy (pl. nyugdíjas tisztek), valamint a hadseregnél
tartózkodó civilek is. Az állandó hadsereghez tartoztak a nyugdíjas tisztek, rokkan
tak, fegyvergyárak személyzete stb., ezek asszonyai, gyermekei és alkalmazottai.
Sajátos volt a határőrgyalogezredek helyzete. Ezek békében a megyéspüspök jog
hatósága alá tartoztak, háború esetén viszont kineveztek hozzájuk egy tábori lel
készt, aki az apostoli tábori helynök alá volt rendelve. Kivételt képeztek a 14. (1.
székhely), 15. (2. székhely), 16. (1. román), 17. (2. román) határőr gyalogezredek,
amelyek nem tartoztak a katonai Határőrvidék szervezetébe, és amelyek békeidő
ben is önálló tábori lelkésszel rendelkeztek. 7
A szabadságharcot megelőző időszakban a Habsburg Birodalomban a tábori
klérus pozíciója a civil klérussal szemben szilárd volt, amit az a tény is alátámaszt,
hogy a ,,militia vaga" terjeszkedett a ,,militia stabilis" rovására-Az 1821. szeptember
17-én, illetve 1824. november 20-án felállított új tábori lelkészi állások nemcsak az
új helyőrségi és várlelkészi státuszokat szaporították (Munkács, Lipótvár, Bród,
Pétervárad, Gyulafehérvár), hanem kiterjesztették a katonai lelkipásztorkodás ha
táskörét néhány katonai intézetre (Bábolna, Mezőhegyes, Szeged), sőt ami még
feltűnőbb, néhány invalidus házra is (Nagyszombat, Kiscell). A létszámnövekedés
5 Wrede, Alphons Freiherr von: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, Branchen und
Anstalen von l 6 l 8 bis Ende des XK. Jahrhunderts. I. Band. Wien, 1898. 71. o.
6 Bielikl901, 138-203. o.; Melichâr \S99, 39-42. o.; Borow\992, 38-57. o.
7 Leonhardl842, 20-21. o.; Melichär 1899, 131-133. o.
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ellenére a tábori lelkészek a XIX. században sem voltak képesek valamennyi gar
nizon katonaságának lelki szükségleteit kielégíteni. Különösképpen áll ez a nem
katolikus vallásúakra, akik csak korlátozott számban, vagy egyáltalán nem rendel
keztek felekezetűkbeli tábori lelkészekkel. Rendeletek egész sora (1784, 1799,
1824) kötelezte a lelkészeket, hogy tábori lelkész alkalmazásának hiánya, illetve
túlterheltsége esetén kötelesek a tábori lelkészi szolgálatot térítésmentesen átven
ni. A civilek pasztorációját ellátó lelkészek között nem volt népszem a kisegítő
tábori lelkészi szolgálat, hiszen költségeiket csak rendkívüli esetekben (békében
csak ritkán) térítették meg.8
Az osztrák hadseregben a XIX. század elején csak katolikus istentiszteletet volt
szabad tartani. A többi felekezet hívei vallásukat a hadseregen kívül gyakorolhat
ták. 1834-ben azután elrendelték, hogy a katonáknak egyszer egy évben, egy az
anyanyelvüket bíró adott felekezetbeli lelkész közreműködésével, istentiszteletet
kell tartani. A görög szertartású római katolikus hívek számára 1846-ban nyolc
tábori lelkészi posztot rendszeresítettek. Már a XVIII. század végén megjelentek —
igaz csak a hadműveletek idejére - az ortodox, vagy ahogy a kortársak nevezték a
görög szertartású nem egyesült hívek papjai a hadseregben. 1834-ben azután el
rendelték, hogy azoknál az ezredeknél, ahol a legénység túlnyomó többsége orto
dox vallású, ott a katolikus ezred káplánok mellett egy ortodox hitvallású káplánt
is alkalmazzanak. Protestáns tábori lelkészek működésére 1832-től kezdve nyílt
lehetőség, mikor engedélyezték, hogy a lombard-velencei királyságban szolgáló
magyar ezredeknél összesen egy ágostai és egy református hitvallású lelkészt al
kalmazzanak. 1848 elején evangélikus részről Taubner Károly, református részről
pedig Harsányi Samu töltötte be ezeket az állásokat. Tavasszal és nyáron Milánó
ban voltak, ahol minden vasárnap és sátoros ünnepnapon istentiszteletet tartottak,
prédikáltak és kiszolgáltatták az úrvacsorát. Ősszel és télen úton voltak: helyőrségről-helyőrségre meglátogatták a szétszórt csapattesteket. Reverendájukon (!) a
palástkötő mellett aranyrojtos övet viseltek. A görög katolikus és az akatolikus
tábori lelkészek csak nőtlen, vagy özvegy családi állapotúak lehettek, házassági
kérelmeiket pedig elutasították, hacsak nem mondtak búcsút állásuknak és leendő
nyugdíjuknak. Míg az osztrák hadseregben szolgált, Harsányi Samunak sem sike
rült nőül vennie későbbi feleségét, Büttinghauser Johannát, egy kereskedő lányát.
Hat éven át jártak jegyben, míg végül 1849 végén kimondhatták a boldogító igent.
Az izraelita katonák számára nem szerveztek külön katonai lelkészetet, de ott ahol
voltak zsinagógák, saját hitvallású altisztjeik vezetésével időnként részt vehettek
istentiszteleteken.
A tábori lelkészek munkáját vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül a bécsi
székhelyű Apostoli Tábori Helynökség irányította. A polgári átalakulás 1848—49ben azonban új kérdéseket vetett fel a magyarországi tábori lelkipásztorkodás
történetében is.

8 Leonhard 1842, 62-64. o.; Bielikl901, 253-254, o.
9 Bielikl90\, 288-294. o.; MelichárlS99, 47-50. o.; Borovi 1992, 54-60. o.; Dr. Dezső László: Bevezetés a katonai
lelkigondozásba. I. k. Pápa, 1941. 49-53. o.; Taubinger Rezső: A protestáns tábori lelkészet múltjából. Protestáns
Szemle, 1930. 568-570. o.; Harsányi Gusztáv: Töredékek egy magyar református lelkész hányatott életéből. Debrecen,
1926. 27-60. o.; CsohányJános: A magyarországi protestáns tábori lelkészet (1S35-1918). In: Alföldi Társadalom 1994.
V.k. (Szerkesztő bizottság elnöke: Simon Imre) Békéscsaba, 1994. 25-36. o.
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A magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiája
A tábori főlelkészek
Az 1848-as áprilisi törvényeket, amelyek a magyarországi polgári átalakulás leg
fontosabb kérdéseit szabályozták, mind az összmonarchia hívei, mind pedig a
Batthyány kormány tagjai igyekeztek a számukra legkedvezőbb módon értelmez
ni, továbbfejleszteni. A tábori lelkipásztorkodás szervezetét a törvénycikkek nem
változtatták meg, csupán a bevett vallásokat követő katonák saját vallású tábori
lelkésszel való ellátásáról rendelkeztek (1848: XX. te. 5. §). Ezen rendelkezés vég
rehajtására csak 1849-ben kerülhetett sor. Az átalakulás kezdeti időszakában na
gyobb jelentősége volt az 1848: III. te. 6. paragrafusának, amely úgy rendelkezett,
hogy őfelsége a végrehajtó hatalmat többek között minden honvédelmi tárgyban
is ezentúl kizárólag a magyar minisztérium által fogja gyakorolni. E paragrafusra
hivatkozva a magyar liberális politikusok igyekeztek az ország önállóságát meg
erősíteni és az Ausztriával még közös elöljáróság alá tartozó ügyeket szétválaszta
ni. Katonai vonatkozásban ezek egyike éppen a tábori lelkipásztorkodás volt. A
hadügyminisztérium (továbbiakban: HM) tehát a budai főhadparancsnokság mellé
beosztott Czigler Ignác, illetve a nagyszebeni főhadparancsnokság mellett szolgála
tot teljesítő Vajda Ignác tábori főlelkészek engedelmességre szorítására törekedett.
Czigler esetében az első források 1848. júliusából állnak rendelkezésünkre, ame
lyek a HM erőfeszítéseinek eredményességét tanúsítják. A magyarországi tábori
egyházfőnökség ekkor rendelte a Mészáros hadigőzösre tábori lelkésznek Simonfalvay Antal áldozópapot, feltehetően nem sok sikerrel, mert július 24-én már
Markovich Antal piarista szerzetest nevezték ki ugyanarra a posztra.10
Az együttműködési szándék nemcsak a kinevezések kapcsán érzékelhető.
Ugyancsak a minisztérium rendeletére készített javaslatot a magyarországi tábori
főlelkész a tábori papság ügyeinek a bécsi hatóságoktól független intézésére. A
HM olyan jelentőséget tulajdonított ennek a kérdésnek, hogy a hivatalos lapban
tájékoztatást adott róla a közvéleménynek is. Czigler javaslatának lényege: osztrák
mintára az illetékes szervek közreműködésével (király, Apostoli Szentszék) állítsa
nak fel egy önálló tábori püspökséget. A javaslat összhangban állt az áprilisi törvé
nyekkel is, hiszen az 1848: III. te. 7. paragrafusa szerint többek között a püspökök
kinevezésének a joga is - miniszteri ellenjegyzés mellett - az uralkodót illette.
Érvelésének lényege pedig a következőképpen hangzott:
Az apostoli tábori helynöki hivatalhoz Bécsben ,,...soha magyarországi tábori
egyházi főnök nem jutott, mert az állíttatott akadályul, hogy a magyar nem jártas az
ausztriai egyházi törvényben, de most Magyarországban talán szinte azt lehetne
mondani, hogy a bécsi tábori püspök nem jártas a magyarországi egyházi törvé
nyekben, mivel ezentúl a volt magyarországi Helytartótanács, a Magyar Udvari
Kancellária által amely nincsen, az ausztriai főhadi kormánnyal és azáltal a bécsi
hadipüspökökkel nem fogja közlenhetni a magyar törvényeket és ezekről követ-

10 Simonfalvy Antal rendelete Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) H 75 1848:3416. (iktatókönyv),
Markovich Antal kinevezésének iratai Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) VI. 34. 6. d. 1848: 1-6. fol. Czigler
állomáshelye: Militär-Schematismus des össterreichischen Kaiserthumes. Wien, 1847. 25. o. (a továbbiakban: M.
Schém. 1847)
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kező rendeleteket, és így a bécsi hadipüspök a magyar törvényekhez a hadi egy
házi ügyeket nem alkalmaztathatja...". 1
Czigler előterjesztését azzal zárta, hogy azt terjesszék a vallás és közoktatásügyi
miniszter elé. Harminckét évi szolgálat után egy váratlan lehetőség adódott előtte.
Mint magyarországi, horvátországi, szlavóniai és bánsági tábori főlelkész, ő volt a
legesélyesebb a püspöki kinevezésre. Az apostoli tábori helyettes (tábori püspök)
általában címzetes püspök volt. Sajátos egyházjogi helyzetére jellemző, hogy fel
szentelt püspökként püspöki jelvényekkel élt, mindazonáltal a püspöki renddel
járó működéseket nem teljesíthetett (papszentelés, bérmálás, szentelt olaj elkészí
tése, szentmisén való rendtartás megszabása), de az egész hadsereg fölött püspöki
joghatóságot gyakorolt. A tábori papok tőle nyerték el a hitoktatáshoz szükséges
küldetésüket. Feloldozási joga volt a bűn és a fenyíték alól, teljes búcsút adhatott.
A tábori papság tőle nyerte el a gyóntatáshoz szükséges feljogosítást, s többek
között bizonyos házassági akadályok és szabálytalanságok alól is ő adhatott fel
mentést. Czigler annyira az osztrák példát követte előterjesztésében, hogy még a
leendő magyar hadipüspök fizetése is hajszálra megegyezett volna osztrák kollégá
jával. Évi 6000 pengőforintot irányzott elő a tábori püspök jövedelméül, s további
I960 pft-ot a hivatali személyzet fizetése gyanánt.
Mészáros Lázár hadügyminiszter e javaslatot egyenesen István nádor elé terjesz
tette s a tervezett püspökség első püspökévé Czigler Ignácot javasolta kinevezni.
Miután a kinevezési javaslatot István nádor maga is célszerűnek látta, felterjesztette
az uralkodónak, ahonnan az egész paksaméta július 17-én ismét visszaindult Bu
dapestre. Esterházy Pál, a király személye körüli miniszter ugyanis ez ügyben - a
miniszteri felelősség elvére hivatkozva - szükségesnek tartotta a vallás és közokta
tásügyi-, illetve a pénzügyminiszter véleményének kikérését. Esterházy konkrét
kérdéseket is megfogalmazott. így Eötvös Józseftől aziránt érdeklődött, szükségese egy apostoli helyettest kinevezni a magyar hadsereg egyházi ügyeinek független
kezelése miatt, létesíthető-e ilyen állás az Apostoli Szentszék hozzájárulása nélkül?
Egyúttal nyilatkozatra kérte fel a kinevezendő személlyel kapcsolatban is. Kossu
thot pedig a költségek vállalása miatt tartotta szükségesnek megkeresni. Az Eöt
vöshöz intézett második kérdés elég meglepő, hiszen ebben a vonatkozásban
Czigler előterjesztése pontos felvilágosítással szolgál: „Őfelsége apostoli királyunk
nevezi ki a hadi püspököt..."; akinek ,,egyházszéki hatalommal való ellátása a
Római Szentszékhez tartozandó, amely királyi nevezés után a hadi püspököt...,, a
hivatalához szükséges egyházszéki hatalommal ellátja." A nádor továbbította a
kérdéseket az illetéseknek. Kossuth augusztus 1-ről kelt válaszlevelében helyeselte
azt az elképzelést, hogy hadseregünk lelkészei egy saját magyar tábori püspök
alatt álljanak. Ugyanakkor a kincstár erőtlenségére való hivatkozással elutasította a
költségterv azonnali ellenjegyzését. Eötvös néhány nappal később válaszolt. Szük
ségesnek tartotta az önálló tábori püspökség felállítását az 1848: III. te. 6. paragra
fusára, az eltérő hivatalos nyelvre és polgári törvénykönyvekre hivatkozva. A püs11 Czigler előterjesztése OL N 31 24. es. 1848:1956. (Eredeti tisztázat). A tábori püspökség felállításának történeté
ről F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Bp., 1987. 313. és 348-350. o. (a továbbiakban: F. Kiss
Erzsébet. 1987); Urbán Aladár: Az 1848-as magyar hadügyminisztérium megszervezése (1848 április-december).
Hadtörténelmi Közlemények, 1976/1. 62-63. o. (a továbbiakban: Urbán 1976); Hajdú János.- Eötvös József báró első
minisztersége (1848). Bp., 1933. 78-79. o. Borovi 1992, 64-66. o.; A minisztérium közleménye: Közlöny, 1848. június
29. 78. o.
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pöki méltóság mellett szólt megítélése szerint először az, hogy ez az örökös tarto
mányokban is így van, másodszor magának a hivatalnak a természete (tábori lel
készek elöljárója és bírája, házassági ügyek stb.). A Római Szentszék jóváhagyását
ő is nélkülözhetetlennek tartotta, a Cziglerre vonatkozó javaslatot elfogadta, s
tinnini püspökké való felszentelését javasolta. A pénzügyi kérdésekkel kapcsolat
ban a tervezett 7960 pft-os költségbe a lekéri apátság jövedelmeit (Czigler lekéri
apát volt egyúttal) és a tábori főpapi illetményt is be akarta számítani. A pénz
ügyminisztériummal folytatott konzultációk ezt követően sem értek véget, sőt
szeptember elején eredményhez vezettek. 1848. szeptember 7-én Stuller Ferenc
közölte Kossuth nyilatkozatát Szalay István nádor elnöki titoknokkal. A pénz
ügyminiszter szerint sem kormányozhatja többé a magyar tábori főlelkészt a bécsi
hadügyminiszter illetve a bécsi tábori püspök, hasonlóan Eötvös véleményéhez.
„Osztozik azon nézetében is, hogy a lekéri apátság jövedelmei legyenek ezen
püspökség ellátási költségeinek egy részben leendő pótlására fordítandók úgy,
hogy amint a számításban áll, ezen apátság 4000 pft-nyi jövedelméhez, a status
részéről még 3960 pft-nyi pótlék adassék, melyből aztán, összevetve, a tábori püs
pökség és hivatalos személyzete lenne ellátandó.
Nem tudván előre, beleegyezik-é Nádorunk őfelsége ezen nyilatkozatban, hogy
e tárgyban fölterjesztést tehessen királyunk őfelségéhez. E nyilatkozatot csupán
tudomásul kívántam veled közleni. Ha ez elegendő s úgy parancsolja őfelsége, a
pénzügyminiszter kész leend ily értelemben hivatalosan saját neve aláírásával is
nyilatkozni" -fejeződik be Stuller levele.12
Kossuth tehát végül is elfogadta Eötvös javaslatát, de a szeptemberi politikai és
katonai események következtében az egész ügy ad acta került.
Az önálló tábori püspökség felállításának kudarca az 1848—49-es magyarországi
tábori lelkipásztorkodás történetét alapvetően meghatározta. Ezt követően csak
ideiglenes intézkedéseket lehetett hozni, s ezzel a tábori főlelkészek is tisztában
voltak. Az egyházkormányzat ideiglenes jellegéből következett, hogy a szabad
ságharc katolikus tábori lelkészeinek jelentős része egyházi szemszögből nézve
érvényesen, de nem jogosan folytatta működését. Nem rendelkeztek ugyanis a
püspök által adott küldtetéssel. Mivel hiányzott a tábori lelkészi hierarchia feje,
minden egyházi problémával (például a házassági ügyekkel kapcsolatban) a terü
letileg illetékes megyéspüspökhöz kellett fordulni. Ez lassította és bonyolultabbá
tette az ügyintézést. Az újonnan kinevezett tábori lelkészeket a juriszdikcionális
szálak elszakadása néhány kivételétől eltekintve nem foglalkoztatta. Józef
Miodonyszky, a lengyel légió tábori lelkésze, aki a légióval, katonai elöljáróval, sőt
később a HM-mel is hadilábon állt, érdeklődött ez ügyben. A minisztérium azt
válaszolta neki, hogy az újonnan kinevezett tábori lelkészek az illető főpásztortól
nyert felhatalmazásnál fogva a katonai egyének gyónását érvényesen kihallgathat
ják, a polgári egyénekét azonban nem. A juriszdikciós viszonyok rendezésére az
esztergomi káptalan nevében 1849. június 13-án kelt levelében Jaross Vince tett
12 Az egyházjogi megfontolásokról Dr. Szeredy József: Egyházjog különös tekintettel a magyar szent korona terüle
tének egyházi viszonyaira, valamint a keleti és protestáns egyházakra Pécs, 18S3. 1. k., 154-155. o.; 305. o. és 622623. o. A tábori püspökség felállításáról folytatott levelezés: OL N 31 24. es. és 26. es. (Benne Stuller id. levelének
eredeti tisztázata. Az iratot Kossuth Lajos összes művei (a továbbiakban: KLÖM) XII. nem közli). OL H 54 1848:566.
Kossuth 1848. augusztus l-jén István nádorhoz intézett levelét a fogalmazvány alapján (OL H 25 1848:1595.) közli
(KLÖM) XII. k., 652. o. Az irat eredeti tisztázata: OL N 31 25. es.
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javaslatot a Vallás és Közoktatási Minisztériumnak. Jaross Vince a káptalan azon
tagjainak egyike volt, akik a szabadságharc ügyét támogatták. Levelében megál
lapította, hogy a juriszdikciós összekötetés „megszakadása után a hadsereghez
lelkészekként csatlakozó papok mostani híveikre nézve jurisdictio nélkül szűköl
ködnek". Ez azért is problematikus, mert a házasságkötés érvényességéhez, az
adott plébános meghatározott eljárására van szükség, s így (különösen ha mindkét
házasulandó fél katonai egyházi joghatóság alá tartozik) a házasság érvényessége
kerülne veszélybe. A probléma megoldására egy eredeti javaslattal állt elő:
,,Az én igénytelen véleményem ez ügyben oda járul, hogy - miután az Apostoli
Szentszékhez a magyar hadlelkészségnek kellő joghatósággal felruházása végett
nem járulhatni - az illető minisztérium által kinevezendő s az országban levő leg
öregebbik fölszentelt megyéspüspöktől megerősítendő tábori főpap számára va
lamennyi egyházmegyei ordinariátustól (kik közül mindegyik ezt maga megyéje
részéről adhatja) kellő jurisdictiók cum facultate delegandi eszközöltessenek ki,
melyeket azután a tábori főpap a hadsereg valamennyi lelkészével közölvén a
tábori lelkészség rendes és tökéletes viselését lehetségessé tenné." Nincs tudomá
sunk arról, hogy e javaslat a hadügyi tárca elé került volna.13A szeptemberi fordulatot követően mind Czigler Ignác magyarországi tábori főlelkész, mind Vajda Ignác erdélyi tábori főlelkész hivatalában maradt. Igaz, utóbbi
érdemi tevékenységet csak 1849-ben tudott kifejteni, mégis a szabadságharc mellé
állásuk jelentőségét nem szabad alábecsülni, hiszen így a kialakuló magyar hadse
reg nemcsak tábori lelkészeket, de azok elöljáróit is örökölte, a maguk szakértel
mével egyetemben. Miután az önálló tábori püspökség felállítását a politikai ese
mények nem tették lehetővé, Czigler egy sajátos ex-lex helyzetbe került. Kapcsola
ta osztrák felettesével de facto megszakadt, ugyanakkor a hadügyminisztérium
rendelkezett vele, utasította, véleményt kért tőle bizonyos kérdésekben. A magya
rok mellé állt egységek, várak és katonai intézetek lelkészei továbbra is hozzá
intézték jelentéseiket. 1848 december elején a hadügyminisztérium átszervezése
során a minisztériumon belül egy tábori lelkészi igazgatóságot is szerveztek. En
nek vezetésével Czigler bízták meg, aki 1848. december 5-én terjesztette Mészáros
elé személyi javaslatait. Eszerint az újonnan szerveződő osztály személyzete, a
tábori lelkészi főnökön kívül egy segédtitoknokból, egy fogalmazóból és egy ír
nokból (aki egyszersmind kiadó is) állna. Az említett alkalmazottak fizetése mellett
személyi javaslatokat is tett, a fenti állásokra Ujhely Imrét, Menyhárth Antalt és
Wohlfart Jánost javasolva. Egy másik beadványban két hivatali szoba, vagy szál
lásbér fejében 200 forint és 6 öl fa utalványozását kérte. Mészáros nagyobbrészt
helyt adva Török Bálint grófnak, a polgári-gazdászati osztály igazgatója vélemé
nyének, Czigler jogkörét a többi osztályfőnökhöz hasonlóan szabta meg. Eszerint
az új osztály a tábori lelkészet személyzeti ügyeiben, illetve az ún. egyházi politikai
tárgyakban (idetartoznak például a halotti bizonyítványok) játszhat szerepet, de az
13 Az elszakadt juriszdikciós szálakról Hermann E. 1931, 15. o., ill. Dr. Hermann Egyed: A katolikus egyház törté
nete Magyarországon 1914-ig. 2., javított kiadás. München, 1973. 428-429. o. (a továbbiakban: Hermann E. 1973);
Borovi 1992, 64-71. o. Uő. a 65. oldalon tévesen állítja, hogy Czigler püspök kinevezésének javaslatát a nádor vetette
fel először, a 66. oldalon a tábori püspökség felállításával kapcsolatos kísérlet során csak a pénzügyi szempontokat
veszi figyelembe. A minisztérium válasza Józef Miodonyszky gyóntatással kapcsolatos kérdéseire OL H 75 1849:7784.
Jaross Vince hazafiságáról. Palkovics Károly kormánybiztosnak a Vallás és Közoktatási Minisztériumhoz intézett jelen
tését (Esztergom, 1849. június 25.) OL H 64 d. sz. Jaross Vince javaslata a juriszdikciós probléma megoldására H 56 37.
kútfő 1849:603.
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előterjesztéseket a hadügyminiszternek kellett benyújtania. 1848. december 10-én
tehát megtörtént Czigler kinevezése, aki most már de jure is az osztrák tábori püs
pöktől függetlenül kellett hogy kezelje az ügyeket. Személyi javaslatait sem fogad
ták el maradéktalanul. Csak Ujhely Imrét, az 5. huszárezred eddigi lelkészét nevez
te ki Mészáros titoknokul. A kért 3500 forintos évi fizetésből is csak 2000 forint
valósult meg. Ráadásul ezzel együtt szűnt meg eddigi ingyenes lakáshoz való joga
és 800 forintnyi javadalma.
Munkája nem sokat változott a kinevezést követően: előterjesztéseket, javaslato
kat dolgozott ki. 1848. december 20-án a HM által javasolt Breinfolk Gusztávot
terjesztette fel a szegedi katonai kórház tábori lelkészéül. 24-én felhívást fogalma
zott meg a beteg katonák ápolása, a halottak eltemetése és a halotti bizonyítvá
nyok pontos beküldése érdekében. Egy nappal később a protestáns tábori lelké
szek esetleges alkalmazásáról fejtette ki véleményét a minisztériumnak. Hivatali
ideje ezzel lényegében véget ért: hasonlóan számos osztályfőnökhöz, a minisztéri
umot ő sem követte Debrecenbe. Milyen okok vezették erre a lépésre, nem tudjuk.
Az osztrákok 1849 elején letartóztatták, de rövid idő alatt sikerült tisztáznia magát.
Még abban az évben ismét átvette hivatalát és részt vett a magyar hadsereg tábori
lelkészeinek felelősségre vonásában is.1
1848-ban alig került sor tábori lelkészek kinevezésére, így a császár hadseregtől
„örökölt" állomány mellett fokozott szerep hárult a nemzetőrségi és a kisegítő
tábori lelkipásztorokra. Ez annál figyelemreméltóbb, hiszen a hadsereg létszáma
ugyanakkor gyorsan növekedett. A kinevezések csekély száma mellett figyelemre
méltó az is, hogy 1848-ban még nem alkalmaztak protestáns, illetve ortodox lelké
szeket. Mindenek előtt ezen a két téren, a létszámviszonyok és a felekezetek vo
natkozásában történt változás 1849-ben. A legfontosabb feladat a tábori lelkészi
osztály újjászervezése volt. Mészáros Lázár 1849- január 23-án Vidasics Ede pre
montrei szerzetes kanonokot nevezte ki a magyar hadsereg ideiglenes főhadilelkészének és a HM hadilelkészi osztálya főnökének. Vidasics 38 éves volt, amikor
átvette kinevezését. Felszentelését követően Rozsnyón, Kassán, majd 1842-től
Nagyváradon tanított. Az 1847-48-as tanévben a római katolikus gimnázium hato
dik osztályának tanára volt. Érdeklődési köréről keveset tudunk. Későbbiekben az
egyik legképzettebb premontrei papként emlegették. Első szentmiséjén Szaitz
Antal szentbeszédében megemlítette, hogy Vidasics szerette a „múzsákat". Az
1848—49-es tanévben azonban a múzsák helyett már a katonai pálya felé tájékozó
dott. Vetter tábornok támogatásával a Pesten megnyitandó Ludoviceum lelkészi
állását szerette volna elfoglalni. Az országgyűlési képviselők jelentős része azon-

14 Czigler kinevezéséről: Herrnann E. 1931, 13-14. o.; Urban 1976, 62-63. o. F Kiss Erzsébet 1987', 350. o. tévesen
állítja, hogy Menyhárth Lajos komáromi várlelkészt is kinevezték a minisztériumhoz egy írnokkal egyetemben. A
tévedés alapja Mészáros helyeslő megjegyzése lehet Czigler előterjesztésén. Ez azonban dátum nélküli, s feltehetően a
miniszter Török Bálint előterjesztésére megváltoztatta eredeti véleményét. Czigler kinevezésében a miniszter világosan
megfogalmazta, hogy csak Ujhely Imre kinevezéséről lehet szó. A kinevezéssel kapcsolatos iratok: OL H 82 73. kútfő
270. és 297. tétel. OL H 147 7. d. 1S4S. december 2. (Az eddigi hadtanáccsal egyesült királyi magyar hadügyminisztéri
um rendezési terve). Menyhárth Lajos nevét egyébként gyakran tévesen adják meg a szerzők. Szinnyei József napló
jegyzeteiben a „Menyhárt" alakot használja, míg F. Kiss Erzsébet - szintén tévesen - ,,Menyhardt"-ként említi (JF. Kiss
Erzsébet 1987', 350. és 567. o.). Aláírása HL VI. 34. 6. d.-ban megtalálható. A hatáskörről még: Közlöny, 1848. decem
ber 12. 874. o. és Gelich Rikhard: Magyarország függetlenségi harca 1848-^49-ben. Bp., é. n. II. k., 31. és 35. o. (a
továbbiakban: Gelich) Czigler előterjesztései: OL H 75 1848:9749.; OL H 82 21. kútfő 1848:9731., 1848:10588.,
1848:11090., Közlöny, 1848. december 25. 929. o. Czigler részt vett a Pesti Hadbíróság munkájában 1849-ben. HL
Abszolutizmus kori levéltár Pesti Hadbíróság 1S49-2/164 4. csomó.
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ban nem ítélte szükségesnek egy külön tábori lelkészi állás rendszeresítését.
Windisch-Grätz csapatainak bevonulása a fővárosba pedig megakadályozta az
intézet megnyitását. Mészáros 1849. január 16-án nyilatkozattételre hívta fel, haj
landó-e a felkínált állást elfogadni, majd 1849. január 23-án aláírta a kinevezését.15
Mivel Ujhely Imre sem követte a minisztériumot Debrecenbe, az egyik legsürge
tőbb feladat az osztály személyzetének biztosítása volt. Vidasics 1849. január 30-án
két személy kinevezését kérte a minisztertől. Bucsánszki József Rozsnyói egyház
megyés római katolikus lelkészt segédfogalmazóul, Lukács Dániel debereceni
református segédlelkészt pedig fogalmazóul szerette volna maga mellé venni. Mé
száros mindkettőjük kinevezését helyeselte, Bucsánszkit februárban, Lukácsot
pedig március 20-án nevezte ki az osztályhoz. Ezt követően több alsóbb rendű
hivatalnokot is alkalmaztak itt.1
Vidasics kinevezését követően a hivatalos lapban tudatta az érdekeltekkel, hogy
jelentéseiket a jövőben hozzá küldjék, majd az ezredparancsnokokhoz fordult
annak érdekében, hogy a lelkészi állományról, illetve a még szükséges kinevezé
sekről tájékozódjon. A Vidasics féle adminisztráció körülbelül 55 tábori lelkészt
vont közvetlenül az irányítása alá, ami leszámítva a később kinevezetteket, illetve a
korábban kilépetteket, a tábori lelkészi kar többségét jelenti. Az új osztályfőnök ez
irányú erőfeszítései tehát nem voltak teljesen eredménytelenek. A hiányok részben
a minisztériumi ügykezelésből fakadtak (nem regisztrálták pontosan az összes
tábori lelkészt), részben az egyes seregparancsnokok sem tartották különösen
lényegesnek a kért adatok elküldését, de előfordult hogy a tábori lelkészek késle
kedtek jelentéseik beküldésével. Mészáros ugyan megfenyegette azokat a lelké
szeket, akik még nem voltak a HM-be felterjesztve, hogy „hadlelkészi állományra
15 Vidasics kinevezéséről: A Jászóvári Premontrei Kanonokrend jubileumi névtára történeti bevezetéssel. 18021902. (Bev.: Dr. Farkas Róbert) Bp., 1902. 111. o. 116-117. o. (a továbbiakban: A Jászóvári Premontrei Kanonokrend...
1902); Hermann E. 1931, 15. o.; Hermann E. 1973, 429. o.; F. Kiss Erzsébet 1987, 360. o., 614. o.; Borovi 1992, 68-71.
o.; OL H 75 1849:610., 1849:1073. A kinevezés időpontja: Közlöny, 1849. január 24. 31. o. Vidasics életéről: A Jászóvári
Premonetrei Kanonokrend... 1902, 338. o. Vidasics múzsák iránti vonzalmáról: Egyházi beszéd, melyet nagytiszteletű
Vidasits Eduard szent Norbert rendén lévő, és a jászói egyesülethez tartozó szerzetes kanonok első szent miséje alkal
mával Egerben húsvét másod napján, böjt más havának 31-dikén 1834-dik. esztendőben tartott Szaitz Antal, az egri
érseki lyceumnak egyházi szónoka, és a keresztény katolikus hit s erkölcs tudománynak rendszerint való tanítója. Eger,
1834. 36. o. További adatok Vidasicsról: Hegyesi Márton: Biharvármegye 1848-49-ben. Beöthy Ödön arcképével és
életrajzaival. Nagyvárad, 1885. 186. o.; Dr. Horváth Balázs: Fehér-pap honvédek. In: a szabadságharcz Emlék-Albuma.
Kiadja a Kazinczy-kör. (Szerkesztő bizottság elnöke Dr. Hohenauer Ignác) Második, bővített kiadás. Kassa, 1898. 126.
o. A Ludoviceum országgyűlési vitájáról Borovi 1992 idézett része mellett Gelich II. k., 23-25. o.
16 A személyzet kinevezéséről: OL H 75 1849:1803., 1849:3279.; Közlöny, 1849. február 17. 111. o. és 1849. már
cius 23. 212. o.; OL H 75 1849:16552. Vidasicsot és Mednyánszkyt tévesen említi a minisztériumban Gelich II., k. 265.
o. A tévedést kijavította Hermann E. 1931, 16. o. F. Kiss Erzsébet 1987 nem foglal állást egyértelműen a kérdésben,
mert a 614. oldalon azt állítja, hogy Vidasicsot 1849. június 19-én felmentették állásából, a 373. oldalon viszont ennek
az ellenkezőjét mondja: ,.Vidasicsot az előző osztályigazgatót csak július 19-én mentették fel, ezért még szerepel a
Szegedre utazók jegyzékében is." Borovi 1992 a 78. oldalon ismét visszatért ahhoz a variációhoz, hogy Vidasics és
Mednyászky együtt dolgoztak a minisztériumban. Ezzel szemben úgy véljük, az hogy Vidasics feltételezhetően a
minisztérium személyzetével együtt hagyta el a fővárost 1849 júliusában, még nem bizonyítja azt, hogy ténylegesen a
hadlelkészi osztályban dolgozott. Amint nem lehet döntő érv az a keltezés nélküli fizetési kimutatás sem, amely
Mednyászkyt és' Vidasicsot együtt szerepelteti a hadlelkészi osztályban (OL H 147. 7. d.) Itt feltételezhetően adminiszt
ratív hibáról van szó. A kérdés eldöntése során figyelembe kell venni Szabó Imre hadügyi államtitkár Horváth Mihály
nak írt levelét (Budapest, 1849. június 19.), amely szerint Mednyászky kinevezésével Vidasics hivataloskodása meg
szűnik (OL H 62 1849:1029., hivatkozik rá F. Kiss Erzsébet 1987, 614. o.) Ennél is lényegesebb, hogy a tábori lelkészi
osztály iratanyaga szerint 1849. június 19-ig Vidasics, június 20-tól pedig Mednyászky Cézár irányította az osztályt,
egyetlen olyan irat sem található itt, amely a közös hivataloskodást bizonyítaná. (Az OL H 147. 7. d.-ban található
fentebb említett irat nem tartozik a tábori lelkészi osztály iratanyagához.) Az osztály átadására Szabó Imre még azt
megelőzően utasította Vidasicsot, mielőtt Mednyászky Cézárt értesítette volna osztályigazgatói kinevezéséről. Szabó
Imre-Mednyászky Cézár, Budapest, 1849. június 19. OL H 75 1849:21641. Eredeti tisztázat.
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igényt többé nem tarthatnak", hacsak nem jelentkeznek záros határidőn belül, ezt
a fenyegetést azonban a minisztérium sem ekkor, sem később nem váltotta be.
Még nagyobb anarchia uralkodott a halálbizonyítványok beküldése terén. A sza
badságharc ideje alatt mindvégig egymást érték a felhívások ezek beküldésére,
hiszen az osztály ezek hiányában nem tudott a rokonok, ismerősök kérdéseire
válaszolni. így az érdeklődök nem tudták meg az adott harcfiról, meghalt-e vagy
sem?
A hivatali munka természeténél fogva kevéssé teszi lehetővé, hogy a hivatalnok
ról valami többet is megtudjunk, mint ami kötelessége volt. Vidasics rutinmunkáját
becsülettel ellátta. Ennek legnagyobb részét a kinevezésekkel kapcsolatos iratok
elkészítése tette ki. Kinevezési joga csak a miniszternek (vagy helyettesének) volt.
Az osztályfőnök kezdetben egy rövid utasítással karöltve tudatta az érintettekkel a
kinevezést. így például Fazekas Rajmond figyelmét az ernyedetlen munkavégzés
mellett a jelentések pontos beküldésére és papi mivoltának ruházatban, valamint
magaviseletben megnyilvánuló megőrzésére hívta fel. Dudás Jánosnak pedig azt
kötötte a lelkére, siessen Aradra ,,mivel a lelkésznek a táborban legszebb alkalom
és tér nyílik magasztos egyházi hivatásának egyszersmind hazafi kötelességeinek
teljesítésére, lelkesítő szózatával buzdítván a harcfiakat, a csatában megsérülteket
emberbarátilag ápolván, vigasztalván, szívökben a vallásosság szent érzetét feléb
resztve, őket az édes hazáért nyert sebeik sajgó fájdalmainak béketűrésseli elszen
vedésére készekké tévén."17
Hasonló buzdításban volt része a többi állását elfoglalni készülő lelkésznek is.
Később azután ezek az instrukciók elmaradtak, ehelyett öt pontban foglalta össze
a magyar hadsereg minden lelkészének kötelességeit. Ezek a következők voltak:
1. A vezérek és minden katonai felsőbbség iránti engedelmesség megszilárdítá
sa.
2. A katonákat világosítsák föl ügyünk igazságosságáról és szentségéről.
3. Egyházi jellemüket tisztán őrizzék meg.
4. Vigasztalják és ápolják a sérülteket.
5. Az elhunytakról szerezzenek pontos tudomást és minden hó 14-ig terjesszék
föl a jegyzőkönyvi kivonatokat a minisztériumnak.
Ez volt az első ideiglenes utasítás, ami támpontul szolgálhatott az újonnan kinevezetteknek. Meglehetősen vázlatos volta miatt az érintettek gyakran fordultak
különféle problémákkal a hadlelkészi osztályhoz. Az osztály rutinmunkájához
tartozott még különböző kimutatások összeállítása, melyeket havonként kellett
elkészíteni. Ezek között volt egy, a tábori lelkészek létszámával, illetve kinevezé
sével kapcsolatos kimutatás, illetve egy amely a katonai személyek születési-, há17 Vidasics tevékenységéről Hermann E, 1931, 16-19. o. Különösen a fizetésemeléssel kapcsolatos erőfeszítéseket
tárgyalta részletesen. Téved azonban akkor, amikor azt állítja, hogy Vidasicsnak nem sikerült megtudnia az aradi
kórházban alkalmazott evangélikus, illetve református lelkészről, hogy ki alkalmazta őket, mennyi a fizetésük, stb.
Magyari Alajos, az aradi tábor felügyelő lelkésze 1849. május 14-én kelt jelentésében válaszolt az osztályfőnök kérdése
ire (OL H 75 1849:1603, iktatókönyv). Vidasics munkáját a minisztériumban összegezi Borovi 1992, 70-75. o. Idézetei,
hivatkozásai pontatlanok. Például a szöveghűség mellőzésével idézi Vidasics öt pontban foglalt követelményrendsze
rét, amelyről azt állítja, hogy Vidasics Mednyászky Cézárnak küldte. A hivatkozásban szereplő iratban ennek nincs
nyoma. A kinevezések alkalmával megfogalmazott instrukciók: OL H 75 1849:2505., 1849:4201. (a Dudás Jánosnak
szóló idézett utasítás), 1849:4768., 1849:5482. Az osztály jelentései: OL H 75 1849:6205., 14762. (iktatókönyv),
1849:20227., H 86 1. d. A jelentések pontos beküldésével kapcsolatos felhívások: OL H 75 1849:1599. (közli Közlöny,
1849. január 30. 49. o.) 1849:1851. (közli Közlöny, 1849. február 1. 55. o.), 1849:2929., 1849:3489. (közli Közlöny,
1849. február 20. 117. o.), 1849:6820.
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zassági-, halálozási viszonyairól közölt számadatokat. Az osztály rutinmunkájának
fontos (és sikeres) részét képezte az, hogy sikerült megakadályozni a tábori lelké
szek indokolatlan kinevezését a kisebb létszámú egységekhez.
Vidasics szerette volna elérni a tábori lelkészek fizetésének emelését is, amely
ekkor papíron 50 forint és szálláspénz fejében 8 forint 20 krajcár volt. A fizetés
emelését Mészáros és Kossuth egyaránt támogatta, a gyakorlatban mégis kevés
valósult meg belőle: a tervezett 80 forintos díj helyett a szabadságharc végéig a
lelkészek a legkülönbözőbb díjazásban részesültek. Természetesen a hadlelkészi
osztály főnöke nem csak anyagi téren tevékenykedett. 1849. február 21-én a hús
véti idővel kapcsolatos felszólalást fogalmazott meg a parancsnokoknak, lelkükre
kötve, hogy a csapattestüknél lévő tábori lelkészeket szólítsák fel a katonák felvi
lágosítására a húsvéti böjt fontosságával kapcsolatban. Az oktatás célja, hogy a
katonák meggyőződjenek arról, „miszerint ők amellett hogy közanyánk a szeretett
haza védelmére életüket feláldozzák vallásos keresztények lenni meg nem szűn
tek, s mint ilyenek, a keresztény vallás üdvözítő tanait tiszteletben tartani és azokat
követni szent kötelességüknek lenni ismerjék."18
Mikor arról értesült, hogy az első honvéd vadászezred katonái ,,a húsvéti szent
gyónást mély áhítattal s készséggel végezték", ő is lelki megelégedéssel osztozott a
jelentést tevő tábori lelkész örömében. Intézkedett annak érdekében is, hogy a
Debrecenben állomásozó katonaság legalább vasár- és ünnepnapokon részt ve
gyen istentiszteleten. E célból minden reggel nyolc órakor tartottak misét a hely
beli katolikus templomban. Humánus beállítottsága mellett szól a nagyváradi ka
tonai nevelőintézet magántőkéjének gyarapítására nyújtott adománya. Bizalmi
állásának megfelelően ő keresztelte Korponay János ezredes (a HM elnöki osztá
lyának főnöke) és Huszár Paulina 1849. június 16-án született lányát. Egy ízben
pedig a Debrecen-Tiszafüred útvonalon fellelhető tábori kórháznak megvizsgálása
végett küldték ki. Összefoglalva tehát megállapítjuk, hogy Vidasics Ede mind ha
dügyi, mind egyházi szempontból megfelelt a beosztásával járó követelmények
nek. Az adminisztráció kisebb zökkenői ellenére (amelyekről a HM más osztályai,
pl. a katonai osztály sem volt mentes) ellenőrzése alá vonta a tábori lelkészek na
gyobb részét, s célszerű rendeletei hozzájárultak a tábori lelkigondozás hatéko
nyabbá válásához.19
Vidasics utóda egy 25 éves Esztergomi egyházmegyés pap, Mednyászky Cézár
báró volt. Unokanővérének visszaemlékezései szerint magas, szőke fiatalember
volt, akit ,,rendkívüli eszessége, gyors felfogóképessége és energiájának azélos
volta egyaránt nagy jövővel kecsegtetett." 1848-ban Zohoron volt adminisztrátor.
Aligha véletlen, hogy a zohori katolikus egyház tagjai gyűjtést rendeztek a sebesült
honvédek számára, s az így összegyűlt pénzt beküldték a főparancsnokságának.
Mednyászky Cézár - két fivéréhez hasonlóan - csatlakozott a magyar hadsereghez.
Görgei 1849. január 5-én megbízta hadteste tábori lelkipásztorkodásának megszer
vezésével. A fiatal pap ettől kezdve szinte teljhatalommal volt felruházva. Először a
18 OL H 75 1849:7997. (Vidasics öt pontba foglalt követelményrendszere), 1849:15317. (közli Közlöny, 1849. má
jus 25. 425. o.) A fizetésemelés érdekében: OL H 75 1849:9131., 1849:9900., 1849:11012., 1849:13794.; OL H 2 (OHB)
1849:5589. (közli KLÖM XV. k., 53. o.). Az idézett húsvéti felhívás: HL 1848/49. 14/284. 14/308.
19 OL H 75 1849:10227., 1849:5614. Adománya: OL H 75 1849:8639. (közli Közlöny, 1849. április 3. 247. o.)
Szemleútjáról OL H 75 1849:8521., OL H 83 2. d. 2. tétel 236. fol. Korponay ezredes lányának keresztelésérôl. Születési
és keresztelési könyv a magyar hadseregnél 1849. január 1-től. In: OL H 86 1. d. (töredék).
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VII. hadtest, majd Görgei ideiglenes főparancsnoksága alatt a főhadsereg tábori
lelkipásztorkodását irányította.
Görgeivel való első találkozása meghatározta a szabadságharc alatti későbbi
pályáját. A tábornok seregében tábori lelkészekben is hiány volt. Canczler Róbert
László, a 60. sorgyalogezred lelkésze 1848 szeptemberében Csány László kor
mánybiztos parancsára mint tábori kórházi lelkész Nagykanizsán maradt. 1848
decemberében, a nagykanizsai tábori kórház feloszlatásakor visszarendelték ezre
déhez, de Keszthelynél tovább már nem mehetett. Ekkor Csertán Sándor kor
mánybiztos javaslatára a somogyi és zalai önkéntesekkel Baranyába ment. Ezt
követően Bács megyében teljesített szolgálatot. Gaál Miklós ezredes (a későbbi
honvéd tábornok) nevezte ki Szabadkára tábori kórházi lelkésznek. Schwendtner
Mihály és Simon Ferenc újonnan kinevezett tábori lelkészek Budapesten szakad
tak el alakulataiktól, s Vác helyett Debrecen felé utaztak. Ugyancsak Debrecenben
kötött ki Bierbauer József, akit még október folyamán neveztek ki tábori főlelkésznek a hadtestnél. Mednyászky Cézár éppen' olyan pillanatban jelentkezett a
hadseregbe, amikor a tisztikar válságban volt, mintegy 80 tiszt elhagyta a hadtestet,
a sereg tábori lelkészei is eltávoztak, a legénység rendkívül lehangolt volt.
Mednyászky a tábornoknak kifejtette, hogy meggyőződése szerint a tapasztalatlan
zászlóaljakra, amelyek ereje a lelkesedésükben van, jó hatást tenne, ha tisztjeik
mellett egy fegyvertelen pap vezetné őket a csatába. Szerette volna, ha a paraszt
ság keresztes háborúnak tekintené a szabadságharcot. Megjósolta milyen hatást
fog gyakorolni a katonákra, ha egy fegyvertelen ember osztozik az őket fenyegető
veszélyben. Görgei elfogadta elképzelését és megbízta tervének megvalósításá
val.20
Mednyászky egész kis irodát rendezett be, segédül és titoknokul Chárusz László
piarista atyát alkalmazta, akit később magával vitt a minisztériumba is.
„Megkezdtem az új szolgálatra jelentkező papok felvételét" - olvashatjuk vissza
emlékezésében. „Mivel tudták, hogy szükségünk van tábori lelkészekre, sokan
jelentkeztek. Számos papot találtam, akik készek voltak a kórházban ellátni a hal
doklókat és vigasztalni a sebesülteket, de nekem eltökélt és rendkívüli emberekre
20 Mednyászky Cézár életéről: Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis [a továbbiakban:
Schem. Strig.] ad annum a Christo nato MDCCCXLVIII. Budae, 1848.224. o. Schem. Strig. 1849. 242. o.; Némethy,
LudotAcus: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temprobius usque annum
MDCCCXCrV. Strigonii, 1894. 779. ö. (a továbbiakban: Némethy, 1894); Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharcban
résztvett római és görög katolikus paphonvédek albuma. (Szerk. és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános) 1. k.,
Nagykikinda, 1892. 51-52. o. (a továbbiakban: Ambrus 1892); Magyar utazók lexikona. (Szerk. Balázs Dénes) Bp.,
1993. 264-265. o.; Dr. Óväri-Avary Károly; Báró Mednyászky Cézár az 1848-49. évi magyar hadsereg főpapjának
pályája és műve. Protestáns Szemle, 1927. szeptember 4 1 9 ^ 3 1 . o.; Mednyászky Dénes báró: Mednyászky családfájához
okmányolás. 1900. Országos Széchenyi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) Kézirattár. Fol. H. 1845.; Kozma György: Az
1848-49-iki magyar szabadságharc szereplőinek lexikona. III. k., OSZK Kézirattár Fol. H. 2092/3. 336—337. o.;
Rozsnyai Kálmán: Kalandos Mednyászky Cézár. OSZK Kézirattár Fol. H. 2157.; Zakar Péter: Egy forradalmár pap
Görgey táborában. Aetas, 1992./1-2. 136-149. o. (a továbbiakban: Zakar 1992) Mednyászky nagy jövőjéről: Czóbel
Istvánné (szül: báró Mednyászky Margit) visszaemlékezései. In: Dr. Óväri-Avary Károly- Br. Mednyászky Cézár Emlé
kezései és Vallomásai hitelessége és magyar nyelvű kiadásának viszontagságai. További szövegmagyarázó megjegyzé
sekkel és képekkel. Bp., 1932-1950. Magyar Tudományos Akadémia Kézirattár MS 535/1-2.; Irodalmi feldolgozás:
Sárközi György: Mint oldott kéve. Bp., 1979. A zohori hívek gyűjtéséről: Közlöny, 1848. december 16. 893. o. Az
elmaradt tábori lelkészekről: OL H 75 1848:10029., 1849:514., 1849:449., 1849:25679.; Mednyászky Cézár kinevezése:
OL H 75 1849:3553.; OL H 82 21. kútfő 1848:8030. Görgeinek kifejti nézeteit a tábori lelkipásztorkodásról: Confessions
of a Catholic Priest. London, 1858. 35-36. o. (a továbbiakban: Mednyászky 1858) (A visszaemlékezést itt és a további
akban saját fordításunkban közöljük.) V.o. Báró Mednyászky Cézár az 1848/49. évi honvédhadsereg főpapjának
emlékezései és vallomásai az emigrációból. (Ford. és kiég.: Dr. Óvári-Avary Károly) Bp., 1930. 37. o. (a továbbiakban:
Óvári-Avary 1930).
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volt szükségem, akik készek dacolni az ütközetekkel, anélkül, hogy azok a kegyet
len ösztönök, amelyeket a vérontás fejleszt ki a katonákban, meglennének ben
nük." Ebben az időszakban nevezték ki többek között tábori lelkésznek Benőfi
Somát a 3. huszárezred, Erdősi Imrét a VII. hadtest Guyon parancsnoksága alatti
hadosztályhoz, Hyross Bernát bencés szerzetest Komáromba, Kolba Dániel Sze
pesi egyházmegyés papot Görgei táborába, Rózsafy Pál Csanád megyei papot az
első hadtesthez tábori lelkésznek. A rendelkezésünkre álló - nem túlságosan bő forrásanyagból úgy tűnik, hogy Görgei elfogadta Mednyászky Cézár személyi ja
vaslatait, s előterjesztései döntő súllyal estek latba egy-egy kinevezésnél. Míg pa
rancsnoka engedte, maga is örömmel vett részt a csatákban. Arra is volt energiája,
hogy beosztottait lelkesedésre és kitartásra buzdítsa, amint ezt az isaszegi csatát
megelőzően Nagykátán kelt kiáltványa bizonyítja. Szerette a tábori életet, s megle
petésként érte, amikor 1849. június 19-én a HM hadlelkészi osztályának átvételére
kapott utasítást.21
Az, hogy a táborban Görgei ,,törzslelkészként" alkalmazta, arra mutat, hogy már
ekkor elkészítette átfogó javaslatát a magyarországi tábori lelkipásztorkodás ideig
lenes rendezésére. Tervei maradéktalan megvalósítására ugyan nem maradt ideje,
mégis érdemes tervezetével foglalkoznunk, hiszen ez a dokumentum foglalja öszsze a leghitelesebben elképzeléseit. Ennek bevezetéséből kitűnik, hogy
Mednyászky ismerte Leonhard tábori püspöknek a tábori lelkipásztorkodásról írt
kézikönyvét, s a törvényes egyházi hatalom hiányában csak ideiglenes szabályok
megalkotására gondolt. Elképzelése tehát lényegében - az ideiglenesség tekinte
tében - nem különbözött Mészáros és Vidasics álláspontjától. Az eltérés abból
fakadt, hogy a Vidasics féle adminisztráció január-februárban a kinevezett lelké
szek oklevelébe mindig belefoglalta az „ideiglenesen" kifejezést. Ezzel márciustól
kezdve felhagytak ugyan, de új tábori egyházi hivatalok felállítását idő előttinek
tartották, s így Mednyászkyt is csak mint egyszerű tábori lelkészt erősítette meg
Mészáros hivatalában. Ez utóbbi kérdésben egyébként nem voltak következete
sek, mert ugyanakkor Magyari Alajost elismerték az aradi tábor felügyelő lelkészé
nek. Mednyászky viszont lehetségesnek tartotta a tábori lelkészi hierarchia ideig
lenes megnevezését.
Eszerint a tábori főlelkész, aki egyszersmind a hadügyminisztérium hadlelkészi
osztályának főnöke, ,,az összes tábori lelkipásztorkodás központja". Minden had
testnél egy törzslelkész működne, akinek feladata lenne a főlelkészi rendeletek
végrehajtására, havonta egyszer jelentéstétel a felügyelete alatt álló lelkészek mun
kájáról, a kórházban fekvő betegek meglátogatása, a hadtest tábori lelkészei által
íit jelentéseknek a minisztériumba való továbbítása, jegyzőkönyvek vezetése. A
tábori közlelkészek dandároknál, kórházakban, illetve mint térlelkészek állomá
soznának. Vidasicshoz' hasonlóan hangsúlyozza, hogy a „tábori lelkésznek papi
állásáról sohasem szabad megfeledkeznie." Hivatalát késedelem nélkül át kell
vennie. „Minden ütközetnél, minden megtámadásnál papi öltönyben, s kereszttel
ellátva jelen lenni tartozik s a tűzbe menendő dandárt megáldván, azt rövid, kö
rülményekhez alkalmazott szónoklattal lelkesedésre, s kitartásra buzdítani; tapasz21 Chárusz László alkalmazásáról OL H 75 1849:22738. (tisztázat), ill. 1849:21623. (fogalmazvány). Az alkalmazási
szempontokról Mednyászky 1858, 36. o. V.o.: Óvári-Avaty 1930, 37. o. Előterjesztései, kiáltványa: OL H 115. 1. d. 2. d.
HL 1848/49. 28/405.
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talás mutatja, hogy ily rövid szónoklatnak sokszor a már csüggedni kezdett sere
gek fellelkesítésére nagy hatása volt. Midőn a csata megkezdetett, a dandárlelkész
minden félelem, vagy gyávaság jele nélkül hátravonulván, gondját a sebesültek
ápolása, vigasztalása, vagy ha lehet a halottak eltakarítására fordítsa, eltávoznia
azonban a csatatérről végképp nem lehet, hogy a veszély üdéjében, ha szükséges,
a sereget újra lelkesíthesse."
Kötelességei továbbá a halottak eltemetése, adataik felderítése, a sebesültek
meglátogatása, istentiszteletek tartása, a szentségek kiszolgáltatása, a keresztelési-,
házassági-, és a halotti jegyzőkönyvek pontos vezetése, a törzslelkésznek való
beküldése. Részletesen olvashatunk a tervezetben a kórházi lelkészek kötelessége
iről is. Mednyászky - elődeihez hasonlóan - úgy tartja ,,a hadlelkésznek mint pap
nak katonai rangja nem lehet" de iránta mindenkinek tiszteletet kell tanúsítania. A
tábori lelkészek mházatával kapcsolatban viszont új szabályokat vezetett be. A
tervezet a hadlelkészek fizetésének, illetve kitüntetésre való jogosultságának tár
gyalásával végződik.
Mednyászky felfogása tehát lényegébe véve Vidasicséhoz hasonlított: a törvé
nyes egyházi hatalom hiányában ő is csak ideiglenes rendezésre gondolt. Terveze
te három lényeges ponton tér el előde nézeteitől. Először: ezredek helyett csak
dandároknál akart lelkészeket alkalmazni. Másodszor: fontosnak tartotta, hogy a
hadlelkészek a csatatéren is jelen legyen és a válságos pillanatokban segítsenek a
harci szellem felélesztésében. Harmadszor: csak hivatalos alkalmakkor kívánta
meg a papi öltöny viselését. Ez utóbbi felfogás ugyan Vidasicstól sem állhatott
messze, hiszen Bemer László báró nagyváradi püspök egy ízben felszólította a
premontrei rend vezetőjét, Richter prelátust, hogy Vidasicsot dorgálja meg, mert
világi ruhában jár. Ennek ellenére ő ezt - tudomásunk szerint - beosztottai számá
ra nem engedélyezte. 23
Ezek a nézetkülönbségek önmagukban talán még nem indokolnák Vidasics le
váltását, de Görgei hadügyminiszterként olyan tisztviselők alkalmazására töreke
dett, „kik a sereg köztt [sic!] tartózkodva illető szaktudományait a sereg bel- és
külszerkezetének, valamint egész lelkületének esmeretével a gyakorlati téren merí
tett tapasztalással bővítették". Ehhez járult még, hogy Mészáros jó másfél hónapig
halogatta Mednyászky Cézár tábori lelkészi kinevezésének megerősítését, s végül
1849. március 19-én, a maga sajátos, ironikus stílusában írt utasításában járult hoz
zá a kinevezéshez a törzslelkészi cím mellőzésével. Ezen hosszú huzavonáért
Görgei feltehetően Vidasicsot is felelősnek tartotta, noha ezt kifejezetten megerősí
tő forrás nincs birtokunkban. Akármi is indokolta a személycserét, Vidasicsnak
mennie kellett, utóda alatt pedig részben a személyi állomány is változott. Már
említettük, hogy Mednyászky Chárusz László piarista atyát, aki már a táborban is
titoknokként működött mellette, magával vitte a minisztériumba. Görgei Artúr
tanácsosul Munkácsi József csanádi címzetes kanonokot nevezte ki az osztályhoz.
Lukács Dániel is eltávozott az osztályról. Helyette július elején Támár Imre dolgo
zott fogalmazóként, aki 1849. július ló-tól kezdve a 18. huszárezred tábori lelkésze
lett. Továbbra is itt dolgozott Bucsánszki József segédfogalmazó. Mind a négy

22 Mednyászky tervezte: OL H 75 1849:21641, illetve OL H 86. 1. d. d. n.
23 Vidasics megdorgálásáról: A Jászvári Premontrei Kanonokrend... 1902, 116. o.
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hivatalnok (Mednyászky, Chárusz, Munkácsi, Bucsánszki) követte a kormányt
Szegedre és Aradra is.2
,,Munkánk nehéz volt és éreztem a friss levegő hiányát, reggeltől késő éjszakáig
csöndben a szobámban, fejem tele volt rendeletekkel és a rutin munkával, egyedül
a verseny tartotta fenn buzgalmamat. Négyünk közül egyikünk sem egyezett volna
bele, hogy Görgei előtt a legkevésbé lelkesnek tűnjön" - olvashatjuk Mednyászky
visszaemlékezésében. A négy újonnan kinevezett osztályfőnök nemes versengése
közepette értesült Budapesten, 1849 június végén fivérének, Mednyászky László
honvéd őrnagynak pozsonyi kivégzéséről. Ekkor két érzés küzdött benne, az
egyik: hazalátogatni és csillapítani édesanyja bánatát, a másik viszonyt helyben
maradásra ösztönözte. Visszaemlékezései szerint nem utazott el, ez azonban aligha
felel meg a valóságnak, hiszen 1849- június 29-től kezdve hadügyminisztériumi
engedelemmel távol volt hivatalától. Ekkor Chárusz László vezette az osztályt.
A deklarált felfogásbeli különbségek ellenére Mednyászky Cézár Vidasicshoz
hasonlóan járt el, mint osztályfőnök. Igyekezett tájékozódni a tábori lelkészek
létszámárúi. állomáshelyéről, fenyegetve kollégáit, hogy akiről a minisztériumnak
nem lesz 1849- augusztus l-ig tudomása azt a tábori lelkészek létszámából törölni
fogják. Sürgette a halotti bizonyítványok pontos beküldését, szorgalmazta a meg
ígért fizetésemelés foganatosítását, igyekezett megakadályozni az esketésekkel
kapcsolatos visszaéléseket (különösen a megfelelő engedély nélküli házasságo
kat). Ennek érdekében kapcsolatba lépett a Vallás és Közoktatásügyi Minisztéri
ummal, s 1849. június 24-én Horváth Mihály utasította az egyházi elöljáróságokat,
hogy lelkészeket tiltsák el katonai személyek engedély nélküli esketésétől. Rende
letet fogalmazott meg az állomáshelyüket illetéktelenül elhagyó beosztottai ellen.
Ugyanakkor személyes hangvételű felhívásban buzdította a tábori lelkészeket a
további lelkes munkálkodásra.
Az igazi változás a tábori lelkészek kinevezésének rendszerében következett be.
Czigler időszakában a korábban érvényes kiegészítési szabályok voltak érvényben.
Ha egy tábori lelkészi állást kinevezés útján töltöttek be, akkor az a megyéspüspök
tett javaslatot a kinevezendő személyre, akinek az egyházmegyéjéből az adott
ezred a hadkiegészítését nyerte, illetve, ahol a törzse állomásozott. Szerzetesek
esetében természetesen a rendfőnök volt az illetékes. Vidasics hivatali időszaká
ban nemcsak az egyházi vezetés veszítette el befolyását a kinevezésekre, de maga
a tábori főpap is (korábban az ő feladata volt többek között a jelölt alkalmasságá24 Görgei felfogása az újonnan kinevezendő osztályfőnökökről: OL H 62 1849:1029., az iratból idéz F. Kiss Erzsébet
1987, 369. o. A Mednyászky megerősítése körüli huzavonáról Zakar 1992, 137. o. A személyzetről: OL H 147 7. d.; OL
H 75 1849:21572., 21895. (iktatókönyv), 22738. (fogalmazványa: 21623.), 23949., 24841., 26213.; OL H 86 1. d. (a HM
általános iratanyagában iktatószáma 1849:23891. volt); OL H 77 2. d. 1849:24148.
25 Munkájáról: Mednyászky 1858, 48-49. o. Távollétéről: OL H 75 1849:24006.
26 Vidasics törekvéseinek folytatása: OL H 86 1. d. Szeged, 1849. július 19.; OL H 75 1849:25543., 24500. (= Köz
löny, 1849. július 18. 564. o.), 21642. (iktatókönyv, v.o. Közlöny, 1849. június 24. 522. o.); Közlöny, 1849. július 17.
559-560. o. A házasságokról: H 86 1. d. (eredeti iktatószáma 21841.), OL H 75 1849:21639.; OL H 62 1849:1039. (v.o.
Közlöny, 1849. június 26. 525. o.; F. Kiss Erzsébet 1987, 373. o., 500. o., 570. o., 6I8. o.) Támár Imrét tévesen Zimár
(Zámár) Imre néven említi, v.o. OL H 147. 7. d. „Összeírása a hadügyi minisztérium itt jelenlevő személyzetének".
Szeged, 1849. július 9. Hermann E. 1931, 21. o. úgy véli, Mednyászky Cézár „az adminisztrációval nem törődött
sokat... Tábori főlelkészi működésének tulajdonképpen nincs nyoma az iratokban." Hermann E. 1973, 429. o. megis
métli, hogy Mednyászky Cézár főlelkészi ügykörével nem törődött. Ezt a téves felfogást veszi át Borovi 1992, 78-80. o.,
ő a személyzetet is összekeveri, a személyneveket pontatlanul adja meg. Mednyászky osztályfőnökként végzett munká
járól alig közöl valamit. Mednyászky rendelete az állomásukat elhagyó lelkészek ellen: OL H 75 1849:25250. (= Köz
löny, 1849. július 18. 564. o.); kiáltványa OL H 75 1849:25241. (= Közlöny, 1849. július 17. 559. o.).
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nak a vizsgálata). Vidasics néhány kivételétől eltekintve nem tett mást, mint hogy
megerősítés végett felterjesztette Mészárosnak a katonai parancsnokok által ko
rábban kinevezetteket. Ennek megtagadását csak akkor javasolta, ha a kinevezés
túlságosan kis létszámú egységhez (pl. zászlóaljhoz) történt, vagy ha egy állomásra
két személyt akartak kineveztetni. Néhány kivételtől eltekintve tehát passzív sze
repet játszott, már ami a személyi állomány kiválogatását illeti.
Mednyászky viszont abban a kellemes helyzetben volt, hogy a tábori lelkészi
állásért folyamadók létszáma jóval meghaladta a szükséges létszámot, így maga
válogathatta meg a számára legmegfelelőbb munkatársakat. Sőt 1849. július 16-án
tudatta az érdeklődőkkel, hogy a magyar hadseregnél a tábori lelkészi állások be
vannak töltve, így újabb folyamodványok benyújtásának csak akkor van értelme,
ha a hivatalos lap lelkészi állások megüresedéséről tudósít. Ez azonban nem jelen
tette a kinevezések leállítását. Továbbra is szó volt görög szertartású római katoli
kus, illetve ortodox hadlelkészek kinevezéséről. Néhány katolikus lelkész is átve
hette kinevezését tizenhatodika után. Július 26-án nevezték ki tábori lelkésznek
Molnár Jánost Kmety György tábornok csapataihoz, július végén pedig Horváth
Kálmánt és Lutter Ferdinándot nevezte ki a hadügyminisztérium tábori lelkésznek
a szegedi táborba. A másik változás az volt, hogy Horváth Mihály vallás- és közok
tatásügyi miniszter szerette volna az egyházak vezetőit ismét bevonni a tábori lel
készek kinevezésébe. Amennyiben hozzá futottak be a kinevezési kérelmek, ak
kor azokat véleményezés végett áttette az illetékes egyházi elöljáróságoknak. Ilyen
irányú törekvéseinek azonban Mednyászky, s rajta keresztül a hadügyminisztérium
gátat szabott. Az osztályfőnök szerint a kinevezések során azért nem lehet kizáró
lag az egyházi elöljárók kívánságát követni, mert ez olyan személyek kinevezésé
hez vezetne, akikre a hadseregben a legkisebb szükség sincs. Mednyászky tehát
felismerte a tábori lelkészek politikai jelentőségét is a csapatok között s ezek szel
lemét igyekezett a konzervatív befolyástól megóvni.
Ami az adminisztráció sikerességét illeti, a tábori lelkészi osztály Mednyászky
Cézár irányítása alatt a hadlelkészi kar háromnegyed részét vonta irányítása alá.
(Eltekintve a korábban kilépettektől, a meghaltaktól és az 1849. augusztus 13-a
után Komáromban kinevezettektől.) A minisztériumi megerősítést nélkülöző tábori
papok között feltűnően nagy az Erdélyben működők száma, akik ennek a cso
portnak a felét teszik ki. A fennmaradó rész vagy csak az utolsó pillanatban lett
tábori lelkész, vagy szabadcsapatok kötelékében működött, ragy valamilyen
egyéb ok miatt nem jelentkezett a minisztériumnál. Ebben az utolsó időszakban
sem sikerült megvalósítani a fizetésemelést, a jelentéseknek a minisztériumba való
maradéktalan beküldését, illetve megszüntetni a házasságkötési ügyek körüli
anomáliákat. E hiányokért azonban a felelősség nem elsősorban a minisztérium
tisztviselőit, hanem részben a körülményeket, részben pedig az illetékes parancs
nokókat terheli.27

27 A tábori lelkészi állások betöltöttségeről Közköny, 1849. július 18. 564. o. , valamint a hadlelkészi osztály előter
jesztési ívének töredéke 1S49. június 30-tól: OL H 86 1. d Tábori lelkészek további kinevezéséről: OL H 75
1849:26325., 26355., 26323. (iktatókönyv), 26324. Oktatókönyv), 25955., 25956., 26394., 26395., 26396., 26397. HL
1848/49. 40/149. Horváth Mihály az egyházi vezetők bevonására törekszik a tábori lelkészek kinevezésével kapcsolat
ban: OL H 56 8. kútfő; OL H 62 1849:683., 913.; OL H 75 1849:25952,, ez utóbbi jelzett alatt Mednyászky elutasító
véleménye is.
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A táborí főlelkészek sorában nem szabad megfeledkeznünk Vajda Ignácról, az
erdélyi kerület tábori főlelkészéről. Az 1840-es évek elején - mivel figyelmen kívül
hagyta az Erdélyben érvényes vallási törvényeket - rendkívül népszerűtlen volt, az
erdélyi főhadparancsnokság, illetve a bécsi haditanács is Nagyszebenből való el
mozdítását javasolta. Ennek ellenére 1848-ban is Nagyszebenben tartózkodott,
noha a hadihelyzet alakulása miatt ott érdemi tevékenységet nem tudott kifejteni.
Nagyszeben felszabadítását követően azután ismét átvette hivatalát. 1848 decem
berétől az erdélyi kerület is a hadügyminisztérium hadlelkészi osztály vezetőjének
irányítása alá került. 1849-ben beküldött a minisztériumba néhány halotti jegyző
könyvet, előterjesztést tett a fogarasi várban lévő kápolna fenntartása érdekében,
de tevékenységét a rendelkezésünkre álló források szűkössége miatt nem tudjuk
bővebben ismertetni. A tábori lelkészi állásért folyamodóknak - elvileg - rajta
keresztül kellett volna kérelmeiket a minisztériumhoz benyújtani. Az Erdélyben
működő tábori lelkészek azonban, ha tettek is nagy ritkán jelentést működésükről,
azt az erdélyi főlelkészi hivatal megkerülésével tették. Hiába sürgette a tábori lel
készi osztály több ízben is, hogy erdélyi tábori lelkészek pontos kimutatását terjeszszék föl, erre tudomásunk szerint nem került sor.28

A középszintű hierarchia és a tábori közlelkészek
A magyar hadseregnél a harcok közben fokozatosan alakult ki a középszintű
lelkészi hierarchia. Amint említettük, háborús helyzetben minden egyes hadsereg
hez külön tábori föleikészeket neveztek ki az osztrák hadseregben. Talán ez a
magyarázata, hogy Görgei először tábori főlelkészként alkalmazta Mednyászkyt a
Feldunai hadtestnél. Mednyászky előde Bierbauer József cisztercita atya, a 4. hu
szárezred lelkésze volt. Őt 1848. október 18-án nevezték ki a tisztikar ajánlatára a
parndorfi táborban lévő kormánybiztosok tábori főlelkésznek. Kinevezése olvas
ható volt az egy nappal később kelt hadseregparancsban is. A téli visszavonulás
alatt elvált alakulatától, s 1849. január 14-én Debrecenben kelt kérvényben sürget
te kinevezésének megerősítését, de csak fizetésének felemelését sikerült elérnie,
az óhajtott jóváhagyást azonban nem. Egyes források Gasparich Kilitet Perczel Mór
tábornok mindenkori serege tábori főpapjaként említik. Ide, a tábori lelkészi hier
archia középső részéhez tartozott a komáromi tábori főlelkészi hivatal vezetője, a
már említett Menyhárth Lajos is, akit az 1849. szeptember 13-án kiadott hadsereg
parancs ,,törzs-tábori lelkésszé" nevezett ki. Ehhez hasonló feladatkörben tevé
kenykedett Magyari Alajos, az aradi tábor felügyelő tábori lelkésze, valamint 1849
július végétől kezdve Erdősi Imre piarista atya a IV. hadtestnél. A középszintű hier
archia feladata az adott hadtestben vagy táborban működő lelkészek munkájának
ellenőrzése, felsőbb rendeletek közvetítése, illetve jelentéseik összegyűjtése és
továbbítása.

28 Vajda Ignácról: M. Schem. 1847, 33. o. Schematismus venerabilis cleri dioecesis Transilvaniensis ad annum
bissextilern a Christo nato MDCCCXLVIII. Jussu et Impensis suae excellentiae episcopalis. Claudiopoli, typis lycei regii.
3. o., 162. o.; OL H 57 1. kútfő 33. tétel; OL H 75 1849:16972. (iktatókönyv), 21186. (iktatókönyv), 22036., 22443.,
25251.; OL H 56 40. kútfő 1849:166.; Jakab Elek Szabadságharczunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-1849-re
Bp.,1880. 278. o.
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Említésre méltó még, hogy 1848-ban Korda János őrnagy, szegedi térparancsnok
Breinfolk Gusztáv piarista atyát ajánlotta tábori főielkészül. Az ajánlatot végül is
nem fogadták el, így nevezett atyának meg kellett elégedni a szegedi vár-, helyőr
ségi, és kórházi lelkészi státusszal. Végeredményben nem került sor Fricskán Mi
hály ortodox lelkész kérelmének teljesítésére sem, aki az egész magyar hadsereg
ortodox tábori főlelkésze szeretett volna lenni. Kérelme három minisztériumot is
megjárt, s noha teljesítését mind Görgei Artúr, mind Horváth Mihály pártolta, végül
mégis meg kellett elégednie egy szűkebb feladatkörrel. Kossuth 1849-ben Ujlaky
Szilárd tábori főlelkészi kinevezését javasolta Bemnek, de mivel az erdélyi főpapi
hivatal ügyeit már Vajda Ignác intézte, az említett kinevezésre nem került sor.
A tábori lelkészi hierarchia alsó részét - Mednyászky Cézár kifejezésével élve - a
tábori közlelkészek alkották, akik ezredeknél, magasabb egységeknél, illetve ka
tonai intézeteknél teljesítettek szolgálatot. Zászlóaljaknál csak kivételes esetben,
valamilyen adminisztratív hiba következtében találkozhatunk velük. Feladataikat
részben a tábori lelkipásztorkodás hagyományos feladatai, a es. kir. hadseregben
érvényes szabályok, részben pedig az osztályfőnökök idézett rendeletei szabták
meg.
A magyar hadsereg tehát, noha tábori lelkipásztorkodását ideiglenes jelleggel
szervezték meg, rendelkezett bizonyos hierarchiával. E hierarchia élén a hadügy
minisztérium hadlelkészi osztályának főnöke állt, tábori főlelkészi minőségben.
Elvileg ide, a gyakorlatban inkább a középső szinthez tartozott az erdélyi tábori
főpap. Megnevezésük ellenére a középső szinthez tartoztak az egyes hadtestekhez
kinevezett főlelkészek (törzslelkészek, felügyelő lelkészek), az alsó szinten pedig a
közlelkészek helyezkedtek el. Ez a felépítés minden elnevezésbeli különbség és az
egyházilag törvényes rendezés hiányából eredő csonkultság ellenére alapvetően
megőrizte a császári hadseregből átvett mintákat, amint azt az alábbi táblázat is
mutatja.
A császári-királyi hadsereg és a magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiája
császári-királyi hadsereg
apostoli tábori helynök

magyar hadsereg
tábori főlelkész (egyúttal a HM
hadlelkészi osztályának főnöke)

tábori egyháztanács

HM hadlelkészi osztály

tábori főlelkészek

erdélyi tábori főlelkész
felügyelő lelkészek, törzslelkészek

tábori lelkészek

tábori lelkészek

29 Bierbauer Józsefről: Dr. Hermann Egyed: A magyar katolikus papság az osztrák katonai diktatúra és az abszolu
tizmus idejében. Gödöllő, 1932. 22. o. (a továbbiakban: Hermann E. 1932); OL H 2 (OHB) 1848:1328. (= KLOM XIII.
k., 243. o.); OL H 75 1849:449., 2844. (iktatókönyv), 3703. (iktatókönyv), 22306.; OL H 82 21. kútfő 1848:8030.; OL H
2 (OHB), 1849:1443. (az iratot a KLÖM nem közli). Menyhárth Lajos kinevezése és feladatai Szinnyei József: Komárom
1848-49-ben. (Naplójegyzetek). Bp., 1887. 247. o. (a továbbiakban: Szinnyei 1887 [Komárom]) 319. o., 373. o. Erdősi
Imre kinevezése és feladatai: OL H 75 1849:25957, (= Közlöny, 1849. július 27. 593. o.), 1849:26195., 25546. Ez utóbbi
fogalmazvány arra mutat, hogy Mednyászky Cézár gyakorlatilag a tervezetében szereplő törzslelkészi feladatkört tette
irányadóvá Erdősi Imre számára. Korda János Breinfolk Gusztávot tábori főlelkésznek ajánlja: OL H 2 (OHB)
1848:5301. (mutatókönyv); Fricskán Mihály kérelme OL H 75 1849:19662., 19863., 25405. (iktatókönyv). OL H 62
1849:976. Kossuth javaslata OL H 2 (OHB) 1849:4171. Közli KLÖM XIV. k., 774. o.
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A nemzetőrség tábori lelkészei
Az 1848-49-es tábori lelkipásztorkodás történetének érdekessége, hogy hagyo
mányos, történetileg kialakult formái mellett egy új, átmeneti jelenséggel is szá
molnunk kell, a nemzetőrség tábori lelkészeivel. Az „átmeneti" jelzővel nem idő
beli jelenségre szeretnénk utalni, hanem arra, hogy a nemzetőrség tábori lelkészei
egyfajta köztes helyzetet foglaltak el a magyar hadsereg tábori lelkészei és a kisegí
tő tábori lelkipásztorkodást folytató papok között.
A nemzetőrség kötelékében annak megszervezésétől kezdve találkozhatunk tá
bori lelkészekkel. Mivel a nemzetőrök tisztjeiket maguk választhatták, e választás
gyakran egy orvos és egy tábori lelkész választását is magában foglalta. Ez nem
jelenti azt, hogy a tábori lelkészek többségének tiszti rangja lett volna a nemzetőr
ségnél, de a hadsereghez hasonlóan a tiszti karhoz számították őket. így választot
ták meg nemzetőrségi lelkésznek Andrastsik Jánost Bártfán, Beleszny Imrét
Selmecen, Béres Józsefet Nagykálióban, Imády Károlyt Balassagyarmaton, Lipovniczky Istvánt Komáromban, Oertl Ferencet Mezőberényben, Rónay Jácintot
Győrben, Asztalos Pált és Vohlfárt Józsefet Nagykárolyban, Könyves Tóth Mihályt
Debrecenben, Hajdin József Szakolcán. Noha a felsorolás korántsem teljes, a nem
zetőrök ott sem szenvedtek'hiányt lelkészekben, ahol a tábori pap választása elma
radt. Ennek ellenére a Nemzetőrségi Haditanács hivatalos álláspontja szerint a
nemzetőrségben nem volt tábori lelkészi állomány. A nemzetőrségi összeírásokból
világosan kiderül, hogy az összeírások során a lelkészeket is összeírták, noha ez
nem minden esetben találkozott az érdekeltek tetszésével. Nógrád vármegye töb
bek között pénzbírsággal sújtotta azokat a lelkészeket, akik vonakodtak a nemzet
őrségbe beállni. Szombathelyen a város polgármestere igyekezett valamennyi pa
pot szolgálatra bírni. A pannonhalmi főapát kereken megtagadta szerzeteseinek
összeírását, s ettől csak külön minisztériumi parancsra lett volna hajlandó elállni.
1848. július 9-én azután a magyar katolikus püspöki kar is tiltakozott az egyháziak
nemzetőrségi szolgálatra kényszerítése ellen, kijelentve, hogy a fegyveres szolgálat
ellenkezik a papi szelídséggel, a papi hivatással és életmóddal, valamint az európai
gyakorlattal. ,,Az egyházi zsinatok pedig - olvasható a püspöki kar állásfoglalásá
ban - a papoknak egyáltalában a fegyverviselést tiltják, a hadbamenőkre nézve is,
azon szabályt állítván föl, hogy ha ott jelenlétök szükséges, fegyverzetlenül teljesít
sék a papi hivatal kötelességeit, miképp azt a tábori lelkészek mind e mai napig
végezni szokták". A nemzetőrségi szolgálat körül kibontakozó vita tehát közvetle
nül nem érintette a tábori lelkipásztorkodást, hiszen ennek jogosságát a püspöki
kar sem vonta (nem vonhatta) kétségbe. A liberálisok iránti szimpátiával legkevés
bé sem gyanúsítható Scitovszky János pécsi püspök, éppen e vita csúcspontján,
1848 júliusában adott eltávozási engedelmet Mike Antal bátaszéki káplánnak, aki
tábori lelkészi szolgálatot szeretett volna vállalni a hadsereg kötelékében. A Kassai
egyházmegye sem tagadta meg az engedélyt szentszéki aljegyzőjétől, Prámer Ala
jostól és Tomanóczy Antal nagymihályi segédlelkésztől, amikor tábori lelkésznek
szerettek volna állni. A példák további sorolása helyett térjünk vissza az eredeti
problémához. Az ellentét lényege az volt, hogy a liberális közvélemény a társa
dalmi kiváltságok leépítését (amilyen például a fegyveres szolgálat alóli mentesség
is volt) és a kötelezettségek minden állampolgárra való egységes és kivétel nélküli
kiterjesztését sürgette, a katolikus főpapok viszont az adott kor hivatalos egyházi
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felfogásához híven a fegyveres szolgálatban az egyházi törvények súlyos megsér
tését látták. Ami a kormányt illeti, Mészárosnak az volt a véleménye, ,,hogy a
mostani körülmények közt, midőn majd minden kiütődött rendes járásából, kinekkinek lelkiismerete után kell indulni, és azt tenni amit a haza javára legüdvösebbnek vél, aki gondolja, hogy nemzetőri szolgálatával nagyobb hasznot tesz a hazá
nak, mint tanulásával: azt kár volna gátolni, aki pedig tanításával vagy tanulásával
inkább gondolja leróni hazafiúi kötelességét, annál kényszerítésnek nem lehet
helyét találni".
Batthyány ígéretet tett ugyan a prímásnak írt válaszában a XXII. te. módosítására,
addig is azonban a törvény rendelkezéseit tartotta irányadónak. Az Országos Nem
zetőrségi Haditanács és a miniszterelnök már júliusban megkísérelte a megyék
buzgalmának csökkentését, amennyiben szorgalmazták, hogy a lelkészeket, orvo
sokat, tanítókat, ne indítsák ki teljes számban a táborba. A szükséges kompromiszszum végül is 1848. szeptember 14-én született meg, amikor Batthyány aláírta a
törvény módosításáról intézkedő rendeletét. Ez a rendelet felmentette többek kö
zött a lelkészeket, a szerzeteseket és a falusi iskolamestereket a nemzetőrségi szol
gálat alól. Ugyanakkor kimondta, ha ,,a táborba vonulandó valamelyik nem
zetőrségi zászlóalj lelkészt kívánna magával vinni, tartozik az illető egyházi elöljá
róság a zászlóaljhoz a hatóságok megkeresésére tábori papot kirendelni".31
A tábori lelkészek döntő többsége azonban önkéntesen vállalta a belépést a
nemzetőrségbe. Ilyen önkéntes volt többek között Tompa Mihály, aki a Gömöri
önkéntes mozgó nemzetőr zászlóalj lelkészeként részt vett az 1848 októberi har
cokban és jelen volt a schwechati csatában is. Ha valaki oly népszerű volt egy
településen mint például Könyves Tóth Mihály Debrecenben, akkor aligha kerül
hette el a szolgálatot. Ritkán fordul elő, hogy az illetékeseknek lelkészek kirende
léséről kellett gondoskodni, amint az például Somogy megyében előfordult. A
nemzetőrség tábori lelkészeinek szolgálata hasonlított sorezredi kollégáik munká
jához, ami elsősorban abból adódott, hogy a nemzetőri és a reguláris alakulatokat
legtöbbször vegyesen alkalmazták. A táborban azután a lelkipásztori tennivalók
tekintetében nem volt éles különbség a különböző típusú csapatok között. így
például Sisvay Márton egri plébános, a Heves megyei nemzetőrség első zászlóaljá
nak tábori lelkésze a nemzetőrök mellett a jelenlevő sorkatonák számára is tartott
1848. augusztus 20-án Járeken ünnepi istentiszteletet. Egy kapitány állítólag életve
szélyesen meg is fenyegette, mivel beszédében a magyar minisztériumot is említet
te. Egyébként Sisvay akit Szemere Bertalan az Egri egyházmegye „legjelesb papjai"
30 Nemzetőr papok választása: OL H 92 1848:2946., 3572., 948., 1048., 1572., 1972.; illetve [Rónay Jácint.] Napló
töredék. Hetven év reményei és csalódásai. Nyomtatott kéziratul, tíz példányban. I. k. é. n. 68-69. o.; Alföldi Hírlap,
1848. augusztus 16. 54. o. Oláh György: Békésvármegye 1848-1849. I. k. 1889, 201. o.; Kossuth Hírlapjába továbbiak
ban: KH) 1848. augusztus 10. 159. o. Néhány esetben, például az Abaúj megyei nemzetörségben szolgálatot teljesített
Jergencz Ferenc és Tanóczy Leó tábori lelkészi szolgálatával kapcsolatban, nem sikerült kiderítenünk, hogy szolgálati
helyüket választás, vagy parancs következtében foglalták-e el. Hadlelkészi szolgálatukról Korponay János: Abaúj
vármegye monographiája. I. k., Kassa 1S66-1870. 146. o. A papság nemzetőri összeírásával kapcsolatos vitáról: Dr.
Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Bp. 1928. 179-180. o. (a továbbiakban:
Meszlényi 1928); Urban Aladár: A nemzetőrség és a honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 58-59. o. (a
továbbiakban: Urbán 1973); OL H 92 1848:785., 983., 1199., 1988., 2079. A püspöki kar tiltakozását közli Andics
Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-^í9-ben. II. k., Iratok 1848. március 15-1849.
március 4. Bp., 1952. 115-119. o. Elbocsátások: HL VI. 34. 6. d. 1848. július 21.; Szokolszky Bertalan.- A százéves kassai
püspökség. 1804-1904. Kassa, 1904. 76. o. Mészáros véleménye: OL H 54 1848:223.
31 Batthyány 1848. szeptember 14-i rendelete Urban 1973, 156. o.; OL H 92 1848:3672.; Közlöny, 1848. szeptem
ber 18. 511. o.
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között tartott számon, 1849. január 4-én az egri vadászcsapatban szolgálva fogság
ba esett a kassai csatában. Kun Károly lászlómagyarcsaholyi református lelkész
pedig nemzetőrei mellett a 31. honvéd zászlóalj lelki gondozását is vállalta.
A magyar hadsereg tábori lelkészeinek, illetve a nemzetőrség tábori lelkészeinek
szolgálata között azonban néhány jelentős különbség is megfigyelhető. A nemzet
őrség tábori lelkészei szervezetileg nem tartoztak a hadügyminisztérium hadlelkészi osztályának felügyelete alá, felettes szervük nem ismerte el státuszukat, s leg
többször zászlóaljakhoz osztották be őket, ami hadseregbeli társaikkal csak kivéte
lesen fordult elő. Szolgálati idejük (az önkéntes nemzetőrséggel táborba szállóké
is) általában rövidebb volt, s a táborban is szabadabban mozoghattak. Eperjesy
Ferenc pusztamonostori plébános, illetve a népfelkelőkkel táborba szálló Jaczkó
Károly kecskeméti római katolikus segédlelkész például egyszerűen elhagyták a
tábort. Imády Károly balassagyarmati plébános, akit az összes nógrádi őrsereg
tábori főpapjának választottak meg, miután tudósította a Kossuth Hírlapja olvasóit
a nógrádi első zászlóalj vitézségéről, beszámolóját a következőképpen folytatta:
,,Én is, amit mint tábori, de mint honvéd pap is, zászlóaljunk ápolására tehettem,
és mit tehetségemben csak állott, megtettem, teszek és teendek. A brucki
táborbani csapatunk számára 28 pár fehérnemű ruhát, miután ez testökön már el is
rohadt, 30 lepedőt, néhány font tépést és vánkost, szalonnát, zsírt, túrót, aszalt
szivát, ázalékot plébániám körében kat. és ágost. vallású honpolgároktól gyűjtvén,
elvittem és átadtam, és miután fehér ruhára legnagyobb szükségük volna, ismét
szép sikerrel gyűjtök számokra fehér ruhát, melyet újra személyesen táborba
viendek." Szlezák István szeredi plébános és alperes éppen Óbudán volt látogató
ban, amikor összefutott a Húrban ellen mozgósított nemzetőrökkel. Csatlakozott
hozzájuk, s így most már Bogár Zsigmond református lelkésszel együtt lelkesítet
ték a nemzetőröket. Az eset abból a szempontból is tanulságos, hogy a nemzetőr
ség esetében meglehetősen nehéz szétválasztani a kisegítő tábori lelkipásztorkodást a hivatásos szolgálattól. Horváth Pius piarista szerzetes, a pápai első zászlóalj
tábori lelkésze volt 1848 nyarán. Zászlóaljparancsnokának, Bezerédy Kristóf őr
nagynak a tanúsága szerint „erényes szelíd magaviseletével, lelkesítő hazafiúi
szónoklataival, betegek és haldoklók körül tanúsított fáradhatatlan egyházi szolgá
latával s általában hivatalos körének minden részbeni pontos betöltésével magá
nak egész zászlóaljam szeretetét és tiszteletét kiérdemelte".32
Mindazonáltal tábori lelkészi szolgálatot többet már nem akart vállalni. 1849.
május 20-án kelt kétvényében inkább a katonai nevelőintézetek bármelyikében,
32 Tompa Mihályról lásd Bisztray Gyula bevezetését: Tompa Mihály válogatott művei. (Vál. és jegyz. Bisztray
Gyúld) Bp., 19Ó1. 13. o. Lelkészek kirendelése nemzetőri szolgálatra: Szőcs Sebestyén: Csány László kormánybiztosi
tevékenysége 1848 áprilistól szeptember végéig. In: Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849. (Szerk. Molnár
András) Zalaegerszeg, 1990. 82. o. Sisvay Mártonról: Hadtörténelmi Közlemények 1941. 234. o.; Szemere Bertalan:
Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos. Okmánytár. S. a.
r., bev. és jegyz. Hermann Róbert és Pelyach István. Bp. 1990, 335. o.; Hermann E. 1932, 70. o.; Közlöny, 1848.
augusztus 21. 364. o.; KH 1848. július 29. 113. o. Kun Károly tevékenysége a Középszolnok megyei táborben: Pesti
Hírlap, 1848. november 9. 1052-1053. és 1848. november 16. 1077. o.; KH 1848. november 10. 504. o. A tábor elha
gyásáról Közlöny, 1848. október 21. 659. o.; Hadtörténelmi Közlemények, 214-244. o. (.Eperjesy Ferenc naplójegyzetei).
Imády Károlyról: KH 1848. augusztus 10. 159. o. és 1848. november 2. 477. o. Horváth Piusról: E>r. Balanyi György,
Biró Imre, Dr. Biró Vencel és Dr. Tomek Vince: A magyar piarista rendtartomány története. Bp., 1943. 173. o. (a továb
biakban: Balanyi-Biró stb. 1943); Vigília, 1948. 132-154. o. Bezerédy Kristóf zászlóaljparancsnok dicsérete: Kegyes
rendi Levéltár For 0-4. V73/10.; Dr. Gál István: A piaristák részvétele a szabadságharcban (1848/49.) In: A Magyar
Kegyes Tanítórend Budapesti Rom. Kat. Kollégiumának (általános iskola és gimnázium) évkönyve az 1947-1948.
iskolai évről. (Szerk.: Dr. Papp László-Dr. Dragos Károly) Bp. 1948. 20. o.; OL H 75 1849.19583.
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(de különösen a nagyváradiban) felállítandó honi történet és vele egybekapcsolt
tudományok tanszékének elnyeréséért folyamodott. A nemzetőrségi lelkészek
felekezeti viszonyai az önkéntesek nagy száma, illetve a választási rendszer miatt
rugalmasabban alakult, mint hadseregbeli társaik esetében. Ezek és a további ren
delkezésünkre álló adatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy noha a
nemzetőrségi lelkészek feladatai a magyar hadsereg lelkészeivel gyakorlatilag azo
nosak voltak (istentiszteletek tartása, temetés, a legénység szellemiségének ápolá
sa stb.), szolgálatuk kerete és jellege mégis eltért azokétól. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy lebecsülnénk szerepüket. 1848-ban például, amikor a hadsereg
tábori lelkészi állományának nem tartott lépést a létszámnövekedéssel, illetve ami
kor még nem kezdődött el a protestáns katonai lelkészek kinevezése, szerepük,
jelentőségük vetekedett ezredekben szolgálatot teljesítő társaikéval. A továbbiak
ban mi csak akkor fogunk kitérni szolgálatukra, ha ezt valamilyen, a szűkebb té
mánkhoz kapcsolódó tény (pl. a rendelkezésre álló egyéb források hiánya) indo
kolja.
Folyamodók,

folyamodványok

A magyar hadsereg tábori lelkészeinek egy részét a császári hadseregtől
„örökölte". Több mint 20 lelkész állt a magyar szabadságharc oldalára, ha csak a
számadatokat tekintjük. A ténylegesen szolgálatot teljesítő tábori lelkészek létszá
ma azonban ennél lényegesen kevesebb, hiszen sokan szolgálaton kívül voltak.
Dudás János, a 37. sorezred papja betegség miatt volt távol. Farczádi Mihály kény
telen volt elhagyni alakulatát (Károly-Ferdinánd ezred), mert az szembefordult a
szabadságharccal. Ugyancsak szolgálaton kívül volt 1848-ban Korének József és
Harsányi Sámuel. Canczler Róbert László és Vajda Ignác a hadi helyzet alakulása
következtében szakadt el állomáshelyétől. így miközben a hadsereg létszáma 1848
decemberére elérte, majd meghaladta a 100 000 főt, a tábori lelkészek létszáma alig
gyarapodott néhány fővel. Ez annyit jelent, hogy ekkor átlagosan kb. 4-5 ezer
katona jutott egyetlen tábori lelkészre. Az 1849-ben bekövetkezett nagyarányú
létszámnövelés ellenére a helyzet nem sokat változott 1849 augusztus elejére, hi
szen a 170 000 főt meghaladó hadseregben átlagosan kb. 5-6 ezer katona jutott
egyetlen tábori lelkészre. Egy ötezer lelket számláló egyházközség lelki gondozása
békeidőben az adott korban is teljesíthető feladat volt. A tábori lelkipásztorkodás
viszont háborús helyzetben, „idénymunka" jellege miatt, ilyen létszámviszonyok
mellett nem látható el tökéletesen. Egy nagyobb veszteségekkel járó csata után a
temetések és a sebesültek vigasztalására a nemzetőrség tábori lelkészeinek és a
kisegítő lelkipásztoroknak a segítségét is igénybe kellett venni. 33
A császári-királyi hadseregből „örökölt" tábori lelkészek motívumait, amelyek
szolgálati helyükön való megmaradásra ösztönözték őket, csak kivételes esetben
ismerjük. Czigler feltehetően azért tartott ki a fővárosok elfoglalásáig, mert az oszt
rák hadseregben sohasem lehetett volna belőle püspök. Itt legalább esélye volt rá.
A már említett Korének József és Farczádi Mihály nem akart a hazája ellen harcolni.

33 A magyar hadsereg létszámáról Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-1849. Bp.
1987. 40-63. o.
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Amint már utalunk rá, az állomáshelyek megtartásához feltehetően az is hozzájá
rult, hogy az elöljárók a helyükön maradtak 1848-ban.
Lényegesen pontosabb képünk van azokról, akik a szabadságharc alatt szerettek
volna tábori lelkészi alkalmazást nyerni. A hadügyminisztérium valamivel több,
mint 130 kérelmet regisztrált 1848-49-ben, amelyben a folyamodók tábori lelkészi
állást kértek. A kérelmezők valamivel több, mint fele a katolikus egyházból került
ki, főként a káplánok és az adminisztrátorok közül. Plébánosok csak kivételes
esetben szerepeltek a folyamodók között. A katolikusok ilyen módon egyházi
szervezetük nagyságának megfelelően, lakossági számarányuknál valamivel na
gyobb mértékben képviseltették magukat. Ez egyáltalán nem meglepő, ha figye
lembe vesszük, hogy a polgári átalakulás során a katolikus papok meghatározó
része a polgári középrétegekből származott. A származás önmagában ugyan még
nem meghatározó egy papi pályafutás során, de egyfajta értékrend és mentalitás
ismeretét mindenképpen jelenti. A katolikus alsópapság jelentős rétegeinek csatla
kozását a magyar liberális nemzeti mozgalomhoz a káplánok és az adminisztráto
rok mostoha szociális helyzete is elősegítette. Fizetésük nem haladta meg az évi 40
pft-ot, s ehhez járult az a gyakran méltatlan bánásmód, amelynek a plébánossal
szemben ki voltak téve. Ők alkották a korabeli értelmiség legrosszabbul fizetett
rétegét. Gyakran 15-20 évet kellett várakozniuk, mire a biztos megélhetést jelentő
és az állandó áthelyezések ellen is bizonyos védelmet nyújtó plébánosi kinevezést
átvehették. Másik, igen gyakran hangoztatott panaszuk a rendkívül gyakori és
minden alapos okot nélkülöző áthelyezés volt. Például Marczell Ákos Esztergomi
egyházmegyés papot 1837. október 26-án szentelték pappá. 1849 májusáig, amikor
el kellett menekülnie plébániájáról, hét állomáshelye volt: Várkony, Szentmihályfalva, Tallós, Udvarnok, Podola, Vágújhely és Nyitravicsáp. Szerzetesek
esetében a szerzetesi élet reformjára való törekvés játszhatott még fontos szere
pet.34
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a katolikus papság jelentős rétegei már a
szabadságharcot megelőzően bekapcsolódtak valamilyen formában a liberális
nemzeti mozgalomba. Gyakoriak voltak a névmagyarosítások. A Csanádi egyház
megyében a tábori lelkipásztorkodással később kapcsolatba kerülő lelkészek kö
zül például Kerndler Ferenc Kerényi Frigyesre, Mihálovics József Munkácsi József
re, Rosen Pál pedig Rózsafy Pálra magyarosította a nevét. Benőfi Soma (azelőtt
Brujmann Sámuel), az Egri egyházmegye segédlelkésze palóc népdalokat gyűjtött
a Kisfaludy társaság számára, Szabó Richárd dorozsmai káplán álnéven újságírói
tevékenységet folytatott. Rózsafi Pált ott találjuk azon Csanád megyei kispapok
között, aki ,,munkáskör"-t akartak létesíteni. A kör célja lett volna ,,a haza nyelvé
ben maguknak munkálatok kidolgozásával szabatos jártasságot szerezni".
Gasparich Kilit egy 1844-ben megjelent röpiratában nyíltan magyarnak vallotta
magát. Érthető tehát, ha az 1848 tavaszán bekövetkező események a papság köré
ben is élénk visszhangot váltottak ki. 1848. április 15-én 16 budai és pesti pap
memorandumot intézett Kunszt József esztergomi helynökhöz. Többek között
magyar nyelvű szertartást, fizetésük méltányos rendezését, a káplánok és plébáno34 A katolikus papság társadalmi gyökereiről Csorba László: A katolikus egyházi értelmiség társadalmi gyökerei a
polgári átalakulás korában. In: A polgárosodás útján. Tanulmányok Magyarország társadalmának átrétegződéséhez a
polgári átalakulás korában. (Szerk.: Szabad György) Bp., 1990. 165-166. o. Marczell Ákos pályafutásáról: Némethy
1894, 764-765. o. Meneküléséről: OL H 86 1. d. Marczell Ákos-Mednyászky Cézár. Szeged, 1849. július 15.
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sok közötti jogviszony rendezését, a reverenda használatának korlátozását és elöl
járóik választását követelték. Egymást érték a röpiratok, s az egyházi szertartások
módosítása mellett a radikálisok már a cölibátus eltörlését is sürgették. Ez utóbbi
követelés egyik élharcosa volt Szabó Richárd, aki röpiratban a polgári átalakulás és
a szólásszabadság üdvözlése mellett a cölibátust okolta az egyháztörténelem vala
mennyi sötét eseményéért. Nevezetesen a hitszegéseket, mérgezéseket, házasság
töréseket, vérfertőzéseket, gyermeksikkasztásokat, rablásokat, gyilkosságokat és
más egyéb kevésbé szívderítő eseményeket mind-mind a cölibátusból vezette le.
Mivel a papi nőtlenséget sem Krisztus, sem az apostolok nem rendelték el, ez nem
más mint a papságnak egy emberi jogtól való megfosztása, amely jogot az egyház
nak (vagy ennek vonakodása esetén az államnak) kötelessége visszaadni. E for
rongó réteget viseletéről is könnyű volt felismerni: világi ruhában jártak, bajuszt
illetve szakállt növesztettek. A nyugtalanság a szerzetesrendeket is elérte. Lázadoz
tak a bencések és a ciszterciek, a piaristák pedig 1848 szeptemberében ún. forra
dalmi káptalant tartottak és új elöljárót választottak. A rend demokratikus átalaku
lását szorgalmazók között ott volt Lutter Ferdinánd, a budai gimnázium tanára, akit
1849 júliusának végén a szegedi táborba neveztek ki hadlelkésznek. Ez az elége
detlen réteg adta tehát a tábori lelkészségért folyamodók jelentős részét. Ha sike
rült elnyerniük az állást, még a legrosszabb esetben is annyi pénzt kaptak havidíj
ként, mint korábban egy egész év alatt. Akiket egyházfegyelmi, vagy más okok
miatt mellőztek, azok itt reméltek biztos állást. A plébánosok pedig azért fordulnak
elő csak kivételesen a folyamodók között, mivel többségük már életkoránál fogva
sem lett volna képes a rá váró fizikai megpróbáltatásoknak megfelelni, nem be
szélve arról, hogy ez esetben biztos egzisztenciájuktól is meg kellett volna válni
uk.35
Létszámunkat tekintve a református folyamodók állnak a második helyen. Az
1840-es évek közepétől a debreceni lelkipásztorok igehirdetésében egy demokra
tikus irányú fordulat figyelhető meg. Ezen új szellemiség egyik képviselője Köny
ves Tóth Mihály volt, aki 1848-ban az aradi táborban működött mint nemzetőrségi
lelkész. A minisztérium 1848-49-ben kb. 20-25 református lelkész kérvényét iktat
ta, de közülük is csak néhány főt neveztek ki tábori lelkésszé. Ez is arra utal, hogy
az alkalmazás szempontjából biztosabb volt, ha az illető lelkész csatlakozott a
hadsereghez és ezt követően próbálta meg állásának megerősítését kieszközölni.
Ez nem jelenti azt, hogy csak ennyien vállalták volna szükség esetén a szolgálatot.
Szoboszlai Pap István tiszántúli református szuperintendens megkeresésére már
1848 november-decemberében 20 lelkész jelezte, hogy szükség esetén vállalja a
tábori leleszi szolgálatot. Érthető ez a lelkesedés, hiszen a reformátusok eddig az
egész császári-királyi hadseregben csak egyetlen tábori lelkészi állomással rendel
keztek, s most szerették volna a vallási egyenjogúságot ezen a téren is megvalósí
tani.
35 Névmagyarosítások a Csanádi egyházmegyében valamint a csanádi papnevelde „munkás-kör"-éről Dr. Kováts
Sándor.- A csanádi papnevelde története. A mai papnevelde megnyitásának első centenáriuma alkalmából. 1806-1906.
Temesvár, 1908. 325-326. o. és 361. o. Benőfi népdalgyűjtéséről Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp.,
1980-1981. (Reprint) I. k., 871-872. o. Gasparich nyilatkozata Gasparich Mit: Szózat a káromkodás ellen. Pest, 1844.
10. o. Az alsópapság 1848-as mozgalmáról Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és
1849-ben. Genf, 1865. I. k., 35-38. o.; Meszlényi 1928, 48-62.; Dr. Andics Erzsébet: Az egyházi reakció 1848-49-ben.
Bp., 1949. 65-71. o.; Török Jenő: A katolikus autonómia mozgalom 1848-1871. Adalékok a magyar liberális katoliciz
mus történetéhez. Bp* 1941. 17^48. o.; Hermann E. 1973, 424. o.; Szabó Richard: A coelibatus. Szeged, 1848. 1-69. o.
Lutter Ferdinánd 1848-as tevékenységéről: Balanyi, Biróstb. 1943, 167-169. o.
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Érdekességként megemlítjük, hogy akadt olyan folyamadó is, aki elégedetlen
volt a tábori lelkipásztorkodás kialakult rendszerével. Kármán Pál kecskeméti re
formátus segédlelkész, amint az 1848. december 15-én Kossuth Lajosnak írt leve
léből kiderül, nagy erőt helyezett a magyarnak azon hitébe, hogy győznie kell,
különben mindnyájukat legyilkolnák, ,,és én ezen hitet - írja a derék lelkész - a
legdühösebb fanatizmusig szeretném felcsigázni, - mit Kecskeméten a szószékből
meglehetős sikerrel cselekedtem is.
E végre szükségesnek látnám a tábori lelkészi hivatalt nagyobb kiterjedésben
felállítani, - oly módon, hogy a tábori lelkészek - kik egyről [sic!] egyig mind jó
szónokok legyenek - mint ilyenek ne volnának csupán a táborhoz kötve, hanem
szabadságukban álljon, sőt kötelességük legyen, az egész országban keresztül
kasul járni, a magyar köznépet mindenütt buzdítani, fanatizálni, - a más ajkúakat
pedig a magyar iránti szimpátiára bírni".
Nem tudjuk válaszolt-e, s ha igen mit Kossuth ezen eredeti javaslatra, minden
esetre az bizonyos, hogy a szabadságharc tábori lelkipásztorkodása több módosí
tással ugyan, de alapvetően megőrizte a korábbi formákat, s nem tért át a Kármán
Pál által javasolt útra.
A másik két protestáns felekezet tagjai lényegesen kevesebb folyamodványt
nyújtottak be. Az unitáriusok részéről az ótordai lelkész, Pap Albert János kérel
mének maradt nyoma. Az evangélikus lelkészek sem voltak túl sokan, mindössze
hárman. Krizsán József, Roth Márton és Dr. Taubner Károly vágyai azonban nem
válthattak valóra. A legtöbb esélye kétségtelenül Dr. Taubner Károlynak az MTA, a
Királyi Magyar Természettudományi Társaság és a berlini Filológiai Intézet tagjá
nak volt. O a Lombardiában és Velencében állomásozó magyar katonák evangéli
kus tábori papjaként teljesített szolgálatot. Mészáros Lázár bátorítására Eötvös Jó
zsefhez fordult, hogy az ,,a magyar hazában állomásozó katona-hadseregek
evangélikus esperes-tábori papjává Budára" nevezze ki. Nem a háborús ínség miatt
kívánkozott el, ,,a távollét hazámtól, elszigeteltetésem irodalmunktól búsítja lel
kem s teszi vérzővé szívemet" - olvashatjuk levelében. Kérelmét nem teljesítették,
viszont az osztrákok az 1848-49-es itáliai harcokban szerzett érdemei elismeréséül
kitüntetésben részesítették.37
E két protestáns felekezetnél valamivel több kérelmet nyújtottak be ortodox lel
készek, s a zsidó felekezetekhez tartozók is benyújtottak két folyamodványt. A
minisztérium tehát nem szenvedett hiányt jelentkezőkben.
A felekezeti megoszlásnak azonban nem volt döntő jelentősége a jelentkezők
szempontjából. A tábori lelkészi szolgálat az egyetlen módja volt annak, hogy a
lelkészek egyházilag törvényes és elfogadott keretek között katonák lehessenek,
így a hadügyminisztériumhoz eljuttatott folyamodványokban gyakran olvashatók
szubjetktív, ám e rétegre annál jellemzőbb fordulatok, amelyek a folyamodványt a
hazaszeretet érzésével, belső sugallattal, lelkiismereti kötelességgel támasztják alá.
,,Mióta Honunk szent földét ellenség dúlva tiporja - kezdi kérelmét Matólcsy János
36 Demokratikus fordulat a debreceni igehirdetésben: Dr. Varga Zoltán,- Debreceni lelkipásztorok, mint híveik
politikai és társadalmi vezetői (1790-1848). Debrecen, 1936. 17. o. Szobolai Pap István felhívásának eredményéről: OL
H 82 21. kútfő 1848:10600. Kármán Pál javaslata: OL H 2 (OHB) 1848:5894.
37 További protestáns folyamodványok: OL H 57 10. kútfő 1849:308. (Pap Albert); OL H 75 1849:14242., 21632.
(Krizsán József, Roth Márton). Dr. Taubner Károly folyamodványa: OL H 57 1848:4. kútfő, 1. tétel, különböző tudomá
nyos intézményekben lévő tagságháról M. Schem. 1847., 73. o., kitüntetéséről Bielik 1901, 328. o.
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darvasi református lelkész -, csak egyetlen eszme élt szüntelen keblembe [sic!l; és
ez: Hazám ellensége kiűzésében s eltiprásában, tehetségem szerént közremunkál
ni".38
' •
Majláth Mihály richwaldi római katolikus lelkész hazafiúi legszentebb kötelessé
ge lelkiismeretes teljesítésére hivatkozik. Igaz Dániel barcsi római katolikus káplán
a magyar nemzet és hazája iránt érzett forró szeretetéről beszél. Szilágyi László
magyarkakucsi református lelkész arra hivatkozik, hogy tábori lelkészként na
gyobb szolgálatot tehet hazájának, mint 42 főt számláló gyülekezetében. Roth
Márton evangélikus segédlelkész párhuzamot vont az egyén szabadsága és vagyo
na valamint édes hazánk szabadsága között. Mindkettő addig marad fenn, amíg
meg tudjuk védeni. Támár Imre Egri egyházmegyei áldozár ,,keble szent sugalmát
követve" ajánlotta fel a honnak szolgálatait. Horváth Ferenc római katolikus plé
bános Radnáról keltezett folyamodványban így vall:
,,E sok ármánykodástól körülvett édes magyar Hazánk megmentésébe, s a honi
törvények által már megalapított magyar Alkotmányunk védelmezésébe kezdettől
fogva mindig a legnagyobb rokonszenvvel viseltettem, s legforróbb hazafi köteles
ségemnek tartottam alkalmat nyerni, miszerint Kedves Hazámnak szolgálhassak, s
ha szükség kívánná adóját én is lefizethessem. Ezen általam forrón óhajtott célt
csak akkor érhetném el, ha mint fölszentelt pap a magyar hadseregben egy tábori
lelkészi állomást lenne szerencsém nyerhetni".
A tábori lelkészség elnyeréséért benyújtott folyamodványok másik szembetűnő
sajátossága, hogy szép számmal akadnak közöttük olyanok, amelyeket menekül
tek írtak. Majláth Mihály ,,a határszéli ellenséges indulatú nép" és a „bármikor
berohanandó ellenség dühének" volt kitéve. Igaz Dánielt a Barcsra betört szerbek
elfogták és ki akarták végezni. Balogh György zombori káplánnak, aki a helyi
elemi iskolában tanított, szintén menekülnie kellett a várost feldúló ellenség elől.
Molnár István stridói káplán a börtönbüntetés elől szökött meg. A menekülő és
alkalmazást kérő papok létszáma különösen 1849 nyarán nőtt meg, így a folyamo
dók létszáma a hadihelyzet romlásával együtt nőtt. Szegeden jelentkezett és kért
tábori lelkészi állást a menekült lelkészek közül Gasparich Kilit barátja, Saághy
Vendel üzbégi római katolikus lelkész, akinek marháit az ellenség egy rajtaütés
során elrabolta, nyolc hetes bujdosás után itt kért alkalmazást Marczell Ákos
nyitravicsápi római katolikus- lelkész, itt sürgette ismételten kinevezését Kovrik
Artúr békésszentandrási római katolikus segédlelkész, valamint a Budapestről
menekülő Einhorn Ignác rabbi. Az államnak egyébként érdekében állt a menekül
tek alkalmazása, hiszen az alkalmazást nem találók részére segélyt fizettek.
Gyakran bukkan elő a folyamodványokban a nyelvtudásra való hivatkozás is. Ez
azonban nem tette lehetővé a jelentkezők közötti differenciálást, hiszen- a többség
legalább három nyelven beszélt, de akadt olyan jelentkező is (Zimka János piarista
szerzetes), aki arra hivatkozott, hogy „magyar, német, tót és deák nyelveken kívül
franciául és olaszul is" ért. Gyakran előfordult, hogy a kérvényt néhány egyházi
vagy világi személy támogatta. Az ajánlók politikai súlya a lehető legszélesebb
skálán mozgott. Boldogkeresztúr elöljárói Blaskó Antal helybeli római katolikus
38 OL H 75 1849:13615.
39 Igaz Dániel: OL H 75 1849:18339.; Szilágyi László: OL H 75 1849:19097.; Roth Márton: OL H 75 1849:21632.;
Támár Imre: OL H 75 1849:21901.; Horváth Ferenc: OL H 1849:22220.
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segédlelkész kinevezését támogatták. Szentmiklóssy Sámuel református lelkész
kérelmét többek között Nagy Mihály szuperintendens is pártolta. Hoiváth Mihály
kultuszminiszter Molnár Istvánt ajánlotta. Morár Miklós fikatári ortodox lelkészt
Krassó megye másodalispánja szerette volna az óhajtott álláshoz segíteni. Somossi
Ignác kormánybiztos Balázsi Ferenc tiszapüspöki római katolikus segédlelkész
kinevezését sürgette s noha a folyamodót Kossuth is „előforduló alkalommal tá
bori papságra leendő kinevezés végett" a hadügyminisztérium figyelmébe ajánlot
ta, a derék segédlelkészből mégsem lett tábori pap. Megkímélve a további esetek
felsorolásából az olvasót, nyilvánvaló, hogy az ajánlások a kinevezésekre nem
gyakoroltak hatást.40
A folyamodványok következő figyelemreméltó eleme azoknak az érdemeknek,
tevékenységeknek a köre, amelyeket a pályázók érdemesnek tartottak megemlí
teni. Gyakran hivatkoztak eddig végzett áldozatos lelkészi illetve tanári munkájuk
ra. Galgóczi Ignác piarista szerzetes Szegedről a következőket írta: „Tizenkilenc év
óta munkálkodom nevelési pályán, ezen idő alatt neveltem a hazának hasznos
polgárokat, kik közül számtalan a zsenge korában belétoldott tiszta hazafi érzetnél
fogva, a hon szabadságáért karát és vérét feláldozni első felhívásra szent köteles
ségének tartotta; önérzettel, és nyugodtan mondhatom eszerint, hogy a hazának
egy részről leróttam tartozásomat.
Azonban a szabadság szent harcában minden jó honfinak jutott osztályrész, hi
vatásomhoz, s koromhoz képest én is szolgálatot tenni óhajtok, kívánom lelkesí
teni azon hősöket, kik feláldozták magokat e hon javáért, s lelki vigasszal ellátni,
ha vitézül sebesültek meg a harctéren, hol nemsokára véreikből fog felvirulni a
szabadság fája." T
Iván Tivadar ortodox lelkész a román nép körében végzett sikeres felvilágosító
munkájára hivatkozott, Gajdos Döme minorita lelkész a honvédtoborzás során
szerzett érdemeit említette meg, Sztankovits István szentpéteri segédlelkész az
ostromtól szorongatott Komáromban tíz napig altüzérként szolgált. A temesvári
papneveldében 1845-ben végzett Schaeffer Antal segédlelkész mindig megtalálta a
módját, hogy támogassa a szabadságharcot.
„Alulírt ezennel bátorkodom egy tábori lelkészi állomásért folyamodni - írta
1849. május 9-én a minisztériumnak -, kérésemet a következőkre alapítván: Öt éve
már hogy Csanád egyházmegyében mint segédlelkész működök, a Nagyjécsán
történt csata alkalmával midőn az ármányas ellenség népünket lefegyverezni
akarta, magam személyesen az ellenségnek két Zsivkovich ezredbeli katonáját
éltem veszélyeztetésével lefegyvereztem, és Nagysándor József akkoriba [sic!] alez
redes úrnak általadtam. Népünket, jóllehet a temesvári zsarnokok már fogsággal
fenyegettek, soha meg nem szűnő lelkesedéssel a magyar kormány iránti tántorít
hatatlan hűségre intettem, és azt személyesen is megmutatni soha el nem mulasz
tottam, miért is utóbbi üdőkben állomásomat egy üdőkre elhagyni kéntelenítet
tem. Jelenleg pedig Bem tábornok úr a bánsági németekhezi felszólításával már
40 Balogh György: OL H 75 1849:20601.; Molnár István: OL H 75 1849:21292.; Saághy Vendel és Marczell Ákos
folyamodványa: OL H 86 1. d. Szeged, 1849. július 15.; Kovrik Artúr: OL H 75 1849:25401.; Einhorn Ignác: OL H 75
1849:25335.; Zimka János: OL H 75 1849:22804.; Blaskó Antal: OL H 75 1849:23048.; Szentmiklóssy Sámuel: OL H 75
1849:21627.; Morár Miklós: OL H 75 1849:21449.; Balázsi Ferenc: OL H 75 1849:2743., 3941. (közli KLÖM XIV. 505.
o.); OL H 2 (OHB) 1849:1622., 2139.
41 Galgóczi Ignác: OL H 75 1849:17298.

-106-

több községekbe jártam, és azt kiosztogatva őket arra szólítottam fel, hogy siesse
nek az említett tábornok zászlója alá kiíratni az ellenségnek utolsó gyökerét, sies
senek megmutatni azt, hogy érdemesek édes hazánknak legtermékenyebb földjét
szánthatni, és hogyha kell hazánkért halni nem irtóznak." 2
A legbátrabbak a fegyverfogástól sem riadtak vissza a folyamok közül. Liebhart
Lukács a baranyai nemzetőrségben volt lelkész, majd főhadnagy, illetve százados.
Hozzá hasonlóan fegyverrel is szolgált többek között Gondol Károly nagycsécsi
református lelkész, Blaskó Antal boldogkeresztúri római katolikus segédlelkész,
Matolcsi János darvasi református lelkész, a már említett Balázsi Ferenc, Kulányi
Ferenc nemzetőrségi segédtiszt, Kukacz István teszéri római katolikus segédlel
kész, Opiez Sándor római katolikus áldozópap és nemzetőri százados, Szalay Sán
dor önkéntes nemzetőr. A sort még folytathatnánk, de már e névanyag áttekintése
is azon meglepő következtetés levonására jogosít fel, hogy a nemzetőri szolgálat (a
fegyveres szolgálat) nem jelentett előnyt a magyar hadsereg tábori lelkészi posztjá
ért folytatott versenyben. Az itt felsoroltak közül egyedül Liebhart Lukácsot nevez
ték ki 1849 július közepén tábori lelkésznek. Hasonló a helyzet a nemzetőrség
tábori lelkészeivel is. Noha ismerünk olyan személyeket (Liebhart Lukács,
Gaparich Kilit) akik először a nemzetőrségnél, majd a sorkatonaságnál teljesítettek
lelkészi szolgálatot, a többség számára ez sem volt elengendő, egyéb feltételek
híján a kinevezéshez (Blaskó Antal, Kikinger Alajos, Mihály Lőrinc, Jaczkó Károly
stb.).
Áttekintve e kérelmeket, az alábbi következtetések levonására látunk lehetősé
get. Először: a benyújtott kérelmek száma jelentősen meghaladja a hadsereg szük
ségletét. Másodszor: a jelentkezők többsége már a szabadságharc előtt valamilyen
formában bekapcsolódott a liberális nemzeti mozgalomba, a szabadságharc alatt
pedig erejéhez mérten támogatta a magyar kormányt. Harmadszor: a magyar had
seregben tábori lelkészi álláshoz jutni többféle módon lehetett, ezek egyik (ha
nem is legbiztosabb) módja a hadügyminisztériumhoz benyújtott folyamodás volt.
A minisztériumnak a benyújtott folyamodványokkal kapcsolatban a következő
tényeket kellett mérlegelnie: van-e üres tábori lelkészi állás? A folyamodó alkal
mas-e annak betöltésére? Szól-e valamilyen egyéb érv (politikai üldözött, felekezeti
hovatartozás stb.) alkalmazása mellett? E kérdések mérlegelése 1848-ban, illetve
1849-ben különböző módon történt. 1848-ban a kinevezések során még teljesen
az osztrák mintát követték. Eszerint az ezred parancsnokságának, amelynek újon
nan kinevezett tábori lelkészre volt szüksége, az illetékes főhadparancsnoksághoz
kellett fordulni, innen áttették a kérelmet az adott tábori főpaphoz, aki viszont a
területileg illetékes megyéspüspökhöz fordult ajánlás végett. Minden ezred ahhoz
az egyházmegyéhez tartozott, ahonnan a kiegészítését nyerte, illetve ahol a törzse
állomásozott. A tábori főpap ezt követően megvizsgálta az ajánlott lelkészt, s ha
alkalmasnak tartotta az állás betöltésére, megtette előterjesztését az illetékes szerv
nek. Ez a rendszer 1849-ben azután jelentékenyen módosult. Ennek oka részben a
juriszdikciós szálak elszakadásában illetve az önálló tábori püspökség felállításá
nak kudarcában, részben pedig abban keresendő, hogy a megszülető magyar
hadsereg lelkipásztori igényeit gyorsan kellett kielégíteni, amire a fent vázolt rend42 Iván Tivadar: OL H 75 1849:19099.; Gajdos Döme: OL H 75 1849:18503.; Sztankovits István: OL H 75
1849:25332.; Schaeffer Antal: OL H 75 1849:14999.
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szer képtelen volt. Szerepet játszhatott a már említett politikai szempont is,
tuniillik, hogy a konzervatív felfogású főpapok befolyásától megóvják a hadsere
get, 1849-ben (és részben már 1848-ban is) a folyamodók közvetlenül a hadügy
miniszterhez fordultak. A kérelmeket a HM hadlelkészi osztályának főnöke vizs
gálta meg, aki szükség esetén a jelöltet kinevezés végett a hadügyminiszter (vagy
annak helyettese) elé terjesztette. Ugyancsak az osztályfőnök feladata volt, a kine
vezett lelkészek számára a szükséges utasítások megfogalmazása. A folyamodók
esetében tehát a tábori lelkészi osztály vezetőjének volt döntő befolyása a kineve
zésekre, a befolyásos ajánlók, még ha katonák voltak is, nem sokat számítottak.
Dallos Pál kirvai adminisztrátor például, akit 1848-ban Tétény község elöljárói
Berghammer Károly plébános utódaként szerettek volna látni, 1849. május 21-én
egy meglehetősen zavaros levélben kérte Görgei Artúrt, nevezze ki bármely
lovasezredhez káplánnak. Mednyászky Cézár a kérést már ekkor mellőzendőnek
vélte s később mint osztályfőnök, a Feldunai hadsereg vezérkari főnöke, Bayer
József ezredes, sürgetése ellenére is ragaszkodott ehhez a nézetéhez. Nem is lett a
derék adminisztrátorból tábori lelkész. Az eset azért is érdekes, mert a hadügymi
niszternek általában nem bírálták felül a hadlelkészi osztályfőnökök előterjesztéseit.43
Hogyan lehetne tehát a sikeres alkalmazás feltételeit összefoglalni? Az alkalma
zás előfeltétele volt, hogy üres állomáshely álljon rendelkezésre. 1849. július 16-án
Mednyászky Cézár osztályfőnök felhívta az érdeklődők figyelmét, hogy a magyar
hadseregnél a tábori lelkészi állások be vannak töltve, így folyamodványokat csak
akkor nyújtsanak be, ha új tábori lelkészi állások felállításáról értesülnek a hivata
los lapból. Kivétel nélkül alkalmazták a korábban az osztrák hadseregben kineve
zett majd a magyar hadsereg oldalára átállt tábori lelkészeket, akkor is ha 1848-ban
hosszabb-rövidebb ideig szolgálaton kívül voltak, (pl. Dudás János, Dr. Korének
József, Harsányi Sámuel). Az alkalmazás másik viszonylag biztos módja volt az
adott hadseregnél szolgálatra jelentkezni. Mivel 1849 júliusáig a magyar hadsereg
tábori lelkész hiánnyal küzdött, így a parancsnokok örömmel alkalmazták a szol
gálatra jelentkezőket, s a legtöbb esetben sikerült kieszközölniük a minisztérium
megerősítését is. Nem volt teljesen reménytelen, noha a „túlkínálat" miatt kevésbé
biztos út a HM-hez való folyamodás. Itt részben a szükségletek döntöttek, részben
a folyamadók egyéni érdemeit vették figyelembe. Azok esetében, akik az általános
kívánalmaknak megfeleltek, előnyt jelentettek, ha politikai üldözésnek voltak
kitéve. Hátrányos volt viszont, ha a kérelmező nem bevett felekezethez tartozott,
ha már betöltött állásért folyamodott, illetve ha olyan egységhez (pl. zászlóaljhoz)
kérte a kinevezését, ahol hivatalosan nem alkalmaztak tábori lelkészt.
Ezek a következtetések azonban - mint a történelemben általában - csak ten
dencia jelleggel érvényesek: A kinevezésekbe gyakran beleszólt a hadihelyzet
vagy a véletlen is. Jaczkó Károly kecskeméti római katolikus segédlelkész, aki az
ókéri táborban már gyakorolta a tábori lelkészi szolgálatot, azért nem tudta elfog
lalni állását a 16. (Károlyi) huszárezrednél, mert az ellenség elvágta a Debrecenbe
utazás lehetőségétől. 1849 június végén-július elején ismét felmerült a kinevezése,
43 Az osztrák kinevezési rendszerről: Bielikl901, 150-151. o.; Melichár 1899, 68-73. o.; Borovi\992, 4 4 ^ 5 . o., de
itt a szerző főhadparancsnokság helyett állandóan hadtestparancsnokságot emleget. Dallos Pál: OL H 56 19. kútfő 4.
tétel (1848); OL H 75 1849:21629. (iktatókönyv), 23111.; OL H 115 2. d. Dallos Pál-Görgei Artúr Kirva, 1849. május 21.
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ezúttal a 18. (Attila) huszárezredhez, de végül mégsem lett belőle tábori lelkész. A
sok nyelvet ismerő Hérics Antalt viszont meglehetősen különös körülmények
között alkalmazták. Történt ugyanis, hogy az ó-szőnyi plébános, Gango József,
mivel az osztrákokkal szimpatizált, tanácsosabbnak látta elhagyni a falut, amikor
az a magyarok kezére került. Az így megüresedett plébániára Hérics Antalt nevez
ték ki. A megszökött plébános gazdasszonya, Takács Jánosné Bodofalusi Julianna
és annak lánya, Mária azonban nem adták fel olyan könnyen a harcot. Föllázítot
ták Hérics ellen a falut, sőt meg is fenyegették. A szorult helyzetbe került pap
Alvinczy Alvin honvéd századoshoz, a 98. zászlóalj parancsnokához fordult segít
ségért, aki valóban döntő fordulatot adott az eseményeknek. A ,,gaz fondorkodó"
és ,,áruló" asszonyt leányával együtt fogságba vetette, Héricset pedig a zászlóalj
tisztikarának kérésére oltalma alá vette és magával vitte Komáromba tábori lel
késznek.
A folyamodványok benyújtásának időbeni megoszlása nem ad lehetőséget lát
ványos következtetések levonására. Tény, hogy a legtöbb folyamodványt 1849
május, június és július havában nyújtották be, amiben - feltételezésünk szerint - a
hadihelyzet alakulása volt a döntő tényező. Az időszak első felében Magyarország
területének legnagyobb része meg volt tisztítva az ellenséges csapatoktól, a postai
és egyéb közlekedés helyre volt állítva, így a folyamadók egyrészt be tudták nyúj
tani kérelmeiket, másrészt a tábori lelkészi állás valódi perspektívának tűnt. Az
időszak második felében viszont, amikor a Paszkevics tábornagy parancsnoksága
alatti orosz csapatok is megkezdték az előrenyomulást, számos lelkész is elmene
kült, s számukra az egyetlen lehetséges alkalmazási terület - ha lelkészek akartak
maradni - a tábori lelkészi állás volt. így paradox módon a hadihelyzet romlása is a
folyamodók létszámának növekedéséhez vezetett.
A magyar hadsereg tehát 1848-ban a es. kir. hadsereghez hasonlóan rendelke
zett tábori lelkészi hierarchiával. Kezdetben a hadügyi vezetés - az ausztriai példát
követve - egy önálló tábori püspökség felállítására tett kísérletet. Mivel a politikai
helyzet ezt nem tette lehetővé, a magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiáját ide
iglenes jelleggel szervezték meg. Ebből az ideiglenességből vezethetők le azok az
eltérések amelyek a magyarországi, illetve az ausztriai tábori lelkészi hierarchia
között fenn álltak. A különbségek mellett a magyar hadsereg tábori lelkészi hierar
chiája számos hasonló vonást mutat a császári hadseregbelivel. A nemzetőrség
tábori lelkészeit legtöbbször a tisztekkel együtt a legénység választotta. A magyar
hadsereg tábori lelkészeit viszont a hadügyi vezetés nevezte ki, vagy erősítette
meg állásában. A magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiája kialakulása során azt
is figyelembe kell vennünk, hogy 1848-49-ben kb. kétszer annyi klerikus szeretett
volna tábori lelkészi szolgálatot teljesíteni, mint ahányat a hadsereg ténylegesen
alkalmazott.
44 Mednyászky az állások betöltéséről Közlöny, 1849. július 18. 564. o., v.o.: OL H 75 1849:25423. (iktatókönyv).
Jacž-KÓ Károly (Örkény, 1821. október 17. Bugyi, 1899. február 20) Váci egyházmegyés római katolikus lelkész. Vácott
fi'ozófiai és teológiai tanulmányokat folytatott. Ezek befejeztével 1845. július 20-án pappá szentelték. 1848-ban kecs
keméti segédlelkész, az ókéri táborban hadlelkészi szolgálatot teljesített, de közelebbről nem ismert zavarok miatt
elhagyta a tábort. 1848-49-ben Kecskeméten liberális felfogású szentbeszédei tették népszerűvé. 1857-től plébános
Dunakeszin, 1869-1872 között betegállományban volt. 1872-től borosberényi plébános, 1877-től 1884-es nyugdíjba
vonulásig ismét képián, 1888-ban reaktiválják, bagi káplán, majd 1891-től haláláig adminisztrátor Bugyiban. (Források:
Chobot Ferenc: A Váci egyházmegye történeti névtára I, k., Vác, 1915. 780. o.; OL H 86 1. d, Előterjesztési ív; OL H 75
1849; 31065., 31066.; Közlöny, 1848. október 21. 659. o. és 1848, november 1. 702. o. és 1849. június 17. 506. o.)
Hérics Antalról: Ambrus 1892, 63-65. o.; Szinnyei 1887, (Komárom) 327. o. és 374. o.; OL H 75 1849:25839.

-109i

MŰHELY

LENKEFI FERENC

A LELKIGONDOZÁS PROBLÉMÁI
A FRANCIA HADIFOGLYOK KÖRÉBEN MAGYARORSZÁGON
I796-I8OO
A témakörrel foglalkozó tanulmány első részét e folyóirat 1994. évi 3. számában - az emigráns francia
papok sorsát az 1795. év utolsó harmadáig, a fogolycserék első hullámáig nyomon követve - azzal
zártam, hogy a 12 egyházi személy egzisztenciája, akár intézményes, akár nem hivatalos formában
fennmaradhatott. A források további vizsgálata során mindkét feltételezés helytállónak bizonyult, arra
viszont nem történt utalás, hogy az 1800-as évig, amikortól jelen időben többé nem említik őket,
bánnelyikük visszatért volna hazájába, sőt, új nevek is feltűnnek.

A budai Főhadparancsnokság, miközben továbbra is figyelemmel kísérte sorsukat, természetesen
feladatának tartotta, hogy a Magyarországon, szolgálatuk során elhunyt lelkészek hagyatéki ügyeit
megnyugtatóan rendezze. Az 1796-os év iktatókönyvei, mivel az iratok csak nagyon hiányosan maradtak
fenn, rövid bejegyzéseik ellenére mégis elég információt nyújtanak. Számos kivonat utal a Nagyváradon,
1795 októberében elhunyt Maurice Langlaise hátrahagyott ingóságai sorsának tisztázására. Ez
elárverezésüket jelentette, hogy a befolyt összegből az ápolási és a temetési költségeket fedezhessék. Az
elhalt abbé végrendeletében 111 forintot adományozott a beteg francia hadifoglyok segélyezésére.1
A jó szándék ellenére az 1794 nyarán, Aradon elhunyt Jean Aubin du Hamel hagyatéki ügyének
intézése meglehetősen vontatottan haladt, hiszen a még az aradi francia hadifoglyok javára tett 27 forintos
adományát is csak 1796 novemberében osztották ki a nagyszombati és a lipótvári foglyok között.2
A száműzetésben élt papok közül 1795 végén először Pellisot adott életjelt magáról, amikor az aradi
várparancsnokság december 22-én tolmácsolta kérelmét a budai Főhadparancsnokságnak, miszerint a
lelkész egészségi okokból Ujaradra költözött volna. A General Commando ennek nem látta akadályát.3
Kollégáját, Jean Jacques-ot a pozsonyi főhadbiztosság 1796. január 7-én kivonta az illetményfizetés
alól, mivel ekkor úgy tűnt, jó állás adódott számára. Évi 200 forint díjazásért, koszt-kvártéllyal Neuhold
udvari kamarai tanácsos házánál helyezkedhetett volna el, két fia nevelőjeként. Ezzel összefüggésben
felvetődött, hogy Jacques helyére a rendelkezésre állók közül esetleg újabb papot kellene a Pozsonyban
egyedül maradó, név szerint nem említett (valószínűleg Cretin) lelkész mellé küldeni.4
Nem sokkal később, január 25-én a pozsonyi főhadbiztosság kénytelen volt helyesbítést tenni. Egy
névrokonságból származó félreértés tisztázása után bizonyossá vált, hogy nem Jean Jacques-ot
alkalmazták volna a Neuhold családnál, ugyanis az addig Aradon szolgált Jacques Jacques kapta meg
Nancy püspökétől az engedélyt az állás betöltésére. Pozsony arra is utalt, hogy a környéken új pap
felvételére nincs szükség, mivel a lipótvári és a nagyszombati foglyok is el voltak látva.5
A Helytartótanács, még a korábbi tényállás tudatában, január 19 én közvetítette Fengler József győri
püspök jóváhagyó véleményét Jean Jacques privát alkalmazásáról a két Neuholdfiú mellett, a már
megállapított feltételekkel. Barco február 3-án világosította fel a Helytartótanácsot a változásról, miszerint

1 Hadtörténelmi Levéltár, General Commando in Hungarn (a továbbiakban: G. C.) 1796-17-27., 157., 223., 233.,
313., 412., 481., 532. és 713. jelzet, iktatókönyvi bejegyzések (a továbbiakban; i. k. bej.) az 50, 279, 390, 403, 517, 640,
721, 797, 1072. számok alatt. 4. Departementum (Juditium Delegatum Militare) 243. és 244. sz. könyv.
2 G. C. 1796-17-865. és 1014. i. k. bej. 1290. és 1503. sz. Dep. 4. 244. sz. könyv. Az iktatókönyveken kívül számos
adalékkal szolgál, ám pontos dátum nélkül, a kiselejtezett iratok jegyzéke (Ausmerzungs Verzeichnis).
3 G. C. 1796-18-1. i. k. bej. 14. sz. Dep. 2. (in Publicis) 175. sz. könyv.
4 G. C. 1796-2. ad mandátum speciale, i. k. bej. 206. sz. Dep. 1. (in Oeconomicis) 100. sz. könyv.
5 G. C. 1796-18-7. i. k. bej. 156. sz. Dep, 2. 175. sz. könyv,
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maga Neuhold tanácsos is Jacques Jacques-ra gondolt eredetileg, s az ő jelentkezését várja. Az aradi
várparancsnokság utasítást kapott, hogy a papot értesítse és indítsa útnak szolgálati helyére.6 Arad február
9-i válaszában közölte, hogy Jacques-ot az előző napon Temesváron (sic!) keresztül elindította Győr felé.7
A Helytartótanács, újabb két pap sorsáról hírt adva, január 26-án, gr. Kollonich László kalocsai érsek és
gr. Esterházy Pál pécsi püspök nyilatkozataira utalva közölte, hogy előbbit, az addig Péterváradon
szolgált Louis Pion-t évi 260 forint illetménnyel magához venné, utóbbi pedig egy Temesváron működött
lelkészre számít, egyelőre meghatározott fizetség nélkül. A budai Főhadparancsnokság február 20-án tért
ki a délen szolgált lelkészek egzisztenciájának rendezésére. Pion járandóságát a korábban élvezett havi
20 forintos fizetség-keretének fenntartásával kapná. Másrészt, a Helytartótanács tájékoztatása szerint, a
pécsi püspök - a csanádi püspöki tanáccsal megállapodva, s annak hozzájárulásától függően -- a
Temesváron szolgált lelkészek közül Maillot-t vagy Bretont, esetleg mindkettőjüket kikérné.8
A Helytartótanács újabb, február 23-án kelt átiratából kiderült, hogy Kristovics Imre csanádi püspök
Maillot-t segítőként (Cooperator) foglalkoztatta a Szt. Hubertus plébánián (minden bizonnyal
Temesváron) évi 150 forintért, Breton pedig évi 200 forint fizetséggel a temesvári székesegyházban
szolgált, mint dómkáplán, Tájékoztatása szerint több lelkészt nem tudott volna eltartani. A General
Commando február 27-én a Helytartótanácshoz intézett válasza szerint az adott viszonyok között a pécsi
püspöknek ekkor még a többi foglalkoztatás nélkül maradt lelkész közül kellett volna választania.9
A Helytartótanács 1796. március 2-án a hercegprímás nyilatkozataira utalva, újabb lelkészek sorsáról
adott hírt. Cretin, Jean Jacques, Pierron és Priolet az esztergomi érseki ellátmányt élvezték, Roussel saját
anyagi eszközeiből élt Pesten, míg Royer és Jourdain a kalocsai érsektől kapott bizonyos javadalmazást
(Pfründe). Meg nem nevezett, foglalkoztatás és ellátmány nélkül maradt társaikat az esztergomi érsek
szívesen „kiközvetítette" volna egyházmegyéjében. Buda erre a lehetőségre március 16-án Szerelem
vezérőrnagy, pozsonyi dandártábornok, a pozsonyi főhadbiztosság és a nagyszombati rokkantház
parancsnoksága figyelmét is felhívta.10
A bánsági General Commando március 12-én a Temesváron szolgált lelkészek ügyében azt a
helyreigazítást tette, hogy a Szt, Hubertus plébánián nem Maillot, hanem Breton nyert alkalmazást
segítőként. A dómkápláni helyet végül mással töltötték be. Maillot évi 60 forint orvosság- és öltözeti
hozzájárulásért a vallásügyi alaphoz (Religions Fond) folyamodott, a budai Főhadparancsnokság pedig a
pécsi püspök figyelmébe ajánlotta őt. A korábban Aradon szolgált és tétlenül ott rekedt Pellisot is azt
kérte, hogy a pécsi egyházmegyében találjanak számára elfoglaltságot.11
A pozsonyi főhadbiztosság március 28-án kelt jelentése szerint sem volt nehézségektől mentes a
fogolycserék miatt megbízatás nélkül maradt lelkészek eltartása. A pozsonyi kerületben tartózkodott
Cretint, Jean Jacques-ot, Priolet-t és (itt:) Jourdaint a prímás érsekhez utalták egzisztenciájuk további
biztosítása érdekében. 12
A nagyszombati rokkantház parancsnoksága még április 6 án is arról adott hírt, hogy Jourdain és Priolet
áthelyezését sürgeti. A budai General Commando április 13-án változatlanul úgy rendelkezett, hogy a
lelkészek közvetlenül Batthyány József hercegérsekhez forduljanak: ,,...die 2 französischen Priester
haben sich tlie die übrigen mit ihren Desiderien directe an Seine Eminenz den Kardinalen Primas Fürst
Pattiani zu wenden. "13
A négy lelkész (közülük Jourdain helyett" ismét Pierront említik) Batthyány érsek április 12-én, a budai
Főhadparancsnoksághoz intézett átirata szerint végül jelentkezett nála. Az ő jóvoltából április l-re
visszamenőleg továbbra is megkaphatták havi 20 forintos ellátmányukat az egyházmegyei szolgálat
fejében. Az esztergomi érsek ajánlata szerint, amennyiben hat társuk eltartását a kalocsai érsek, illetve
más püspökök nem vállalhatnák tovább, átvenné a róluk való gondoskodás terhét, a tehetségüknek
megfelelő alkalmaztatás ígéretével együtt,14

6
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G. C. 1796 18-7, és 1061. helytartótanácsi sz., i. k. bej, 157. sz, Dep. 2. 175. sz. könyv.
G. C. 1796 18-11. i. k. bej. 254. sz. Dep, 2. 175. sz. könyv.
G. C. 1796-18-11, i. k. bej, 260. sz. Dep. 2. 175. sz. könyv.
G. C, 1796-18-12. és 1820. helytartótanácsi sz,, i. k. bej. 271. sz. Dep. 2. 175. sz. könyv,
G, C. 1796-18-13, és 4175. helytartótanácsi'sz., i. k. bej. 380. sz. Dep, 2. 175. sz, könyv.
G. C. 1796-18-14. i, k. bej. 410. sz, Dep, 2. 175. sz. könyv.
G. C. 1796-18-16. i, k. bej. 487. sz. Dep. 2, 175. sz. könyv.
G. C. 1796-18-47. i. k. bej. 529. sz. Dep. 2. 175. sz. könyv.
G. C. 1796-18-18., 2217. sz.
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A budai General Commando május 4-én írt át a bánsági Főhadparancsnokságnak, a csanádi püspöki
tanács nyilatkozatára visszatérve, amelyet a Helytartótanács március 12-én tolmácsolt Maillot és Pellisot
ügyében. Eszerint a pécsi püspök válasza még nem érkezett meg Pellisot átvételéről, s a betegeskedő
Maillot évi nyugdíjigényét sem tudta teljesíteni a vallásügyi alap. Tehát biztos elhelyezésükig az erre
kötelezettséget vállalt egyháznagyok által biztosított havi 20 forintos korábbi illetményt (Sustentations
Gehalt) adhatták ki részükre.15
Pellisot dolgában a Helytartótanács május 31-én tájékoztatta ismét Barco-t, aki csupán augusztus 10-én
írt le az aradi várparancsnokságnak. A pécsi püspök eszerint alkalmassága esetén hajlandó volt a francia
papot lelkiszolgálatra felvenni, így értesíthették őt a kedvező döntésről.16 Az aradi várparancsnokság
augusztus 20-án továbbította Pellisot nyilatkozatát, aki a pécsi egyházmegyébe történő áthelyezését
köszönettel elfogadta.17
Kollégájáról, Jacques Jacques-ról, a Helytartótanács augusztus 16 i tudósítása szerint a győri püspök azt
a tájékoztatást adta, hogy a pap március elsejétől Neuhold udvari tanácsos két fia tanulmányait irányítja.18
Pellisot ügye érthetetlen okokból meglehetősen sokáig húzódott, hiszen a Helytartótanács csak október
31-én adta át Pál pécsi püspök emlékeztetőjét, hogy az abbé nála Mohácson, vagy Pécsett, az általános
helynökénél nyer alkalmazást.19 Az aradi várparancsnokság pedig csak december 7-én értesítette Budát,
hogy Pellisot 27-én indulhat új állomáshelyére.20
Az 1797. év tavaszán az emigráns lelkészek közössége tovább fogyatkozott. Heismann százados
március 14-én jelentette Lipótvárról, hogy Charles-François Priolet végrendelet hagyásával, 12-én
elhunyt.21 A temetési költségek és a hagyaték rendezése érdekében hosszú eljárás vette kezdetét. Ennek
során Priolet ingóságait zár alá vették, leltározták, s igyekeztek tisztázni a nagyszombati plébánia és a
katonai szervek közti méltatlan nézeteltéréseket, amelyek feltárásához a budai General Commando
jogügyi osztályának (Juditium Delegatum Militare) beavatkozására is szükség volt.22
A huzavona csupán az év végére csitult el annyira, hogy az elhunyt pap kollégái, Jourdain és Jean
Jacques bevonásával nagyjából lezárhatták az ügyet. Ennek során a Helytartótanács október 24 én küldte
meg a budai Főhadparancsnokságnak Priolet végrendeletét és a hagyatéki leltárat. A General Commando
december 2 án utasította a nagyszombati rokkantház parancsnokságát, hogy az összes, a hagyatéki
eljárással kapcsolatos iratot küldje meg részére. Az igen szűkszavú, szerény végrendelet is
hozzájárulhatott az anyagi természetű viták kiéleződéséhez:
,,In nomine Pâtris et Filii et Spiritu Sancti. In praesentia mentis meae constituo hanc ultimam
voluntatem m earn.
Primo - ut honeste ut pater Gabriel in praesentia vicinorum parochorum et plurimum sacerdotum
cum lympanis et tubis sepetiar.
Secundo - medicináé et medicus, sicut et famuli servientes pro congruo exsolvuntur.
Tertio - ad hospitale gallicis infirmis quinque florenos quid quid super his ex distractis rebus
remanserit, totum pro sacris in refrigerium animae meae.,ä3
A francia papok ügyében idáig háttérben maradó udvari Haditanács részéről gr. Tige tábornok 1797.
december 9 én érdeklődött afelől, mi történt a Belső-Ausztriában és másutt, a francia hadifoglyok mellett
szolgált lelkészekkel. A Haditanács teljes diszkréciót kért: ,,Das General Commando hat daher im Fall
solches demselben nicht ohnehin schon bekannt tväre, derowegeti unter der Hand und ohne
Beursachung eines Aufsehens die Erkundigung einzuziehen, und den Bericht darüber anhero zu
erstatten. '£4
A budai Főhadparancsnokság december 27-én vette sorra a területén élő lelkészeket. Számadása átfogó
képet ad az 1797 végén Magyarországon időző papokról. Eszerint 12 (11) lelkész maradt vissza a
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G. C. 1796-18-19., 628. sz. fogalmazvány és 7034. helytartótanácsi sz.
G. C. 1796-18 28., 1012. sz. fogalmazvány és 11089. helytartótanácsi sz.
G. C. 1796-18-31., i. k. bej, 1172. sz. Dep. 2. 176. sz. könyv.
G. C. 1796-18-34., i. k. bej. 1244. sz. Dep. 2. 176. sz. könyv.
G. C. 1796-18--45., i, k. bej. 1675. o. Dep. 2. 176. sz. könyv (az irat megvan).
G. C. 1796-18-50., i. k. bej. 1828. sz. Dep. 2. 176. sz. könyv.
G. C. 1797-36-128, szám nélkül.
G. C. 1797-36-255., 684, sz. és fogalmazvány, valamint mellékletek.
G. C. 1797-36-346., 1503. sz. fogalmazvány.
G. C 1797-36-355., 2135. sz.
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Magyarországra, a Bánságba és Szlavóniába küldöttek közül. Louis Cretin, Jean Jacques és Gabriel Pierron
1796. április 1-től tovább kapták az esztergomi érsektől havi 20 forintos illetményüket, míg 6 társuk:
François Roussel, Antoine Royer, N. Pellisot (sic!), Aimable Jourdain, Antoine Maillot es Louis Breton a
kalocsai érsek jóvoltából tarthatták fenn magukat. Végül 3 társuk közül Jacques Jacques Pozsonyban,
Neuhold udvari kamarai tanácsosnál nevelősködött, Louis Pion a kalocsai egyházmegyében, Hugo
Vinzenz Pellisot pedig a pécsi egyházmegyében állt a püspök személyes alkalmazásában.
A budai vezénylő kiegészítése szerint François Roussel, mint ismeretes, eredetileg sem tartozott a
hivatalosan Magyarországra érkezett lelkészek közé, mivel pár évvel korábban rokonlátogatásra érkezett
Budára, s néhány társa halálát követően saját kérésére bízták meg az Újépületben élt fogolykolónia
lelkigondozásával. Barco a Belső-Ausztriában alkalmazott lelkészekről nem tudott adatokkal szolgálni.25
1798-ban csupán egyetlen iratváltás foglalkozik a papok sorsával: Louis Pion és Jourdain fizetésére kért
rendelkezést a pozsonyi főhadbiztosság március 19-én, Az előző évhez hasonlóan a budai
Főhadparancsnokság március 24-én csak Jourdain, a kalocsai érsektől továbbra is húzandó havi 20
forintjáról intézkedett, míg Pion ügyében nem tartotta magát illetékesnek a pap folyamatosan fennálló
egyházmegyei alkalmaztatása miatt.56 Ennek ellenére a General Commando érintett ügyosztálya
értesítése nyomán a budai Főhadparancsnokság április 19-én tudatta a pozsonyi főhadbiztossággal, hogy
Pion részére a kalocsai érsek az év elejétől folyamatosan utalja a budai hadipénztárhoz havi 20 forintos
al apjárandóságát.27
1799 fordulópontot jelentett az eredeti megbízásuk szempontjából tétlenségre ítélt emigráns lelkészek
számára, ugyanis a nagyszombati rokkantház parancsnoksága július 16-án intézkedést kért a
Nagyszombatban és Lipótváron elhelyezett hadifoglyok lelkigondozása ügyében. Buda július 22-i
utasítása szerint a pozsonyi föhadbiztosságnak Jourdaint Nagyszombatra kellett rendelnie, s a Pozsonyban
tartózkodó társai közül egyet a General Commando nevében Lipótvárra helyeznie.28
Az 1799 nyarán szintén hadifoglyokat tartott Kiscell esetében a General Commando július 27-én, mint
1794-ben is, a Helytartótanácshoz fordult kegyszerek kikölcsönzése ügyében, hogy miséztethessenek a
franciáknak. Mivel az óbudai ruházati-gazdasági bizottmány nem rendelkezett a szükséges tábori,
kápolnával, Augustin Schmid tábori lelkész a budai templomi raktárból kérte ki az apparamentumokat.29
A budai Főhadparancsnokság július 18-án a személyi kérdésekben úgy döntött, hogy a Kiscellben a
parancsnokságot ellátó Wopperer másodkapitány kérése ellenére nem két lelkészt, hanem egyedül a
Vízivárosban élt Pierre Royer-t rendelik a foglyok lelkigondozására. Wopperer arra is utasítást kapott,
hogy a szóban forgó templomi eszközöket vegye át.30
Az aradi várparancsnokság július 23-án jelentette be igényét francia papra, de annak odaérkeztéig az
ottani egyházközségből egy franciául értő lelkész átvételét fontolgatta.31 Buda ezzel kapcsolatban
augusztus 3-án tudatta a bánsági General Commandoval, hogy amint a hadifoglyok megérkeznek, a
korábban a Bánságban szolgált lelkészek közül az egyiket Aradra küldi. Ezért arra is felkérte, adjon
tájékoztatást a területén időző papokról,32
A nagyszombati rokkantház parancsnoksága augusztus 6-án arról tudósított, hogy Aimable Jourdain
rendben ellátja feladatát a hadifoglyok mellett. Ugyanakkor Lipótvár még mindig nem kapta meg az ígért
papot, így Nagyszombat az ő ismételt kérelmét is továbbította.33 A helyzet rendezését megnehezítette,
hogy a pozsonyi dandár részéről Skaricza vezérőrnagy kénytelen volt jelenteni, hogy a városban élt
számbavehető francia papok közül Louis Pion a rendelkezésre álló orvosi bizonyítvány szerint éppen
beteg, míg társa, Jean -Baptiste Jacques állandóan gyengélkedik. Ezért egyikük sem vállalhatta a lipótvári
lelkiszolgálatot, sőt, utóbbira a Pozsonyba érkező foglyok mellett mindenképpen szükség volt. A General
Commando augusztus 14-én arról tájékoztatta a pozsonyi katonai parancsnokságot, hogy a bánsági
Főhadparancsnokság jelentésének ismeretében intézkedhet csak a lipótvári pap-igény kielégítéséről.
Addig is saját maguknak kellett gondoskodniuk az istentiszteletek megtartásáról,
25 G. C. 1797-36-355., 2135. sz. és fogalmazvány. Mint látható, a felsorolás tévedésből kétszer említi Pellisot t,
tehát 1797 végén valójában 11 pap működött Magyarország területén.
26 G. C. 1798-18-2., i. k, bej. 1513. sz. Dep. 1. 113. sz. könyv.
27 G. C. 1798-18-6., i. k. bej. 2611. sz. Dep. 1. 114. sz. könyv.
28 G. C. 1799-36-45., i, k. bej, 1570. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv.
29 G. C. 1799-36-50,, 1587. sz. és fogalmazvány.
30 G. C. 1799-36-52., 1599. sz. ad mandátum speciale.
31 G. C. 1799-36-60., i. k. bej. 1653, sz, Dep. 2. 182. sz. könyv.
32 G. C. 1799-36-60,, i. k, bej. 1653, sz. Dep. 2. 182. sz. könyv.
33 G. C. 1799-36-79., i, k. bej, 1747. sz, Dep. 2. 182. sz. könyv.
34 G. C. 1799-36-80., i. k. bej, 1753. sz, Dep. 2. 182. sz. könyv.
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A temesvári főhadparancsnok augusztus 17-én értesítette a budai General Commandot, hogy
Temesváron él egy Majlad nevezetű francia pap, de ő is hivatalos illetmény nélkül, mivel a városi
főtemplomban nyert alkalmazást, s fizetést. Buda az értesítést egyelőre ad acta tette, azzal az augusztus
28-i megjegyzéssel, hogy Arad részére már rendelkezésre áll egy pap. 35
A mindeddig ismeretlen személy mellett a magyar tábori püspökség október 6-i előterjesztésében
Piacidus Langlazes is megjelenik. A tábori püspökség javaslata szerint, mivel az eddig Kiscellben szolgált
Pierre-Antoine Royer szeptember 15-én, 38 évesen elhunyt, s a környéken maradt egyetlen pap
(feltehetően a Pesten működött Roussel) egyszerre két helyen képtelen volt ellátni feladatát, a nemrég
érkezett Langlazes léphetne a kiscelli szószékre. A megoldásra a General Commando is áldását adta, így
Royer illetményét, a szokásos havi 20 forintot, október l-re visszamenőleg Langlazes kapta azzal, hogy a
kiscelli francia tisztek lelki istápolásán kívül Pesten is besegít.36 A döntés éppen idejében született meg,
ugyanis a kiscelli francia tisztek ezirányú kérését aznap továbbította az ottani katonai parancsnokság.37
Október 19-én a szegedi katonai parancsnokság részéről Klass százados is a budai General
Commando hoz folyamodott, hogy az érkező francia hadifoglyok lelkigondozására, legalább a vasár- és
ünnepnapi misék megtartására, ill. a betegek mellé franciául tudó papot rendeljenek. Ők az egész
szegedi klérus körében csak egyetlen, valamennyire alkalmas személyt találtak, a piarista iskolaigazgatót,
de nyelvtudása nem volt elegendő a feladat megfelelő ellátásához.38
Kavanagh lovassági tábornok, budai vezénylő, október 26-án írt át Kollonich kalocsai érseknek, hogy
tegyen lépéseket újabb francia lelkészek illetményezésének biztosítására, hiszen a korábbiak közül
néhányan már meghaltak, más részük pedig magánalkalmazásban állt.39
Kollonich László november 7-i válaszában nagylelkűen 6 francia pap fejenként havi 20 forintos
illetményezésére tett ígéretet a háború időtartamára. Egyúttal szükség esetére további lelkészek
támogatását is kilátásba helyezte.40
A függőben maradt ügyek intézésében a magyar tábori püspökség fontos szerepet vállalt, ugyanis a
General Commando azzal bízta meg, hogy a Budán időző - most első ízben említett - Hévé kanonokot
Nagyváradra, a Törökszentmiklóson élt Gabriel Pierront Szegedre irányítsa. Illetményezésük amúgy is
megoldott volt, utóbbiét a kalocsai érsek biztosította, míg előzőé az időközben elhunyt Batthyány
hercegprímás halála után is érvényben maradt.41
Az aradi várparancsnokság december 3 án arra hivatkozva, hogy mindkét kórházában rengeteg beteg
fekszik, továbbá a francia foglyok mellett szolgáló pap is súlyosan megbetegedett, másik lelkészt kért, a
szokásos illetményezéssel.42 Arad, amilyen aggodalommal szólt gondjairól, december 7-én arról adott
jelentést, hogy a beteg lelkész felgyógyult, sőt a helyi rend provinciálisától -- minden bizonnyal a
ferencesektől, mivel szeptember folyamán felvették velük a kapcsolatot - egy másik egyházi személyt is
rendelkezésükre bocsátottak, aki már meg is érkezett.43
1800. január 4 én az aradi várparancsnokság jelentette, hogy az ottani foglyok melletti lelki szolgálatot
ellátó franciskánus meghalt, miután korábbi betegségéből már nem (mégsem) épült fel. Ezért, az előző év
december 3 i megkeresésükre (mégis) visszautalva, kérték egy újabb pap odaküldését. A budai General
Commando január 22-én, a reményei szerint hamarosan bekövetkező, a legénységet és az altiszteket
teljes mértékben érintő fogolycserékre utalva - miáltal a magyar területeken alig marad fogoly -, úgy
vélte, a mellettük foglalkoztatott francia papokra sem lesz többé szükség: „...die bey ihnen befindlichen
französichen Priester aus ihrer Aktivität kommen... ". Ennek megfelelően Buda rövid időre Arad türelmét
kérte, de segítséget is ígért. 4
Hasonló gondokkal küszködött a temesvári főhadparancsnokság is, amely január 20-án kereste meg
Budát az ottani emigráns francia pap halála miatt. Az eddig nem, vagy más néven említett Caspar atya az
előző év decemberében halt meg, név nélkül említett társa pedig betegsége miatt képtelen volt feladatai
35 G. C. 1799-36-105., i. k. bej. 1864. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv.
36 G. C. 1799-36-238., i. k. bej. 2302. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv. A budai General Commando december folyamán
folytatott levelezést a jogügyi osztállyal és a Haditanáccsal Royer hagyatéki ügyében. (G. C. 1799-36-507., 1648. sz. és
fogalmazvány,)
37 G. C. 1799-36-251., i. k. bej. 2351. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv.
38 G. C. 1799-36-299., 2480. sz.
39 G C. 1799-36-299., 2480. sz. fogalmazvány.
40 G. C. 1799-36-382., i. k. bej. 2642. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv.
41 G C. 1799-36-516., 2965. sz. ad mand. speciale Dep. 2. 182. sz. könyv.
42 G. C. 1799-36-536., i. k. bej. 3018. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv.
43 G. C. 1799-36-550., i. k. bej. 3048. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv.
44 G. C. 1800-36-72., i. k. bej, 190. sz. Dep. 2. 183. sz. könyv.
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ellátására. Arra, hogy a csanádi egyházmegye consistoriuma idejében segíthessen, nem volt esély, ezért
Temesvár két francia papot kért, a már bevett 20 forint havi illetmény biztosításával. A budai General
Commando hasonló indokból, mint Arad esetében, február elsején intette türelemre bánsági
testvérszervét.45
Az általános kiváró hangulat és nyugtalanság közepette a nagyváradi katonai parancsnokság részéről
Bessenyei kapitány jelentése hozott némi enyhülést. Február 3-án tudatta, hogy az ottani helyszínre
rendelt Hévé kanonok megérkezett, s ellátmánya rendezését kérte. Buda február 19-én nyugtatta meg
Nagyváradot, hogy a kalocsai érsektől Hévé részére biztosított havi 20 forint január elsejére visszamenően
nem szenved további késedelmet, mivel a kincstár terhére kifizetik azt.46
A bánsági General Commando február 22-én sürgette meg Buda intézkedését egy francia lelkész
odairányítása tárgyában, mivel félő volt, hogy a francia foglyok hosszabb ideig lelki istáp nélkül
maradnak. A budai Főhadparancsnokság, a kétoldalú fogolycserék kezdetét várva, egyelőre ad acta tette
az ügyet: ,,In Erwartung der annoch erfolgen dürfenden beiderseitigen Auswechslung der französischen
Kriegsgefangenen ad acta!'41
Arad, időközben úgy tűnik, megkapta az igényelt papot, ám február 18-án azt jelentette, hogy az
megbetegedett, ezért a radnai plébániáról kértek lelkészt, aki már el is foglalta helyét. 8
Itt szakadnak meg a francia hadifoglyok lelkigondozásáról szóló iratváltások, s az emigráns papok
további sorsára egyetlen utalás sem történik. Jelenlegi ismereteink szerint az 1800. év az utolsó,
amelyben a francia hadifoglyok magyarországi intézményes lelkigondozásának biztosítására sor került.
Ezt követően Ausztria koalíciós meghatározottságától függően, csak 1805-ben kerültek területére és a
koronatartományokba hadifoglyok, de az ő esetükben és a későbbiekben sem volt szó a lelkigondozás
ügyéről. Elképzelhető, hogy a központi birodalmi szervek irattárai segítséget nyújthatnak a téma
megnyugtató lezárásához.
Végezetül nem haszontalan az 1793 és 1800 között a magyar korona területein ténykedett, név szerint
említett 21 emigráns francia pap nevét szolgálati helyeikkel együtt felsorolni, e módon is elismerve
vállalkozásukat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1920.
21.
22.

Marcel Andriot - Temesvár.
Louis Breton - Temesvár.
Caspar atya - Temesvár. Meghalt: 1798 decemberében.
Benedict (Louis) Cretin - Pozsony.
Jean-Aubin du Hamel -Temesvár, Arad. Meghalt: 1794 nyarán.
Hévé kanonok - Nagyvárad.
Jacques Jacques - Eszék, Arad, Pozsony.
Jean-Baptiste Jacques -Győr, Pozsony.
Maurice Langlaise -Szeged, Nagyvárad. Megh.: 1795. X. hó.
Piacidus Langlazes - Kiscell.
Licot atya - Temesvár.
Antoine Maillot - Temesvár.
Majlad atya - Temesvár.
Hugo-Vinzenz Pellisot -Temesvár, Arad, pécsi egyházmegye.
Gabriel Pierron - Munkács, Kassa, Szeged.
Louis Pion - Eszék, Pétervárad, kalocsai egyh. megye, Pozsony.
Charles-François Priolet - Lipótvár. Megh.: 1797. III. 12.
François Roussel - Pest.
Pierre-Antoine Royer -Pozsony, Kiscell. Megh.: 1799. IX. 15.
Vernier atya - Temesvár.
N. N. -Győr. (Hagondange térőrnagy unokaöccse.)

45
46
47
48

G. C. 1800-36-97., i. k. bej. 299. sz. Dep. 2. 183. sz. könyv.
G. C. 1800-36-158., i. k. bej. 480. sz. Dep. 2. 183. sz. könyv.
G. C. 1800-36-203., i. k. bej. 602. sz. Dep. 2. 183. sz. könyv.
G. C. 1S0O 36- 204., i. k. bej. 605. sz. Dep. 2. 183. sz. könyv.
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HERMANN ROBERT

A GÖRGEY-KÉRDÉS MAI ÁLLÁSÁRÓL1
Gondolatok és megjegyzések Kosáry D o m o k o s
„A Görgey-kérdés és története" című kötete kapcsán
A magyar történeti köztudatnak vannak olyan gumicsontjai, amelyeken nemzedékek rágódtak, s
hihetőleg fognak is rágódni. Olyan kérdések ezek, amelyeket nehéz érzelemmentesen, csupán a tények
alapján megközelíteni. Éppen ezért racionalitás, érzelmi és erkölcsi szempontoknak a politikaiakkal
történő keverése jellemzi tárgyalásukat. Érdekes módon, ahogy a jelenkor felé közelítünk, egyre több
ilyen kérdéssel találkozunk. Az őstörténet többfajta megközelítését magyarázhatja az elbeszélő források
szegénysége és megbízhatatlansága; a Mohács-komplexus leírható úgy is, mint a magyar nagyhatalom
hirtelen - noha nem megmagyarázhatatlan - megszűnése fölötti csodálkozás. A polgári nemzetté válás
korszakától, attól az időszaktól kezdve, amikor a szereplők már-már személyes ismerőseink lehetnek,
viszont egyre nő az olyan jellegű kérdések száma, mint hogy mi lett volna, ha Széchenyi Kossuth fölé
kerekedik híres vitájukban; ha Kossuth szebben beszél az újvidéki szerbek küldöttségével 1848. április
9-én; ha Lamberget nem lincselik meg a hajóhídon, ha Görgey nem ostromolja Budát, vagy nem teszi le
a fegyvert Világosnál.
A Görgey-kérdés - némi képzavarral élve - az az állatorvosi ló, ami az ilyen történeti problémák
összes lehetséges tünetét produkálja, az érzelem és az értelem konfliktusától a közvélemény és a
tömegek politikai indíttatású manipulációján át a tényszerű megközelítés és az erkölcsi példabeszédek
feloldhatatlan ellentétéig. Megérte tehát, hogy Kosáry Domokos 1936~ban egyetemi doktori
értekezésében - első megjelent kötetében - próbálta meg felfejteni a kérdés bonyolult szájait, s
hasonlóképpen csak örülhetünk annak, hogy a Szerző közel hat évtized után újra elővette, kibővítette s
alaposan átdolgozta könyvét. (Osiris-Századvég, Budapest, 1994. 388+388 o.)
Kosáry 1936-os kötetét a szakmai kritika egyöntetű elismeréssel fogadta. A szakmán kívüli kritikát két
szélsőség, illetve egy szélsőség és egy másik szélső pólus jellemezte. A kiérdemesült függetlenségi
publicista, Kacziány Géza érzelmi és tekintélyérvekkel támadta a szerzőt. A Görgeyt tisztelő Altmann J.
Gyula pedig számon kérte rajta, hogy csak megírta, de nem oldotta meg a Görgey-kérdést.
Kosárynak és munkájának „jót tett" ez utóbbi szemrehányás. Az 1936-os kötet higgadt, távolságtartó,
inkább leíró jellegű tárgyalását ebben az új kötetben szenvedélyesebb hangvétel jellemzi, s a Szerző
nemcsak ismerteti a Görgey-kérdéssel kapcsolatos fontosabb történeti problémákat, de rendre állást is
foglal bennük. A szenvedélyes hangvételt pedig az magyarázza, hogy - mint ez a II. kötet 22-23-24.
fejezetéből kiderül - az 1936-os kötet és a téma meghatározó jelentőséggel bírt a Szerző életének
elkövetkező két évtizedére. 1936-ban a Görgey-kérdés Kosáry számára csupán történeti probléma volt,
1994-ben, a kötet megjelenésekor saját sorsának része is.
Mennyiben új és más ez a kötet, mint az 1936-ban megjelent? Az olvasó röpke összehasonlítás alapján
is meggyőződhet arról, hogy Kosáry nem csupán az elmúlt hat évtized historiográfiájának történetét
illesztette a kötet végére, hanem a megelőző fejezetekel is alaposan átdolgozta és kibővítette. Az 1936os kötet nyolc fejezetében foglaltakat itt huszonegy tárgyalja, ezen belül az első, Görgey 1848-49-es
működését tárgyaló fejezet terjedelmében közel háromszorosára növekedett. De - amint ezt Kosáry az
előszóban érthetően elégedetten állapítja meg - az 1936-os kötet fő konklúziói „alapjában véve ma is
megállják helyüket". (I. 7. o.)
Mik ezek a fő következtetések? Az első az, hogy Görgey „a magyar szabadságharcnak nem árulója,
hanem kitűnő és a hazájához mindvégig hű hadvezére volt", aki politikával „csak akkor foglalkozott,
amikor a hadi helyzet szempontjából hibásnak találta a politikai vezetés egyes lépéseit, és azokat utólag,
elkésve, sikertelenül próbálta korrigálni anélkül, hogy megkísérelte volna a politikai vezetést egy
határozott ellenkoncepció jegyében magához ragadni". A másik ilyen következtetés az volt, hogy
„1848/49, a magyar forradalom és szabadságharc nagy történelmi fordulóját a maga bonyolult
összefüggéseivel, amelyek közt meghatározó szerepe volt a nemzetközi politikai erőviszonyoknak,
1 Egy előzetes megjegyzés: Kosáry ipszilonnal írja Görgey nevét, jómagam az i-s írásmód híve vagyok. A Szerző
iránti tiszteletből és a nyomda iránti kíméletből azonban, ebben az írásomban, magam is az ipszilonos írásmódot
használom.
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képtelenség valami olyan kezdetleges mitológiává torzítani, amelyben a magyar vezetők, mint a gonosz
és a jó megszemélyesítői küzdenek egymással, mintha alapvetően e párharcon múlt volna a küzdelem
sorsa, és mintha az egyik - bármelyik - érdemeinek elismerése megkövetelné a másik lebecsülését és
elítélését". Végül a harmadik fő következtetés az volt, „hogy a szabadságharc megítélése, a Görgeykérdés alakulása a közvéleményben maga is olyan történeti jelenségnek, folyamatnak tekinthető, amely
szinte diagramként jelezte a hazai politikai irányzatok mozgását, küzdelmeit. Téves értelmezései,
negatív tünetei ugyanis általában abból adódtak, hogy közvetlenül függésébe került olyan politikai
tendenciáknak, amelyek saját igazolásuk céljából igyekeztek a történeti múltat felhasználni, vagy éppen
módosítani'. (I. 7-8. o.) Kosáry mindehhez még hozzáteszi, hogy az újabb kutatási eredmények
„általában nem cáfolták, hanem - éppen ellenkezőleg - még egyértelműbben igazolták Görgeyről és
szerepéről kialakított álláspontunkat". Ehhez még kiegészítésként hozzáteszi, hogy az elemzés során
nem az volt a fő kérdés, hogy Görgey személye és egyéni szerepe „mikor, mennyiben részesült reális,
méltányos megítélésben, elismerésben és kritikában". A fő kérdés, „amelynek felvetésére ez az eset
csak tanulságos példa és jó alkalom", az, hogy „történetírásunk, történeti látásunk és - szélesebb
körben - társadalmunk történeti tudata mennyiben s miként tudott és tud a múlt realitásaival
szembenézni. Aki ugyanis a múltat indulatilag közelíti meg, önkényesen, elfogultan, eltorzítva
értelmezi, a valóságot és annak kritikai elemzését félretolva, az elkerülhetetlenül hajlamos lesz ugyanezt
tenni a jelennel, és viszont". (I. 9-10. o.)

Az első, Görgey 1848—49-es működését tárgyaló fejezet három alfejezetre oszlik. „A forradalom
iskolája" című 1849 április végéig, a tavaszi hadjárat befejezéséig tárgyalja a kilépett cs. kir.
főhadnagyból néhány hónap alatt honvédtábornokká avanzsált fiatalember ténykedését.
Kiemelendőnek tartja, hogy Görgey első hírlapi cikkét a Marczius Tizenötödike, a márciusi fiatalok
radikális hangvételű lapja hasábjain jelentette meg, amivel „persze nem azt akarjuk állítani, hogy
Görgey a pesti márciusi fiatalok lapjához tartozott", csupán azt, hogy „Görgeyben volt egy radikális
vonás, vagy olykor éppen indulat, amely a feudális nemesi úrhatnámság és az arisztokrata gőg ellen
irányult", s ezt figyelembe véve, „cselekedeteit már most, pályafutása elején jobban megértjük". (I. 19.
o.) Kosáry megállapítja, hogy Kossuth figyelmét nem Zichy Ödön kivégzése hívta fel Görgeyre, s Urban Aladár tanulmánya alapján - figyelmeztet arra, hogy az ifjú őrnagy már 1848. szeptember 13-án
felajánlotta szolgálatait Kossuthnak. 1848 őszi szereplésével kapcsolatban Kosáry is úgy véli, hogy a
Lajta-menti táborban tartott október végi haditanácsokon, a cs. kir. fősereg beérkezése után, Görgey
először ellenezte a határ újabb átlépését, majd - Kossuth érveinek hatására - az újabb haditanácson a
támadás mellett voksolt. (I. 23-24. o.) Az 1848 november-decemberi hadseregszervezés során Görgey jobb meggyőződése ellenére - engedett Kossuth véleményének, s a kordonszerű határvédelmet
választotta az összpontosítás, s a csapatok így történő kiképzése helyett. Emellett 1848. november 11-én
az OHB-hoz írott levelében gyakorlatilag Kossuth diktátorrá tételét javasolta. (I. 26. o.) Az 1848.
december 30 i móri csatával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy Görgeyt nem terhelte felelősség Perczel
vereségéért, (I. 29.) Itt meg kell jegyeznünk, hogy Jellacié csapatai nem voltak „sokszoros túlerőben",
hiszen létszámban és tüzérségben a bevetett két dandár nem múlta felül Perczel hadtestét; a
katasztrofális vereséget a magyar csapatok rossz felállítása és Ottinger nehézlovasságának elsöprő
rohama okozta.

A váci nyilatkozatról Kosáry megállapítja, hogy annak politikai tartalma lényegében egybevágott
Kossuth akkori álláspontjával, Kossuth neheztelését az vívta ki, hogy Görgey nyíltan - és sokszor
igazságtalanul - bírálta az OHB (és így Kossuth) katonai jellegű intézkedéseit. (I. 31. o.) A január 2-i
haditanácson előterjesztett haditerv és Görgey téli hadjárata is elérte a célját, hiszen „lekötötte,
megosztotta az osztrák főerőket, és időt adott Debrecennek arra, hogy az új csapatokat a Tiszánál
összpontosítsa". Ekkor már „lehetőség nyílt arra is, hogy a magyarok ellentámadásba menjenek át az
ország szívét megszállva tartó császári sereg ellen". (I. 34. o.) Kossuth először Görgeynek szánta a
fővezérséget, de aztán úgy döntött, „hogy mást, számára megfelelőbbet keres helyette, őt meg leváltja,
illetve az újnak alárendeli". (I. 34. o.) A leváltással kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy Görgey
1848 novemberi fővezéri kinevezése gyakorlatilag hadtestparancsnoki kinevezés volt, s csak a sereg
növekedése révén vált hadseregparancsnokivá. De 1849 februárjában Görgey már ismét csak
hadtestparancsnok volt. A Dembiiíski kinevezését tudató hadügyminiszteri rendeletet sem azért
fogadták felháborodással a feldunai hadtest tisztjei, mert az a sereget „VII. hadtestként osztotta be
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Dembiňski fővezérsége alá" (I. 37. o.), hanem azért, mert ezt a hadtestet csupán egyetlen (XVI.)
hadosztályként tüntette fel, ellentétben a többi, 2-4 hadosztályra osztott hadtesttel.2
Kosáry szerint Dembiňski „alkalmazása magas szinteken, szabadságharcunk nagy tévedései közé
tartozott", s - az orosz nagyhatalom várható reagálása miatt „politikai veszélyt is rejtett magában".
(I. 3ó. o.) Dembiňski fővezérsége után Kossuth és Görgey között ismét helyreállt a jóviszony, s ez
mindkettőjük 1849 március-áprilisi megnyilvánulásaiból látszik. A tavaszi hadjárat pedig azt is
megmutatta, hogy Görgey nem csak retirálni, de támadni is tud. A hadjárattal kapcsolatban néhány
nyomdahibán kívül (IV. hadtest III. helyett, április 3-, április 4. helyett) meg kell jegyeznünk, hogy
Windisch-Grätz a tápióbicskei ütközet után nem ismerte fel, „hogy a magyar [fő]sereg merre mozog", s
nem ezért kerülte el a bekerítést; hanem azért, mert fogalma sem volt arról, hogy honnan kell várnia a
magyar főerőket, s inkább visszavonult Isaszeg és Gödöllő környékére. (I. 46-47. o.)
Közölte-e Kossuth Görgeyvel a függetlenségi nyilatkozat tervét, s ha igen, milyen formában? Kosáry
szerint kétségtelen, hogy beszéltek egymással a tervről, de a beszámolók ellentmondásossága miatt
megállapíthatatlan, hogy pontosan mi hangzott el e beszélgetésen. Valószínűnek tűnik azonban, hogy
Görgey korántsem figyelmeztette Kossuthot olyan határozottan egy ilyen lépés kedvezőtlen
következményeire, mint emlékirataiban állítja, annál is inkább, mert „érzelmeinek a nemzeti
függetlenség ügye amúgy is megfelelt". Kosáry szerint azonban Kossuth a tervet nem közölte határozott
formában a többi tábornokkal, s Görgey maga sem sejtette, hogy Kossuth négyszemközt előadott tervét
„máris követi a politikai akció". (I. 46-47. o.) Mindez egybevág azzal, amit Görgeynek a trónfosztási
határozat vétele utáni reagálásáról tudunk. (I. 56-58. o.)
Erre mutat Görgey két, április 9-én Gödöllőn, illetve 10-én Vácott kibocsátott felhívása. Az elsőben,
amelyet Windisch-Grätzhez intézett a magyar hadifoglyok ügyében, s amelyet aztán Léván „A magyar
hadsereg főparancsnoka a néphez" címmel ki is nyomtatott, így fogalmazott: „Magyarország készen áll
élethalálrai harcra, mert a nép hosszú tűréséből kifogyott, mellyel eddig elnyomói iránt viseltetett". A
második, „a vitéz magyar sereghez" szóló felhívásban pedig így fogalmazott: „Nagy dolgok történtek
már, még nagyobbaknak kell történniök, hogy szép hazánk igazán szabad és szerencsés legyen". Ez
utóbbi kitétel pedig arra is utalt, hogy Görgey elfogadható célnak tartotta az ország függetlenségének
kivívását, de ennek deklarálását csak a teljes katonai győzelem után vélte célszerűnek. ?
Kosáry szerint Görgey saját érzelmeit jól mutatta a Marczius Tizenötödike irányítóihoz április 7-én írt,
a lap által 10-én közölt levele is, amely „már közvetlen tegező hangnemével is - világosan jelezte, hogy
ő az ifjú radikálisokkal közeli, egyetértő, személyes kapcsolatban állt." (I. 49. o.)
Véleményem szerint az említett cikk szerzője nem Görgey, hanem a Kossuth környezetében
tartózkodó, az egész tudósítást aláíró Csernátoni Lajos. A két levél ugyanis nem válik el egymástól a
tipográfiai szempontból igen egyértelmű lap hasábjain. A szövegben egyetlen passzus sem utal Görgey
szerzőségére. Csernátoniéra annál inkább. „Nem vagyok képes két sornyi eszme láncolatot leírni. Hiába
nagyon közel vagyunk Pesthez, hova, tudod, sok mindenféle érdek vonz". Nem a fővezér beszámolója,
hanem a fővárosi közönségtől elszakadt hírlapíró sóhaja ez.
A félreértést az okozhatta, hogy a „Seregünknek ma a következő napiparancsa volt: ' szöveg után
belső idézőjelben a következő szöveg szerepel: „Előre minden áron! Éljen a haza! Görgey". Kossuth e
napon az OHB-hoz írott jelentésében pedig a következőket olvashatjuk: „De vezéreink s e vitéz
hadsereg nem ismernek fáradságot, (...) - holnapra is azon jelszavuk van, amely tegnap volt, s e szó:
»előre«".
Csernátoni szerzőségére utal a szöveg egy másik helye is: „Windisch-Grätz és vazaljai még ma reggel
ugyanez szalonban voltak, melyben jelen soraimat írom, még helyük sem hűlt meg jóformán". Erre
rímel a szintén Kossuth jelentésében szereplő következő kitétel is: „Késő éjjel van, s én fáradtan, de
nyugodt kebellel azon nyoszolyában hajtom álomra fejemet, melyből ma reggel riadva szökött ki
Windisch-Grätz... "i A tévedés egyébként nem Kosárytól származik; Mód Aladár volt az, aki 1948-as

2 Xagy IMSZIÓ - Rohonyi Gábor- Tóth Gyula (szerk.): Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához.
A vonatkozó részt összeállította Barta István. Bp., 1955. 142-143. o.
3 Mindkettői közli nyomtatásban és hasonmásban Tragor Ignác: Vác történele 1848-49-ben. Vác, 1908 136., 167—
169. o.
4 Kossuth Lajos összes munkái. XIV. k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. II. (S. a. r. Barta
István) Bp., 1953. 839. o.
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tanulmányában idézte a tudósítás első felét azzal a kommentárral, hogy ,,a győzelemsorozat nyomán
feltámadó általános lelkesültség Görgeyt is magával ragadta".'
A második alfejezet „A siker határai" címet viseli, s a trónfosztástól Komárom elhagyásáig ismerteti az
eseményeket. (1849. július 12-13.) Kosáry előbb a trónfosztási és függetlenségi határozat
megszületésének körülményeit vizsgálja, s felhívja a figyelmet arra, hogy Kossuth április 14-i
beszédében milyen visszafogottan és röviden nyilatkozott a korábban annyira dicsért Görgeyről. (I. 51.
o.) Értékelése szerint a Függetlenségi Nyilatkozat sem bel-, sem külpolitikai célját nem érte el, hiszen
Kossuthnak a békepártot sem sikerült általa visszaszorítania, s a Magyarország függetlenségének
elismerését sem elérnie. Kosáry egy - véleményem szerint igen elgondolkodtató - értékelést fogalmaz
meg. Eszerint Magyarország a nyugati hatalmaktól függetlenségének elismerését csak abban az esetben
remélhette, ha azt ténylegesen kivívta. Addig legfeljebb diplomáciai közvetítést várhatott tőlük. Ami
nem jelenti azt, hogy a békepárti politika nagyobb sikerrel járhatott volna, bár ezt nehéz lemérni, mert
„éppen a magyar sikerek idején, nem történt a magyar politika oldaláról semmi olyan hivatalos kísérlet,
ami (...) jelzi elvi készségét a megegyezésre a nemzetközi politika nyilvánossága előtt, a nagyhatalmak
létező érdekeire apellálva". (I. 55. o.)
Kosáry szerint Görgey a trónfosztás hírének megérkezése után nem szítani, hanem csillapítani
igyekezett tisztikarát. Buda ostromával kapcsolatban úgy véli, hogy az adott erőviszonyok mellett a
Bécs elleni támadás sikerének aligha voltak reális esélyei; s még ha Bécs elfoglalása be is következik, ez
nem jelentette volna a magyar forradalom nemzetközi pozíciójának javulását. Kossuth és Görgey között
azonban Buda ostroma idején nőtt meg a feszültség, főleg azért, mert Görgey - tévesen - úgy vélte,
hogy az orosz beavatkozást a függetlenségi Nyilatkozattal Kossuth provokálta ki. De Debrecenből is
bizalmatlanul tekintettek az új Bonapartének vélt tábornokra. Ennek ellenére amikor Görgey Buda
bevétele után Debrecenbe utazott, Kossuth-hoz fűződő viszonyát „nem a nyílt feszültség" jellemezte. (I.
69. o.)
Nagyon érdekes a Görgey és a békepárti képviselők közötti találkozóról írt elemzés. A problémát itt
az okozza, hogy a találkozóról beszámoló két emlékirat, Kemény Zsigmondé és Görgeyé egy lényeges
kérdésben gyökeresen eltérnek egymástól. Kemény szerint Görgey mondott nemet a Függetlenségi
Nyilatkozat katonai erővel történő visszavonatásának tervére; Görgey szerint a békepárti képviselők
kiabálták: „Nem kell karduralom!" Kosáry szerint a két beszámoló a találkozónak nem ugyanarról a
szakaszáról szól. Tehát: „Kemény valóban szondírozta Görgeyt, aki azonban a katonai államcsíny
esetleges rossz következményeit oly túlzott színekkel ecsetelte, hogy azok ellen a jelenlevők valóban
tiltakoztak". Hangsúlyozza, hogy Görgey és a képviselők találkozójára „sem valami bizalmas ülésen,
zárt ajtók mögött került sor, hanem egy klubszerű helyiségben, ahol jöttek-mentek mások is", köztük
Mészáros Lázár, Dembiňski barátja és Görgey ellensége, és Horváth Mihály püspök, vallás- és
közoktatásügyi miniszter is. (I. 69-71, o.)
Mindezzel kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, hogy a fegyveres államcsíny terve - amelyet a
békepártiak és Klapka május 7-én (vagy az azt követő napokban) egyeztettek, s amely Görgey és a
békepártiak tárgyalásán is felvetődött, gyökeresen eltérő helyzetben született, s június elejére
kivitelezhetetlenné vált. Egyrészt, május 7-én még sem a politikusok, sem a katonák nem számoltak az
újabb orosz intervencióval; június elején már igen. Ebben a helyzetben a polgárháborúval fenyegető
államcsíny kész öngyilkosság lett volna. Másrészt, 1849 május elején az államcsínyt a Debrecenben és
környékén állomásozó csapatokkal is végre lehetett volna hajtani; május 16. után azonban Hatvani Imre
abrudbányai veresége miatt Debrecen környékéről minden mozdítható csapatot Zaránd megyébe
küldtek. Június elején csak a frontokról lehetett volna csapatokat Debrecenbe irányítani; aminek
egyébként értelme sem lett volna, hiszen már megkezdődött a kormány és a parlament Pestre
költözése.
Kosáry ismerteti a különböző haditerveket, s kiemeli, hogy az orosz beavatkozás után egyedül
Görgey június 26-i haditerve kecsegtetett a siker reményével. Katona Tamás kutatásai alapján ismerteti
Görgey állítólagos „engedetlenségének" és leváltásának történetét. Tehát: Görgey június 30-án 939.
(nem 339.) számú levelében közölte, hogy továbbra is Komárom környékén akarja összpontosítani
csapatait, majd a szegedi összpontosításról szóló döntés vétele után 940. (nem 340.) számú levelében
megígérte a levonulást. Kossuth azonban fordított sorrendben kapta meg a leveleket, s a másodikként
5 Marczius Tizenötödike, 1849. április 10. No. 49. L. Mód Aladár: Pártharcok és a kormány politikája 1848-^í9-ben.
In: Forradalom és szabadságharc 1848-1849. Bp., 1948. 132-133. o., majd Kosáry Domokos. A forradalom és
szabadságharc sajtója, 1848-1849. In: Kosáiy Domokos-Xénielli G. Béla (szerk): A magyar sajtó története, 1849-1867.
H/l. k. Dp., 1985. 256. o.
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kapott, de elsőként írott levelet az elsőként kapott, de másodikként írott levélben foglalt ígéret
visszavonásának tekintette, s leváltotta Görgeyt a fővezérségről. (I. 75-78. o.)
Ezt követi a leváltás utáni huzavona, az ehhez kapcsolódó sajtóvita, a Marczius Tizenötödike
betiltásának ismertetése. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni: elképzelhető, hogy az a június 27-i Szemere által ellenjegyzett - kormányzói rendelet, amely július 7-én a betiltás alapjául szolgált,
eredetileg Görgey támogatását célozta. E rendelkezés szerint ,,a haza ellenségeinek hírlapjaink adják a
leghitelesb s leggyorsabb tudósításokat, azok teszik a leghasznosb szolgálatot". Példaként hozta fel,
hogy egy lap az egyik fő erőd helyőrségéről közölt tudósítást, egy másik ,,egy tábornok magánlevelét
közié, melyben a parancsnoksága alatti hadtest van elősorolva". Az előbbi az Esti Lapok (azaz a
békepárt lapja) volt, amely június 26-án közölte a péterváradi őrség létszámát, Az utóbbi a „Vierzehnte
April", mely június 27-én Perczel Bemhez írott levelét közölte. A levélben Perczel ármányról és
hazugságról beszélt leváltásával kapcsolatban, s felajánlotta szolgálatait Bemnek azzal, hogy kész az ő
fővezérlete alatt szolgálni. Ezt a közlést még aznap átvette a Marczius Tizenötödike is. Ez gyakorlatilag
nyílt hadüzenet volt Görgeynek. Kossuth és Szemere gyors reakcióját az is magyarázhatná, hogy
Ludvigh János, a fősereg kormánybiztosa éppen az „Opposition" korábbi agitációjára hivatkozva június
25-én írt Kossuthnak: „Meg ne engedd, hogy Görgey most irkafirkák által elkedvetleníttessék; ellensége
is meg fogja vallani, hogy a hadsereg élén most más nem állhat, s őtet arra kénytetni, hogy vagy
Perczeit, vagy Dembiňskit hadak vezényletével megbízza, annyi volna, mint intézkedéseiben akadályt
tenni."0
Még két kiegészítést tennék. Az egyik: a Görgey leváltását tudató kormányzói rendelet ugyan július 2án megérkezett Komáromba, de azt Ludvigh János és Ujházy László titokban tartották, s a táborban csak
július 4-én terjedt el a híre. (I. 79- o.) A másik: Pálffy Albert cikkében nem a győri (június 28.), hanem a
komáromi (július 2.) csatára hivatkozott. (I. 82. o.)
A harmadik alfejezet „A katasztrófa árnyékában" címmel az utolsó hónap történetét tárgyalja.
Megállapítja, hogy Görgey újabb felvidéli hadjárata időt nyert a Délvidéken összpontosított magyar
főseregnek arra, hogy feltartsa, esetleg megverje Haynau seregét. Ismerteti Szemere és Kossuth
levélváltásait, az országgyűlésen lezajlott fővezéri vitát, Kossuth kísérletét a fővezérség átvételére.
Részletesen szól Görgey és az oroszok tárgyalásairól. Megállapítása szerint az adott helyzetben ugyan
tökéletesen érthető volt az, hogy Görgey és a kormány minden apró lehetőséget ki akart használni, de
ez azzal a veszéllyel járt, hogy „az apró kis remény (...) megalapozatlan várakozásokat kelt, minden
eredeti szándékától függetlenül, mások, sokak szívében". 0 94. o.) A debreceni ütközet, az oroszokkal
folytatott újabb parlamentírozás leírása mellett röviden ismerteti a déli főseregnél történteket, s
megállapítja, hogy Dembiňski célja a Temesvár felé vonulással a török területre vonulás volt. A
temesvári csatával pedig lényegében eldőlt a szabadságharc sorsa.
Az 1849. augusztus 10-13 -közötti négy nap történetének 12 oldalt szentel a Szerző, tehát az egész
fejezet egytizedét. Az aprólékos tárgyalásmódot az indokolja, hogy itt a legtöbb a korábbi irodalomban
a zavar és az ellentmondás, s a kérdések egy részét valószínűleg sohasem lehet teljesen tisztázni. Kosáry
szerint augusztus 10-én Aradon két szakaszban folyt le a minisztertanács. Az elsőben az oroszokkal
folytatott tárgyalások eredményeit és az újabb magyar ajánlatot tárgyalta a testület, a második
szakaszban a fővezérség kérdéséről volt szó. Már ekkor szóba került az oroszok előtti fegyverletétel
lehetősége. A minisztertanács után, az esti órákban került sor Görgey és Kossuth utolsó személyes
találkozójára. Kosáry itt lényegében elfogadja Görgey leírását a találkozóról, s sem itt, sem később nem
foglalkozik azokkal az ellenérvekkel, amelyeket Varga János és Hanák Péter 1973-ban megfogalmaztak.
Véleményem szerint e mellőzés jogos, hiszen Varga és Hanák legfőbb ellenérve az volt Görgey
leírásával szemben, hogy más források nem szólnak arról, miszerint Görgey szóba hozta volna a
fegyverletétel lehetőségét. A Vörös Antal iratai között ránkmaradt augusztus 10-i minisztertanácsi
határozat szövege viszont egyértelműen bizonyítja, hogy a kormány már a temesvári vereség hírének
megérkezése előtt számolt az oroszok előtti fegyverletétellel, mint végső lehetőséggel. A forrásokban
azonban kétségkívül van egy ellentmondásos, ti. a hatalom átadásával kapcsolatos okmányokban szó
esik „a kívánt, s közös hazánk jövőjét biztosító céľ-ról, a „siker reményéről", „szegény hazánk nemzeti
státuséletének" megmentéséről, jövőjének biztosításáról. Az ellentmondásnak van egy magyarázata,
amellyel Görgey emlékiratai és Szemere naplója szolgálnak. Ti. a kormány és Görgey továbbra is
reménykedett abban, hogy az orosz fővezérséghez küldött második államiratra pozitív válasz érkezik, s
akkor a harmadik, a koronát immár nyíltan felajánló államiratot is el lehet küldeni, Ettől még a temesvári
6 Hadtörténelmi Levéltár. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai 34/499. (A továbbiakban: HL 184849). A vonatkozó részt közli Slaier Lajos; Haynau és Paskievics. Bp., é. n. 70-71. o.
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vereség után a katonai ellenállás esélyei megszűntek, s a fegyverletétel kikerülhetetlen volt. Csakhogy, a
kormány lemondásának napján Szemere magával vitte a koronázási ékszereket, s ezzel Görgeyt az
alkudozás minden további lehetőségétől megfosztotta. Nem arról volt tehát szó, hogy Görgey jobb
lehetőségekkel kecsegtette volna Kossuthot és a kormányt, mint amilyenekben maga hitt, hanem arról,
hogy pozitív orosz válasz esetén a katonai ellenállás esélytelensége ellenére is lehetségesnek tartotta
valamilyen politikai eredmény elérését. Görgey kiáltványának az a kitétele pedig, hogy „harccal vagy
békés úton" mindent meg fog tenni az országért, amit lehet, csupán annyit jelentett, hogy az oroszokkal
történő megegyezés lebonyolítása érdekében vissza fogja verni az osztrák csapatok esetleges
támadását. 7
Kosáry hangsúlyozza, hogy a temesvári csata után a további katonai ellenállás csak fölösleges
vérontást okozhatott, s az adott helyzetben — a sok rossz megoldás közül - a legjobbnak még mindig az
oroszok előtti fegyverletételt tartja. Görgey ezután augusztus 11-én a hadsereg kb. 80 tábornokából és
törzstisztjéből álló haditanácsa előtt ismertette az oroszok válaszát: tárgyalni csak a feltétel nélküli
fegyverletételről hajlandók. A forrásokban persze itt is sok az ellentmondás. Egyes emlékiratok szerint a
haditanács már az orosz választ hozó Poeltenberg és Beniczky visszaérkezése előtt döntött; más
források szerint maga Beniczky és Poeltenberg is részt vett a haditanácson. Elképzelhető persze az is,
hogy Aradon két haditanácsot tartottak; egyet szűk körben, a követek visszaérkezése előtt, egyet pedig
utána. Görgey fennmaradt beszéde ugyanis már utal arra, hogy a tárgyalások eredménytelenül zárultak;
s a haditanács e beszéd után döntött a fegyverletétel mellett. A továbbiakban Kosáry a magyar és orosz
emlékiratok alapján ismerteti a fegyverletétel történetét. Elemzését azzal zárja, hogy a fegyverletétel
pillanatában két kép élt Görgeyről a reá gondolókban. „Az egyik a hős hírű hadvezéré, akitől végig az
ország megmentését remélték". A másik kép, az árulóé, a Kossuth-Görgey ellentét következménye volt.
„Ez a második kép mint árnyék kísérte Görgeyt utolsó útján, serege élén. S amint a küzdelem elbukott,
sötét homállyal takarta el az elsőnek fényes vonásait." (I. 114. o.)
A fejezet ilyen részletes ismertetését azért tartottam szükségesnek, mert azt a monográfián belüli
önálló monográfiának tekintem. Kosáry - akárcsak az 1936-os kiadásban - nem a hadvezér Görgeyre
volt kíváncsi, hanem arra a bel- és külpolitikai erőtérre, amelyben a tábornok működött. A Görgey
1848-49-es működésével kapcsolatos vitás kérdéseknek jóval szélesebb körét (és sokkal
meggyőzőbben) tárgyalja, mint Pethő Sándor és Julier Ferenc, vagy Pusztaszeri László monográfiái. Az
eddigi irodalomból csupán Katona Tamásnak Görgey emlékirataihoz írott bevezető tanulmánya
mérhető össze vele.
A második fejezet „Az emigráció és a külföld. Kossuth múltszemlélete" címmel Kossuth 1849.
augusztus 11. utáni, Görgeyvel kapcsolatos nyilatkozatait, a vidini levél születését, az árulási vád
„kidolgozását" mutatja be. Kosáry szerint Kossuth tudatában volt annak, hogy Görgey kénytelen lesz
letenni a fegyvert, s az árulási vádhoz azért folyamodott, mert 1849 szeptemberében úgy látta, van esély
a küzdelem folytatására, a nyugati nagyhatalmak beavatkozására. A vidini levélnek, ami rövidesen a
legtöbb világnyelven, s megcsonkítva, de a Görgeyre vonatkozó vádakat tekintve teljesen magyarul is
megjelent, óriási szerepe volt abban, hogy Görgey árulását hihetővé tegye. Kosáry értékelése szerint az
emigráns irodalomban Görgey „oly gonosz, emberi erőt s képzeletet szinte meghaladó démoni lénnyé
változott, aki magáért a szándékos rombolásért képes ártani". (I. 147. o.) A fejezet meggyőzően mutatja
be, ahogy az eleinte taktikai jellegű árulási vádból Kossuth múltszemléletének meghatározó eleme vált.
Hiszen a vidini levél azt a célt szolgálta, hogy a nyugati hatalmaknak bebizonyítsa: a magyar nemzet
küzdelme nem önnön gyengesége miatt ért véget vereséggel, hanem azért, mert Görgey visszaélt a belé
helyezett bizalommal. A közzététel időpontjában viszont már kiderült: a nagyhatalmak beavatkozására
várni nem lehet, s Kossuth ennek ellenére ragaszkodott ehhez a rémmeséhez.
A 3. fejezet a szabadságharc angliai visszhangjával, s az emigráció ottani vitáival foglalkozik. Kosáry itt
ismerteti Klapka és Thaly Zsigmond emlékiratait, Pulszkyné és Beck Vilma memoárjait. A 4. fejezet az
amerikai visszhanggal foglalkozik, különös tekintettel Kossuth amerikai körútjára. Kitér az árulási vád
amerikai analógiáira (Arnold tábornok) is. Itt ismerteti - többek között - Mészáros Lázár, Perczel Miklós,
Fiala János, Prágay János, Figyelmessy Fülöp emlékezéseit is. Az 5. fejezet a franciaországi reagálásokat
ismerteti, s több, Franciaországba emigrált lengyel, így Dembiňski, Wysocki, Bulharyn emlékiratait is itt
tárgyalja. Kosáry - Bonis József kutatásai alapján - kiigazítja 1936-os kötetének azon állítását, mintha
Dembiňski emlékiratai már 1849-ben vagy 1850-ben megjelentek volna, s - szintén Borús alapján megállapítja, hogy az Alfons F. Danzer - féle 1873-as kiadás sem Dembiňski, hanem inkább Danzer
7 Görgey Artúr: Élelem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben (S. a. r. Katona Tamás) II. k. Bp.,
1988. 399-400. o.; (Szemére Bertalan:) Naplóm. Száműzetésében írta-. Pest, 1869. I k 198-199. o.
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szövegét tartalmazza. Ebben a fejezetben foglalkozik a kormány lemondásáról Szemere, Batthyány
Kázmér, Vukovics és Horváth Mihály között lefolyt vitával, Szemere, Batthyány Kázmér és
Mednyánszky Cézár emlékirataival. „Német irodalom. Az első évek" címmel a 6. fejezet Marx, Engels,
Arthur Frey, Julian Chownitz, Adolf Schütte és más publicisták művei mellett Czetz János, Pataky
(Piringer) Mihály, Teofil Lapinski, Nedbál Ignác, Szillányi (Sztojkovics) Péter, Üchtritz Emil, Philipp
Korn, Klapka és Jósika Miklós műveivel foglalkozik. Jósikánál azonban nem forgatta a Jósika Fejérváry
Miklóshoz írott leveleit és emlékalbumát tartalmazó kötetet, noha a levelek egy részét korábbi közlések
alapján felhasználta.8 A 3-6. fejezet tehát annak a közel három évnek a nyugati irodalmát tárgyalja,
amikor a magyar szabadságharc nagy érdeklődést váltott ki az ottani közvéleményben. Kosáry
megállapítása szerint ,,e pár év alatt Görgey »árulása« széles nemzetközi mezőnyben elterjedt az
Újvilágtól Oroszországig'. (I. 239. o.)
Az elemzés módjával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez az országok szerint történő
tárgyalás nem mindig szerencsés. Klapka emlékiratainak két változata pl. két különböző fejezetben kap
helyet. Dembiňski, Bulharyn, Mészáros, Perczel Miklós - és részben Wysocki - még Törökországban
kezdték meg emlékirataik kidolgozását, s ezért olyan sok bennük Görgeyvel kapcsolatban a szinte szó
szerint azonos leírás. Talán szerencsésebb lett volna ezeket együtt tárgyalni. További problémát jelent,
hogy pl. Mészáros Lázár bizonyíthatóan használta Mészáros Károly és Szilágyi Sándor itthoni, 18491850. évi publikációit, Fiala János pedig Görgey emlékiratait.
A 7. fejezet CA magyar közvélemény Világos után) az itthoni árulási vád születésével, Görgey orosz
fogságával és megkegyelmeztetésével, s az 1850-es évek elején született hazai emlékiratokkal,
védőiratokkal és feldolgozásokkal foglalkozik. Spontán módon keletkezett-e a közvéleményben az
árulási vád, mint Kossuth és hívei hirdették, vagy Kossuth vádjai sütötték az árulás bélyegét Görgeyre,
mint a Görgey-pártiak vélték? Kosáry szerint a döntő Kossuth fellépése volt, ám a vád „sikeréhez'' hazai
tényezők is hozzájárultak. így magának a forradalomnak a sajátos légköre, amelyben a közvélemény
„eleve hajlott arra, hogy a bajok mögött ott is árulást keressen, ahol más tényezők okozták a
nehézséget". (I. 246. o.) Ehhez járultak a szabadságharc utolsó szakaszában Kossuth nyilatkozatai, majd
- ellenkező előjellel - az a szinte csodaváró hangulat, ami Görgeyvel kapcsolatban a közvéleményben
élt. A fegyverletételt és a megtorlást követő csalódás pedig szinte 180 fokos fordulatot okozott. Ehhez
még hozzátehetjük, hogy a közvélemény tényleges árulások révén 1848 ősze óta kondicionálva volt
erre a megközelítésre. Gondoljunk csak a délvidéki és erdélyi es. kir. felső vezetés októberi átállására,
az 1849 januári tömeges leköszönésekre, Eszék feladására.
A fejezetben Kosáry szinte napról napra rekonstruálja azt a folyamatot, ahogy a magyar tisztikarnak
adandó kegyelemből egyedül a Görgeynek adandó amnesztia valósult meg, s ahogy Görgey
felszólította a mozgó seregek és a várak parancsnokait a fegyverletételre. Arad feladásával kapcsolatban
megvédi Görgeyt Pach Zsigmond Pál vádjától, ti. hogy Damjanich Görgey felszólításának hatására adta
át a várat feltétel nélkül az oroszoknak. Itt ismerteti az aradi haditörvényszék előtt elhangzott
vallomásokat, Leiningen-Westerburg Károly emlékiratait. Ezt követik az árulási vád első hazai
megfogalmazásai, Vörösmarty, Bajza versei, a védelem első jelentkezése, Szász Károly, Tisza Kálmán
versei.
A költészet termésénél érdemes utalni néhány, Kosáry által nem említett költeményre is. így Vajda
Jánoséra (Búcsú), aki az árulás „rút kígyóját ' okolja a haza pusztulásáért. „Nem átkoz ő, mert hasznodat
vévé, / s folytatja másutt átkos vegytanát" - írja Görgeyről. Petőfi István, a költő öccse így írt a „dicső
hős sereg"-nek szóló költeményében: „Megcsalt, kiben hittél, / Kit istenítettél, / Eladott tégedet, /
Hazádat s nemzeted'. Arany János „Koldusének"-ének első fogalmazványában „Önző, szenvedélyes,
áruló vezérek'-nek tulajdonította, hogy „az erőt ásta benső féreg". Bajza József „Reménydal" című verse
Kossuth vidini levelének szellemében vallja: „Trónja ingott Osztriának / És császára reszketett; /
Elveszendő, ha orosznál / Nem koldul segédkezet; / Elveszendő még így is, ha / Fővezérünk nem
gálád, / S megveretlen seregének / Fegyverét nem adja át". Ennél is érdekesebb azonban a folytatás:
„Ily gyáván veszett Komárom, / Pétervárad és Arad. / S többé a magyar kezében / Egy erősség sem
maradt."9 Ez a versszak ugyanis arra utal, hogy a magyar közvéleményben eleinte több szála létezett az
árulási vádnak, s hogy a megadásnak - történjen az feltétellel vagy feltétel nélkül - egyaránt negatív
tartalma volt. Ez megfigyelhető a délvidéki hadsereg felbomlásáról szóló emlékiratokban, amelyekben
gyakran esik szó Vécsey Károly árulásáról, vagy a Komárom feladását tárgyaló egyes emlékiratokban is.

8 „Idegen, de szabad hazában". (Szerk.: Kokas Károly és Szajbély Mihály) Bp., 1988.
9 Országos Széchényi Könyvtár. Kézirattár. An. lit. 1907.
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Mindez pedig megerősíti Kosáry következtetését: a Görgeyvel kapcsolatos árulási vádnak Kossuth
állásfoglalása adott igazi nyomatékot.
A kérdés népköltészeti tükröződéséről Kosáry úgy véli, „a hős és az áruló nagy ellentéte termékeny
talajra lelt a tragikus mesejátékot kedvelő népi fantáziában", s a későbbiekben az árulási vád „a felsőbb
társadalmi rétegekből állandóan leszűrődött". (I. 267. o.)
Félreérthető az, amit Kosáry Tóth Kálmán Görgey-verséről ír. Szerinte ugyanis Szász Károly Görgeyt
védelmező verse hatására Tisza Kálmán „tollat ragadott és Görgey védelmében szinte verset írt.
Hasonlóan reagált Tóth Kálmán, aki véleményét közölte Szilágyival". (I. 273- o.) Csakhogy Tóth Kálmán
hivatkozott levele mellett egy Görgeyt hazaárulóként elátkozó vers található. A vers azért is érdekes,
mert azt Bisztray Károly korábban, Sárosi Gyula műveinek kritikai kiadásában Sárosi verseként közölte,
megjegyezve, hogy a szövegnek csak egy 1902. évi debreceni nyomtatvány-kiadása van, s kézirata
ismeretlen. Bisztray sem vonta azonban kétségbe azt, hogy a verset Sárosi írta. Ez már csak azért is
hihetőnek tűnt, mert Sárosi Görgeyről nem csupán az Aranytrombitában írt (dicsérő hangon), hanem a
fegyverletétel után és az Újépületben több versben is árulónak nevezte Görgeyt. (Bujdosó, A honvéd
álma, Drótos tót, Verhör, Babylon imája).10
Ebben a fejezetben ismerteti a Szerző Heinrich Levitschnigg, Szilágyi Sándor, Birányi Ákos, Korányi
Viktor gyűjteményes köteteit, illetve összefoglalóit, a magyar emlékiratok közül Jókaiét, Kársa Ferencet,
Vukovics Sebőét, majd a hadbíróság elé állított képviselők közül Kemény Zsigmond, Kazinczy Gábor és
Kovács Lajos, a minisztereké közül Duschek Ferenc védőiratát. Kovácsnál azonban nem a
haditörvényszéki védőirat, hanem 1883-as röpirata alapján rekonstruálja álláspontját, Duscheknél pedig
nem az F. Kiss Erzsébet által közzétett teljes szöveget, hanem Steier Lajos ismertetését használta.
Következetlen megoldás az is, hogy „pártszimpátiája" alapján itt ismerteti Hunfalvy Pál 1848-49-es
naplóját, a szintén békepárti Pálffy János jellemrajzai viszont a 9- fejezetbe kerültek. A békepártiak írásai
közül említi még Kemény „Forradalom után" c. röpiratát és Csengery Kossuth-jellemrajzát; utóbbinál
viszont nem szerepel az az érdekes és emlékirat-szerű levél, amelyben a békepárt Kossuthhoz,
Szemeréhez, Görgeyhez fűződő kapcsolatáról, Kossuth vidini leveléről mondja el a véleményét." Ez a
fejezet ismerteti az aradi és olmützi börtönökben született katona-emlékiratokat, majd a hivatalos
osztrák munkákat is.
A 8. fejezet Görgey száműzetésének első éveit és emlékiratának születését, a 9. az emlékiratok
visszhangját foglalja össze. Kosáry itt a bécsi Staatsarchivban és a budapesti Hadtörténeti Levéltárban
folytatott kutatásai alapján az eddigi irodalomban olvashatóknál pontosabb és megbízhatóbb képet ad a
tábornok életének 1856-ig terjedő időszakáról, s több ponton is kiegészíti Görgey István adatait. Az
emlékiratokat nem tartja hibátlan alkotásnak, megállapítja, hogy Görgey utólag alakít bennük saját
korábbi politikai álláspontján. Kíméletlenül bírálja, Kossuthot és az emigránsok egy részét, de nem tesz
engedményt az őt fogvatartó hatalomnak sem, amikor Ausztria bosszúállását, vagy egyes osztrák
tábornokok 1848-49-es ténykedését bírálja.
„Az új nemzetközi válság" című 10. fejezet a Görgey-kérdés 1859-1861 közötti, az olasz
egyst gmozgalommal együttműködni próbáló magyar emigránsok legitimációjában játszott szerepét
taglalja. Itt foglalkozik Charles-Louis Chassin és Irányi Dániel közös kötetével, Rüstow hadtörténeti
összefoglalójával s itt említ sommásan néhány újabb osztrák munkát is. Ezek közül csupán egyet
hiányolhatunk, Balthasar Simunich 186l-es emlékiratát, amely amely egy odavetett mellékmondatban
igen tehetséges hadvezérnek nevezi Görgeyt.12
Krimiszerű címet (A besúgó vádaskodik) visel a 11. fejezet. Ebben Asbóth Lajosnak, 1849-ben
honvédezredesnek és hadtestparancsnoknak, 1862-től az osztrák titkosrendőrség ügynökének
emlékiratait ismerteti. Megállapítja, hogy a mű csak részben Asbóth munkája; mintegy felét olyan
utólagos hadműveleti naplók alkotják, amelyeket az aradi várbörtönben ragoskodó honvédtisztek
hadtörténeti „munkaközössége" dolgozott ki 1849-1851 között. Ehhez még érdemes hozzátennünk,
hogy Asbóth közölte először a kormány 1849. augusztus 11-i lemondására vonatkozó leveleket,
Kossuth augusztus 12-i, Görgeyhez intézett levelét, Avram Iancu augusztus 3-i levelét; tehát olyan
okmányokat, amelyek Kossuthnak Vörös Antal által kezelt iratai közé tartoztak. Asbóth ezeket (vagy
másolatukat) csak Kossuth engedélyével kaphatta meg.
10 Sárosi Gyula kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Bisztray
Gyula. Bp., 1954, 198-200., 492-493. o.
11 Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. (S. a. r. Csengery Lóránt, a bevezetőt írta Wlassics Gyula) Bp.,
1928. 429-437."o.
12 Memoir des k. k. Feldmarschall-Lieutenanls Balthasar Freiherrn von Simutticli. Wien, 1861. 71. o.
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Némileg zavaró, hogy ez a fejezet tárgyalja Horváth Mihály összefoglalóját is, amelynek szelleme
ugyan nem sokban különbözik Asbóthétól, de egyrészt megért volna egy önálló fejezetet, másrészt
Horváth jellemét nem érheti olyan kifogás, mint Asbóthét. A fejezet végén idézi Kossuth 1866-os
nyilatkozatát Görgeyről: „.. .csak intrigáns és ambitiosus volt, nem ex professo áruló, - mégis elvesztette
a hazát". (I. 369.) Az idézet azért érdekes, mert első változata nem Kossuthtól, hanem Andrássy Gyulától
származik, 1849 szeptemberéből. Andrássy ugyanis szeptember 7-én levelet írt Görgeynek, amelyben
további kitartásra szólította fel. Amikor Kossuth emiatt szemrehányást tett neki, Andrássy azzal
magyarázta lépését, hogy ,,azt hittem, hogy Görgey a kiadással fenyegetvén téged a kimenetelre
kényszerített, hogy ambitiosus volt, de nem egészen gyáva áruló".1'' 1851-ben ez a megfogalmazás aztán
Pulszky egyik hírlapi cikkében fordult elő (1. 206. o.), 1866-ban már Kossuthnál tűnik fel.
Az első kötet utolsó, 12. fejezete Görgey újabb munkájával, az egyszerre vita- és emlékirat jellegű
,,Gazdátlan levelek'-kel és a tábornok hazatérésével foglalkozik. Itt ismerteti az 1867-es, a debreceni
ütközettel kapcsolatos sajtóvitát, Asbóth Lajos és Asserman Ferenc vitáját Görgeyről, végül Kászonyi
Dániel regényes, de megbízhatatlan emlékiratait.
A 13. fejezet ,,A kiegyezés után. A nacionalista romantika" címmel a függetlenségi (vagy negy
vennyolcas) irányzat történeti-publicisztikai termékeit ismerteti. Az ellenpólussal, a Gyulai Pál
szerkesztette, Kossuthot bíráló és Görgeyt védelmező Budapesti Szemlével és körével foglalkozik a 14.
fejezet. Kosáry megállapítja, hogy a Szemle cikkei szakmailag magasabb színvonalat képviseltek, mint a
szembenálló függetlenségi irányzat képviselőinek írásai, de a kiegyezési politika védelme és az
emigrációs politika visszamenőleges bírálata a Görgey-kérdést továbbra is politika függésében tartotta.
Kossuth „Irataim az emigráczióból" című munkáját, s a körülötte lezajlott vitákat ismerteti a 15. fejezet.
Itt ismerteti azt a mindmáig kiadatlan Kossuth kéziratot, amelyben a nagy száműzött a legrészletesebben
fejtette ki véleményét Görgeyről. Az írás érdekessége, hogy Kossuth önmagáról egyes szám harmadik
személyben ír, majd idéz egy saját (fiktív) leveléből. Kosáry ennek az írásnak az elemzésével bizonyítja,
hogy Kossuthnak esze ágában sem volt visszavonni az árulási vádat.
A Szerző itt vázolja fel az árulási vád legfontosabb változatait. Az első szerint Görgey anyagi haszonért
árulta el a hazáját. Ezt minden komolyabb személyiség elutasította. A második szerint Görgey „azért
ártott a nemzet ügyének, mert sötét jellem volt, a rontás szelleme, öncélúan gonosz... Ezért dolgozott
szándékosan az ellenség kezére, intrikált és meghiúsította a nemzeti erőkifejtést, és végül elbuktatta a
szabadságharc ügyét." A kivitelezés módjáról már eltértek a nézetek. Volt, aki szerint az osztrákokkal,
mások szerint az oroszokkal játszott össze vagy - Bazaine módjára - indokolatlanul kapitulált. Kossuth,
aki saját útját azonosította a nemzetével, úgy vélekedett, hogy „aki ettől az úttól eltért, vele
szembekerült, az - gonosz, hálátlan jelleme folytán - a nemzeti ügy árulója is". (II. 44. o.) Lényegében
tehát a materiálistól a diabolikuson keresztül a messianisztikusig terjedt a magyarázatok skálája.
A 16. fejezet az 1884-es rehabilitációs mozgalom előzményeivel és eredményeivel foglalkozik, Az itt
ismertetett emlékiratok egy része (Pulszky Ferenc, Kemény Zsigmond, Kovács Lajos, Irányi Dániel,
Madarász József, Hunfalvy Pál) azonban inkább az előző fejezethez tartozna, hiszen közzétételük vagy
megírásuk nem a rehabilitációs mozgalomhoz, hanem a volt függetlenségiek és békepártiak Kossuth
„Irataim... " kapcsán lezajlott nagy vitájához köthető.
Madarász József - Kosáry találó jellemzése szerint „naiv őszinteséget és egyben igénytelen,
kezdetleges tartalmi és formai szintet" képviselő emlékiratai kapcsán érdemes egy kitérőt tennünk.
Tudomásunk szerint Madarász József volt. az első, aki magyar fordításban közzétette Görgey 1849.
augusztus 14-én Damjanichhoz írott, az aradi vár feladására vonatkozó levelét. Vajon honnan? fogalmazódik meg a kérdés. Hiszen az eredeti az aradi vértanúk — akkor még a bécsi hadilevéltárban
lévő - periratai között, a másolat pedig a moszkvai orosz külügyminisztériumi levéltárban volt. A
levélből pedig a század végén Márki Sándor is idézett, előbb az Arad történetéről, majd a magyar
szabadságharcról szóló összefoglalójában. Márki jegyzete szerint az idézet forrása „Vassilko Illés a
Pester Lloyd egyik régibb számában" közölt cikke." A levelet aztán 1930-ban - mit sem tudva Madarász
József közléséről - borzalmas német fordításban közzétette Bartha Albert, majd 1957 ben - Bartháét
ismerve, de Madarászét nem - Pach Zsigmond Pál is. A dolog további érdekessége, hogy a Pester Lloyd
és Madarász közlésére a Madarász emlékiratát követően megjelent hadtörténeti és népszerű
összefoglalók szerzőinek egyike (Görgey István, Gelich Rikhárd, Breit József, Gracza György) sem

13 Hajnal István: A Kossulh-emigráció Törökországban. I. k. Bp., 1927. 465—167., 494 o.
14 Márki Sándor: Arad vármegye és Arad szabad király város története. II. k Arad, 1895 599. o.; uô.: A- 184Í3—49-iki
magyar szabadságharc története. In.: Szilágyi SánclorCszcrk.): A magyar nemzet története X. k. Bp., 1898. 3~9-380. o.
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figyelt fel. Ami arra mutat, hogy a történeti irodalmat nemcsak a gyarapodás, hanem a felejtés folyamata
is jellemzi.
A 17. fejezetben Kosáry a szabadságharcra vonatkozó orosz emlékiratok és más kiadványok Görgeyképét ismerteti. Megállapítása szerint a szerzők nem tekintik árulónak Görgeyt, sőt, többnyire nagy
elismeréssel és tisztelettel beszélnek róla. Az emlékiratok egy része a múlt század nyolcvanas évei óta
ismert volt a magyar közvélemény előtt, a Vasárnapi Újság és más lapok kivonatos közléseiből. E
közlések a filológiai pontosság tekintetében sok kívánnivalót hagytak maguk után; így egy részük
eredetijét mindmáig nem sikerült felkutatni. Kosáry ismertetése tehát jobbára az általa megszerzett,
illetve a Rosonczy Ildikó és Gerencsér Zsigmond fordításában hozzáférhető munkákra vonatkozik.
„Emlékiratok és összefoglalók" címmel a századvég termését ismerteti a 18. fejezet, Itt foglalkozik
Klapka emlékiratainak harmadik változatával, Gelich Rikhárd összefoglalójával, Görgey István három
kötetes emlék- és vádiratával. Utóbbi adatgyűjtő buzgalmát dicséri, de megállapítja, hogy testvére
védelmében sokszor kicsinyesen bírálja Kossuthot, s munkája a kiegyezési politika apológiája is. Itt
kapunk értékelést Márki Sándor és Marczali Henrik szintéziseiről, Ferdinánd Stróbl von Ravelsbergnek a
magyar (fel)dunai hadseregről írott összefoglalójáról, s néhány más emlékezésről, így Pongrácz
Istvánéról és Máriássy Jánoséról is. Márki összefoglalójával viszonylag röviden foglalkozik, holott ő volt
az első olyan nem kortárs történetíró, aki levéltári alapkutatásokat folytatott a szabadságharc
történetéről, s munkája ma is élvezhetőbb és használhatóbb, mint nem egy későbbi összefoglaló.
A 19. fejezet ,,A függetlenség és a paritás elve" címmel a függetlenségiek és kiegyezés-pártiak
századfordulós „mérkőzését" ismerteti. A függetlenségi irány történeti termését jobbára lehangolónak
tartja, a másik oldalon viszont kiemeli Jászi Oszkár, Búsbach Péter és Hegyesi Márton történeti
publicisztikai ténykedését. A 20. „A »visegrádi remete«. Hívek és ellenfelek" című fejezet Görgey
életének utolsó három évtizedét foglalja össze. Kiemelendő, hogy az eddigi irodalom szinte alig
foglalkozott ezzel a periódussal; Kosáry tehát itt is a Görgey-biográfia egy hiányzó fejezetét írta meg.
Igen alaposan mutatja be azt a szellemi közeget, amelyben a tábornok utolsó évtizedei teltek. Itt kapunk
képet a világháborút megelőző utolsó - s minden addigit alulmúló — támadás-sorozatról, amely
Kacziány Géza, a függetlenségi publicista nevéhez kötődik,
A 21. fejezet, amely az 1919-1945 közötti időszak historiográfiáját tárgyalja, már nem csupán történeti
összefoglaló, de emlékirat is. Hiszen ekkor, 1936-ban jelent meg Kosáry kötetének első változata.
Kosáry szerint a világháborút követően a szabadságharc történetével kapcsolatban megszűnt mind a
függetlenségi, mind a hatvanhetes megközelítés létjogosultsága. Végre megnyíltak a bécsi levéltárak, s
az iratanyag egy része haza is került. Kosáry itt ismerteti a Fontes... sorozat kapcsán végzett forrásfeltáró
munkát, különös tekintettel a szabadságharc katonai iratanyagát elsőként használó Steier Lajos
ténykedésére. Működését félsikernek tartja, mert az autodidakta történészből hiányzott a szakmai
képzettség, s „szemmel láthatólag maga sem mindenütt volt azonos állásponton önmagával". (II. 188.
o.) A Görgey-irodalom jelentős eredményei közé sorolja viszont a feldunai hadsereg visszavonulásáról
és a tavaszi hadjáratról szóló összefoglalót csakúgy, mint Gyalókay Jenő tanulmányát a debreceni
ütközetről. Részletekbe menően ismerteti a Pethő Sándor és Julier Ferenc által írott Görgey-életrajz
visszhangját, benne Bajcsy-Zsilinszky Endre és Sréter István véleményét. Kosáry szerint a Görgeykérdés kezdett megszabadulni attól a túlpolitizáltságtól, ami 1849-1918 között jellemezte. Ezzel
magyarázható, hogy a Görgey-hívek, pontosabban, a Görgey ténykedését pozitívan értékelők között ott
találjuk az egyik oldalon Gömbös Gyulát, a másikon Szekfű Gyulát, Pethő Sándort vagy Móricz
Zsigmondot, Ugyanez jellemezte az emigrációt is. Hiszen pl. Jászi Oszkár, Hock János, Károlyi Mihály
lényegében pozitívan nyilatkoztak Görgeyről; addig a kommunista emigráció, Révai József, Andics
Erzsébet már ekkor azt a koncepciót képviselték, amely aztán közel négy évtizedig meghatározta a
magyar történetírás hivatalos álláspontját.
Részletesen ismerteti Sebess Dénes „Két Magyarország" című esszégyűjteményének Görgeyről szóló
fejezetét, amely Görgey egy addig ismeretlen, klagenfurti hadbírósági vallomásán alapult. Sebess szinte
minden ponton elhitte ennek a vallomásnak az állításait. Nem ismerte fel, hogy Görgey a vallomásában
foglalt valótlanságokkal a es, kir. hatóságok kezére került képviselők sorsán akart könnyíteni. Ezt
pontról-pontra bizonyította Altmann J. Gyula. Ezt követően Kosáry Szekfű Gyulának a Magyar
Történetben Görgeyről írott szövegét ismerteti három oldalon. A szöveg szerint Szekfű a szabadságharc
történetét „a régi sablonok helyett, valódi, bonyolult összefüggésekben próbálta ábrázolni'. (II. 203- o.)
A mester iránti lelkesedést azonban némileg túlzottnak érzem. Hiszen Szekfű tolla alól még egy olyan
lapsus is kicsúszott, hogy Görgey főbelövette Zichy Ödönt. A szöveg semmivel sem ad többet, mint
amit a kutatás adott szintjén egy jó képességű történetíró megírhatott. Hiányzik belőle az a többlet, az
önálló kutatás, ami pl. Márki Sándor millenniumi összefoglalóját jellemzi. Szekfű szerint a Kossuth-
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Görgey ellentét a Széchenyi-Kossuth és a Batthyány-Kossuth ellentét folytatása volt, ez a megállapítás
pedig nagyon is a „hatvanhetes" álláspont folytatásának tekinthető.
A 206-213. oldalakon Kosáry saját, 1936-os könyvének születéséről és visszhangjáról számol be. A
kötetet eredetileg Szekfű Gyulához írta, doktori értekezésként. A kötet szakmai visszhangja pozitív volt,
amit Kosáry megnyugvással vehetett tudomásul, akárcsak azt, hogy a Görgey-kérdésben egy időre
„kiegyensúlyozottabb nézetek kezdtek érvényesülni". (213. o.) A monográfia eddig a pontig tekinthető
az 1936 os kötet (igen alaposan) átdolgozott és kibővített változatának. Az ezt követő három fejezet,
amely a Görgey-kérdés utolsó negyven évét tekinti át, már teljes egészében új munka, s talán ezek a
fejezetek tarthatnak számot leginkább az olvasó érdeklődésére.
„Hatalomátvétel és ideológia" címmel ismerteti Kosáry a magyar sztálinista (később marxistává
finomuló) történetírás első két évtizedét, az 1935-1956 közötti időszak vonatkozó historiográfiáját.
Megállapítása szerint 1945 után egy ideig, nagyjából 1948-ig két tendencia élt egymás mellett a
történettudományban. „Az egyik a nyugati, polgári társadalmak hagyományait folytatta tovább, és
egyben saját hagyományait, azzal a különbséggel, hogy a szélsőjobb veresége és a konzervatív erők
széthullása következtében a spektrumon belül az új, modernebb, demokratikus törekvések kerültek
előtérbe". Ugyanakkor a sztálini hatalom védelme alatt „a Moszkvából hazatértek és a hozzájuk itt
csatlakozók körébe létrejött a sztálini történetfelfogás marxizmus-leninizmus néven ismert, helyi
képviselete, eleinte ugyan igen szerény keretek között, de máris buzgón készülődve arra, hogy az
ideológiai irányítást előbb vagy utóbb e téren is magához ragadja". (II. 224. o.) Kosáry az utóbbi
történeti irányzat Görgeyvel kapcsolatos nézeteinek előzményei között röviden ismerteti Marx és
Engels véleményét, s megállapítja, hogy a két klasszikus (főleg Engels) ugyan keményen bírálta
Görgeyt, de „korántsem képviselte azt az árulási mitológiát, amelyet egykor a magyar emigráció, majd a
függetlenségi romantika, végül pedig utolsó fejleményként a sztálini dogmatizmus hirdetett".(II. 225. o.)
A továbbiakban előbb Rebekka Averbuch szovjet történésznő 1930-as évekbeli munkáit ismerteti, s
megállapítja, hogy azokat a sztálini történeti koncepció jegyei jellemzik. Tehát azé a koncepcióé, amely
a belső ánilók elleni harcot hirdette, s amelynek megfelelően ezeket az árulókat nemcsak a jelenben, de
a múltban is meg kellett keresni. Révai József 1848-49-es és Görgey szerepére vonatkozó nézeteiről
megállapítja, hogy azokban már az 1930-40-es években felfedezhetők a sztálini koncepció egyes jegyei,
de a szabadságharc vereségének legfőbb okát Révai sem a belső ellenség működésében, hanem a
nyomasztó katonai túlerőben látta,
Az 1948-as centenáriumi irodalomból Kosáry Eckhart Ferenc kismonográfiáját, a Fejtő Ferenc által
szerkesztett nemzetközi tanulmánykötetet, illetve Szabó István és köre „A szabadságharc fővárosa,
Debrecen 1849" c. kötetét tekinti kiemelkedő szakmai teljesítményeknek. Ezek baloldali kritikájában
azonban már jelentkezett az a türelmetlen hang, ami az elkövetkező egy évtizedben meghatározóvá
vált. A kommunista történészek centenáris tanulmánykötetéről (Forradalom és szabadságharc)
megállapítja, hogy egyes szerzők nem végeztek különösebb forrásfeltáró munkát, de a nyitó tanulmány
szerzője, Mód Aladár viszonylag széles anyaggyűjtésre támaszkodott. Ez megóvta attól, „hogy a sztálini
koncepció más, főbb hazai képviselőivel egészen azonos kategóriát képviseljen". (II. 234. o.)
Ugyanakkor Mód végkövetkeztetése is az volt, hogy a szabadságharc azért bukott el, „mert az idegen
reakcióval szemben mindenkor csak a belső reakció felszámolása biztosíthatja a győzelmet".
A továbbiakban a köztörténetbe ágyazva részletesen taglalja a történetíráson belüli kommunista
hatalomátvétel történetét, Andics Erzsébetnek a Magyar Történelmi Társulatban elhangzott elnöki
székfoglalójától a Rajk-peren át Sólyom László altábornagy történeti-publicisztikai működéséig. Sólyom
volt az, aki - kicsit saját sorsát is megírva - több cikkben foglalkozott a Görgeynek, mint szabadságharc
katonai vezetésében jelentős szerepet játszó volt cs. kir. tisztnek a működésével, s ő tartott előadást
1949. október 14-én a Magyar Történelmi Társulat felolvasó ülésén a szabadságharc bukásának katonai
okairól. Előadásában Kosáryt is támadta, mint aki Gömbös Gyula megrendelésére írta Görgeyről szóló
könyvét. Sólyom még azt is kijelentette, hogy aki hazaárulót véd, az maga is hazaáruló. Kosáry
válaszában megjegyezte, hogy ő ugyan tényleg egy Gyula felkérésére írta a könyvet, de az illető
vezetékneve nem Gömbös volt,, hanem Szekfű. Amikor pedig Andics Erzsébet az ülés után „haragtól
sziszegő hangon" megkérdezte tőle, hogy elégedett-e önmagával, Kosáry nemmel válaszolt, mondván,
hogy „a bukás katonai okainak elemzése során az én súlyos hibáimról annyi szó esett, hogy most szinte
úgy érzem: ha annak idején egy kicsit jobban igyekszem, talán megnyerjük a szabadságharcot". (II. 241242. o.) Jellemző tény, hogy Sólyom előadásának - javításokkal teli - szövege csak kefelenyomatban
maradt fenn, mert a Századokba szánt közlemény a szerző letartóztatása, elítéltetése és kivégeztetése
miatt soha nem jelent meg.
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Kosáry ezután ismerteti a negyvennyolcas téma szerepét az új rendszer legitimációjában, röviden
foglalkozik a „sokféle színt és szintet képviselő" Kossuth-emlékkönyv tanulmányaival, amelyek szerzői
Görgeyt „egyértelműen elítélik". (II. 243. o.) (Egy kivételt azért tegyünk: Szekfűnek az öreg Kossuthról
szóló tanulmánya e szempontból is „kilógott" a két kötetből.) Megemlíti „A magyar nép rövid története"
című, mind belső arányait, mind felfogását tekintve az új politikai követelményeknek megfelelni kívánó
- és tudó - kötetet, amelyben a későbbi kutató sűrítve együtt találhatja mindazokat az egyoldalúságokat
és torzításokat, amelyek „a múlt megközelítését akkoriban jellemezték". (II. 244. o.) S ha az olvasó
hátralapoz, ugyan ki írta a Görgey áruló magatartását taglaló sorokat a kötetben, a jegyzetekből
megtudhatja, hogy Spira György munkájáról van szó.
A politikai nyomás az idősebb kutatók munkáján is rajta hagyta bélyegét. Vagy olyan módon, hogy
szövegeikbe „dekorációs elemként, helyenként olyan megállapításokat illesztettek bele, amelyek
adataikból és okfejtésükből ilyen formán nem következtek", vagy olyan módon, „hogy forrásaik
elemzése során nem vettek észre olyan ellentmondó mozzanatokat, amelyek pedig másként aligha
kerülték volna el figyelmüket". (II. 245. o.)
Kosáry Barta Istvánnak, a „Kossuth Lajos összes munkái" (KLÖM) négy 1848-49-es kötete sajtó alá
rendezőjének példájára hivatkozik. Az első jelenség illusztrálására Barta „Kossuth és Csányi" című
tanulmányát elemzi, a másodikkal kapcsolatban pedig az 1849 június-július fordulóján lezajlott
eseményekkel, Görgey leváltásával kapcsolatos, a KLÖM XV. kötetében írott kommentárjait bírálja.
Mondván, hogy Barta, „bár elsőnek tudta a teljes anyagot áttekinteni, nem vette észre, hogy az iratok,
ha eredeti, helyes rendjükbe és összefüggésükbe rakjuk őket, mást mondanak, mint az a kötelezővé vált
hagyományos vélemény, amelyet szinte automatikusan ő is átvett". (II. 247.) Kosáry szerint Barta „a
politikai légkör nyomása nélkül" ugyanúgy észrevehette volna azt - az iktatószámok alapján —
tisztázható félreértést, ami Görgey leváltásához vezetett, mint később Katona Tamás tette.
Ezt a bírálatot némileg indokolatlannak tartom. Egyrészt azért, mert Barta szó szerint roham
munkában készítette el köteteit (gondoljunk bele, négy, átlagosan 80-85 íves kötetet jelentetett meg öt
év alatt). Másrészt azért, mert az anyagot először nem ő tudta áttekinteni teljes terjedelmében, hanem
Steier Lajos. Sőt, Bartának egy rendezés alatt lévő anyagban kellett kutatnia, hiszen a Hadtörténelmi
Levéltárban ekkor kezdték meg annak az időrendi sorozatnak a felállítását, amely a proveniencia
minden szabályát felrúgva, az iratokat nem tematikus egységben, hanem kronológiai rendben
tartalmazza. Steier - aki még Bécsben használta az anyagot - annál könnyebben észrevehette volna a
tévedést, mivel a hadilevéltári iktatási rendben - osztrák pedantéria szerint - a Görgey-levelek helyes
sorrendjükben voltak találhatók. A bírálat egyébként is inkább a lektoroknak (Ember Győző, Spira
György) és a recenzenseknek (Sándor Pál, Borús József) szólhatna, akik pártosságra és az álobjektivitás
levetkőzésére szólították fel Bartát. A konkrét üggyel kapcsolatban még érdemes megemlíteni, hogy
Szeremlei Samu már korábban - az iratok ismerete nélkül - Görgey emlékirata és Rammingnak a nyári
hadjáratról szóló munkája alapján észrevette, hogy Kossuth ezt a félreértést használta fel Görgey
leváltására.15
Az idősebb kutatók után a (marxista) fiatalok következnek. Kosáry megértéssel kezeli „adaptációs
nehézségeiket", de úgy véli, ez nem mentesítheti nézeteiket a kritikai megmérettetéstől. „E nézetek
szerint Görgey egyértelműen a birtokos nemességet, közelebbről a békepártot, a forradalom belső
ellenségeit képviselte". (II. 251. o.) Kosáry szerint a probléma akkor jelentkezett, ha a fiatal kutató „a
kiátkozott Görgeynél a 'hivatalos' képlettől eltérő, annak részben ellentmondó vonásokkal találkozott".
Ilyenkor úgy érezte, mentegetőznie kell, vagy pedig „a valóság és az előírt nézetek közti eltérést
pszichologizálással, Görgey álnok, törtető kalandor vonásainak hangsúlyozásával próbálta kitölteni". A
leírt szavak viszont „könnyen váltak olyan hagyománnyá, amely sokban utóbb is köti szerzőjét és
olvasóját". (II. 251.- o.) Kosáry ennek illusztrálására Varga János példáját idézi. Varga az 1848. őszi
népfelkelő és gerillaharcokról írott monográfiájában adatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy
1848 október elejének Görgeyje „nem azonos a hazáját később eláruló fővezérrel", de rögvest hozzá is
tette, hogy már ekkor ott lappangtak benne azok a vonások, „amelyek őt később az árulás útjára
sodorták". (II. 252. o.) Vargát ennek ellenére egyik oppponense - Spira György - balról támadta,
mondván, hogy Varga elhallgatja Görgey népellenességét; ezt aztán Varga joggal utasította vissza. Spira
György volt a szerzője annak az egyetemi tankönyv-fejezetnek is, amely a forradalom és szabadságharc

15 Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848 és 1849. évi forradalom idejéről. Pest, 1868. II, k. 205. o.
„Kossuth nem tudta, vagy nem akarta hinni, hogy Görgei jún. 30. levelét azelőtt írta, mielőtt a kormány követeivel
találkozott volna, s hogy annálfogva levelének pártütő irányzata a kormányküldöttek előtt telt engedelmességi fogadás
által vissza van vonva''.
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történetét dolgozta fel, s ennek előtanulmányaként ő értelmezte Lenin- és Sztálin-idézetek segítségével
a tavaszi hadjárat előzményeit és történetét.
Ezt követően Kosáry áttér a kérdés szépirodalmi tükröződésének történetére. Személyes emlékeit is
felidézve mutatja be Illyés Gyula nézeteinek alakulását, különös tekintettel a „Fáklyaláng" című
drámájára. Kosáry szerint Illyés a XX, század legnagyobb magyar írói és költői közé tartozik, de ebben a
drámában állásfoglalása ahhoz a hataloméhoz jutott közel, amellyel alapjában véve nem értett egyet.
„Az amnesztia legendája" című fejezet az 1956-1980 közötti időszak historiográfiáját tárgyalja. Kosáry
szerint 1956 után a Görgey-kérdés megközelítésének öt változatát különböztethetjük meg, Az első
változat képviselői „folytatták a korábbi, a nemzeti romantikával átszínezett marxista-leninista hivatalos
képletet, amely már a tehetetlenségi nyomaték következtében is jelentős mértékben tovább
érvényesült". A másik oldalon állók „a komolyan vett nemzeti romantikát próbálták valóban a nemzet
érdekeinek szolgálatában felhasználni". A harmadik változat képviselői - főleg a szépirodalomban mind a hivatalos, mind a nemzeti romantikus megközelítéssel szakítani próbáltak, s egy olyanfajta
önkritikus szemlélethez próbáltak meg visszatérni, mint egykor Gyulai Pál és a Budapesti Szemle köre.
A negyedik változat képviselői - az 1956-os tanulságok alapján - a marxizmus-leninizmus oldaláról,
veszélyesnek tartották a korábban taktikai célból alkalmazott nacionalista szólamokat, s a nacionalizmus
elleni harc zászlaját lobogtatva léptek csatasorba a harmadik változat képviselői ellen. Végül az ötödik
változat képviselői, szakítva az első, második és negyedik változatok legszembetűnőbb hibáival és
torzításaival, megpróbálták megmenteni a marxista-leninista történetírás eszméinek „lényegét", amiben
annak idején nevelkedtek. (II. 269-270. o.)
Kosáry szerint az első változatot képviselte az egyetemi tankönyv önálló monográfiává bővült 184849-es része, amelyet nagyobb részt Spira György írt. (A szerző neve csak a jegyzetekben szerepel.)
Kosáry kiemeli a kötet néhány, tényszerűen is cáfolható (s ma már mulatságosnak tűnő) passzusát, a
nép iránt bizalmatlan Görgeyről, akit osztálykorlátai akadályoznak a helyes haditerv kidolgozásában. A
kötettel kapcsolatban érdemes megjegyezni azt is, hogy visszakereshető hivatkozásai csupán Marx,
Engels, Lenin, Révai és Mao Ce-tung(!) műveire vonatkoznak. Pl. Görgeynek a népfelkeléssel
kapcsolatos álláspontját Mao „A kínai forradalmi háború stratégiai kérdései" c. munkája alapján bírálja, s
ugyanez a munka szolgál a Vág-menti hadjárati haditerv bírálatának alapjául. A szövegben található egy
olyan csúsztatás is, amit Kosáry szó nélkül hagy, holott igen tanulságos. Görgey váci nyilatkozatával
kapcsolatban ugyanis Spira idézte Petőfi véleményét, aki egyenesen zsiványkapitánynak, őrültnek
nevezte azt a hadvezért, aki függetleníteni törekszik magát a forradalom politikai vezetésétől. Csakhogy
ez a Petőfi idézet, amely a „Históriai jegyzetekében található, nem Görgeyre, hanem Perczelre vonat
kozik, mégpedig Perczelnek arra - a váci nyilatkozattal időben csaknem egybeeső - nyilatkozatára,
hogy Debrecenbe vonul és szétűzi az országgyűlés.
Ezt a vonulatot képviselte Pach Zsigmond Pál 1957-es tanulmánya is, amely kiadatlan Görgey-iratokat
publikált 1849 augusztusából. Kosáry joggal emeli ki: 1956 után sajátos akusztikája volt annak, hogy
Pach a korábbi szerzőkkel szemben megvédte Buturlin orosz tábornokot - akinek „becsületszó-jellegű
nyilatkozatával, ígéretével" Görgey levelénél komolyabb szerepe volt Arad feladásában. Kosáry
ugyanakkor lajstrom-szerűén felsorolja, milyen pontokon igazította ki az ő korábbi kötetét Pach
tanulmánya, majd jegyzetben - nem nélkülözve az iróniát - hozzáteszi: „Kár, hogy a pontosítások
közben a szerző Rimaszombatot több alkalommal is (...) Nagyszombattal téveszti össze". (307. o.)
Hozzátehetjük, hogy ez a sajnálatos elírás benne maradt a tanulmány 1977-es újabb kiadásában is. lb
Ezt követi Varga János első Görgey-tanulmányának ismertetése. Kosáry szerint Varga olyan
keményen bírálta a tábornokot, „hogy már-már az első változat határozott támogatójának tűnhetett, bár
lehet, hogy inkább annak ellenpárját, a nemzeti romantikát, tehát a második változatot próbálta védeni".
(II. 272. o.) Varga következő munkája, a Molnár Erik szerkesztette Magyarország története vonatkozó
fejezete már sokkal visszafogottabb álláspontot képvisel. Szintén Varga reflektált Németh László „Az
áruló" című drámájára is.
Németh darabjáról -- amit a harmadik változat képviselőjének tart - Kosáry úgy véli, itt bukkan fel újra
az a nemzeti bűnbak-elmélet (tehát hogy a nemzetnek bűnbakokra van szüksége ahhoz, hogy kudarcait
elviselje), amely „nem a bölcs rezignáció, hanem a veszélyes belső torzulás jele a közösség és az egyén
részéről egyaránt. Olyan elképzelésé, amely azt hiszi, hogy nemzeti politikát lehet és kell önámításra
alapítani. Ezt utólag pozitívumként felmelegíteni: sem történeti, sem más szempontból nem
különösebben szerencsés dolog." A darab érdemének tudható be viszont, hogy „elvetette a sablonossá
és uralkodóvá vált vádaskodást és ezzel jelezni tudta egy másféle, jobb megközelítés lehetőségét is". (II.
16 Pach Zsigmond Pál: Történetszemlélet és történettudomány. Bp., 1977. 355-356. o.
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277. o.) A Németh Lászlónak szóló szemrehányást azonban némileg túlzottnak érezzük. Hiszen Németh
csupán megjelenítette a klagenfurti Görgey véleményét és nézeteit a színpadon. Nem erősíteni, pusztán
jelezni akarta a nemzeti illuzionizmust.
A negyedik változat kidolgozását, ,,amely kevésbé sértett nemzeti érzékenységet, és más,
használhatóbb érvekkel tudta igazolni a Görgey elleni vádat", Andics Erzsébet vállalta magára. Andics
szerint 1849 nyarán a Schwarzenberg-kormány kész lett volna széles körű amnesztiát adni a magyar
felkelés résztvevőinek, ha ezt Görgey „elsietett, oktalan, áruló fegyverletétele" meg nem hiúsítja. Ez volt
az amnesztia legendája, amely a fejezet címében is szerepel, s amely aztán egészen 1990-ig — Kosáry
cáfolatának megjelenéséig - afféle ultima ratio volt a Görgey szerepéről folytatott vitákban, s a
gimnáziumi tankönyvbe is belekerült. Kosáry szerint Schwarzenberg nem azért nem továbbította az
augusztus 16-i minisztertanácsnak - a katonák számára - valóban enyhébb elbánást javasló határozatát
az uralkodóhoz, mert hírt kapott a világosi fegyverletételről (hiszen ez csak augusztus 18-án vált
ismertté), hanem azért, mert augusztus 17-én végre megérkezett Haynau temesvári győzelmének híre, s
ezzel fölöslegessé vált minden további engedmény. Kosáry szerint a hírt Schwarzenberg már 16-án este
ismerhette. (II. 283. o.)
Itt azonban érdemes kitérőt tennünk, mert az ügy bonyolultabb ennél. Két kérdés vetődik ugyanis fel:
1. Indokolta-e a temesvári csatáról beérkező hadijelentés ezt a fordulatot? 2. Mi magyarázza,, hogy az
osztrák álláspont megkeményedésére csak augusztus 20-án került sor?
A temesvári csatáról ma már tudjuk, hogy ez az összecsapás döntötte el a magyar szabadságharc
sorsát, de úgy tűnik, az osztrák fél korántsem volt ezen a véleményen. Temesvár, a nagy, mindent
eldöntő győzelem mítosza csak a világosi fegyverletétel után született meg - mégpedig éppen Haynau
jóvoltából. A es. kir. fővezér augusztus 5-én a szőregi csatáról beszámolva az ellenség jelentős
veszteségéről számolt be, de a magyar hadsereg bomlásáról nem. 17 Augusztus 6-án azért váltotta le a
hadsereg lovasságának éléről Philipp Bechtold altábornagyot, mert véleménye szerint a szőregi
augusztus 5-i csata könnyen a magyarok teljes vereségét eredményezhette volna, ha Bechtold
teljesítette volna a kapott parancsot. 18 Augusztus 7-én, amikor értesült a komáromi kitörésről, azt írta
Ferenc Józsefnek, hogy ez ugyan baj (Übelstand), ám nincs hatással a hadműveletek egészére, s
remélhetőleg őfelsége bölcsessége meg fogja találni a megfelelő rendszabályokat ennek
kiküszöbölésére. 19 Augusztus 9-én hajnali fél háromkor Lovrinból azt jelentette a császárnak, hogy
reménye szerint estére felmenti Temesvárt.20 Az aznapi csatáról csak másnap küldött jelentést az
uralkodónak. Ebben beszámolt arról, hogy közel 6000 foglyot ejtett, a csatatér tele van eldobált
fegyverekkel, s a magyarok minden ellenállási kísérlete sikertelen maradt. A magyar sereg vad futásban
menekült Lúgos felé.21 Az ugyanezen a napon Paszkevicshez küldött levelében mindehhez hozzátette,
hogy egyelőre kénytelen Temesvár környékén maradni, mert attól tart, hogy Görgey Schlikre veti
magát. Mindaddig itt marad, amíg Paszkevics meg nem indítja csapatait Lúgos felé. Máskülönben
üldözné a magyarokat Lúgos felé, nehogy azok ott újjászervezzék magukat. 22 Az ekkor kiadott 8.
hadijelentés nagyjából ezt ismétli meg, de immár 7000 fogolyról és a magyar gyalogság teljes
felbomlásáról beszél. Érdekes viszont, hogy a győzelemmel azonos módon hangsúlyozza Temesvár
kitartását is.25 A cs. kir. fővezér másnap két levelet is írt a déli es. kir. hadsereg parancsnokának,
Jellačičnak: siessen mielőbb egyesülni az ő seregével. Csak akkor tud újabb támadásba kezdeni, ha
JellaČič is megérkezik. A döntő csata - Haynau szerint - valahol Arad és Lúgos között lesz.24 Haynau
tehát csak nagy, de nem döntő győzelemnek tekintette Temesvárt. Valahogy úgy volt vele ő'is, mint
Szulejmán szultán 1526. augusztus 29-én este a mohácsi síkon, aki az aznapi csatározás után másnapra
várta a döntő csatát... A csata átértékelésére csak a világosi fegyverletétel után került sor, amikor
Haynau az orosz fővezérség számára sértő 9- hadijelentésében lényegében csak a cs. kir. hadsereg
működésének, s ezen belül a temesvári győzelemnek tulajdonította a magyar szabadságharc leverését. 2 '
17 HL 1848-49. 42/35. No. 3457., ugyanaz a 7. liadijelentésben, uo. 42/36. No. 3462.
18 HL 1848-49. 42/110. No. 3463.
19 HL 1848-49. 42/165. No. 3477.
20 HL 1848-49. 42/312. No. 3508.
21 HL 1848-49. 42/342, No. 3510.
22 HL 1848-49. 42/347. No. 3519.
23 HL 1848-49. 42/355., és Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) R 32. Az 1848-1849. évi forradalomra,
szabadságharcra és az emigrációra vonatkozó nyomtatványok, (a továbbiakban: R 32.) 25, csomó, dátum szerint (a
továbbiakban: d sz.).
24 HL 1848-49. 42/400. No. 3531. és 42/407. No. 354325 1849. augusztus 18. OL R 32. d. sz. Kivonatos magyar fordításban közli Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények
és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. III. k. Bp., 1888. 651. o.
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Ezt az értelmezést erősíti meg az is, hogy Johann Kempen von Fichtenstamm altábornagy, a budai
katonai kerület parancsnoka naplójában a temesvári győzelem híre meg sem jelenik. Mindez
természetesen nem változtat azon a tényen, hogy a temesvári vereség után nem volt remény a katonai
küzdelem további folytatására. A magyar hadsereg katasztrofális állapotát valamennyi magyar
hadijelentés és valamennyi emlékirat megerősíti.2'1
Kosáry joggal tételezi fel, hogy a hír már augusztus 16-án ismert volt, hiszen a „Wiener Zeitung"
aznapi különkiadása Haynau augusztus 10-i jelentése alapján már beszámolt arról, hogy Temesvár
erődjét előző nap 12 órás küzdelem után sikerült felmenteni, az ellenség rendetlenül menekült Lúgos
felé, s a es. kir. csapatok kezébe 6000 fogoly és szökevény került.27 Másnap, augusztus 17-én mind
Pozsonyban, mind Bécsben ismertté vált a világosi fegyverletétel híre is; a ,,Wiener Zeitung" ismét
különkiadásban közölte azt.28 S a kérdés itt válik bonyolulttá. Tudniillik az augusztus 17-i
minisztertanács, amelynek résztvevői már ismerték a temesvári csata hírét, megjegyzés nélkül
tudomásul vette a Haynaunak az előző napi minisztertanácsi határozat alapján megfogalmazott utasítás
tervezetét. A minisztertanácson a temesvári csata - a fennmaradt jegyzőkönyv tanúsága szerint - szóba
sem került.-A-másnapi minisztertanács - immár a világosi fegyverletétel hírének ismeretében - nem
tartotta szükségesnek bármilyen módon intézkedni a magukat megadókkal kapcsolatban, s átsiklott a
Görgeynek adandó, a cár által kért kegyelem ügyén is,"9
Ezután óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy valóban a temesvári győzelem híre okozta-e az osztrák
magatartásban bekövetkezett változást, illetve az amnesztiatervezet „pihentetését"? A kérdést bonyolítja,
hogy Schwarzenbergnek augusztus ló-án este, a minisztertanács után már tudomása volt a magyar
fegyverletételi ajánlatról, tehát Görgey augusztus 11-én Rüdigerhez intézett leveléről. Azonban úgy
vélte,'ez csak sürgeti az augusztus 16-i minisztertanácsi határozat alapján megfogalmazott utasítás
mielőbbi kiadását.3" Tény viszont, hogy Schwarzenberg augusztus 17-én már arról írt Radetzkynek,
hogy Magyarországon a harcok gyors léptekkel közeledtek a végkifejlethez; ám e levél írásakor még
nem tudott a világosi fegyverletételről.31
Mi történhetett tehát? Hiszen ha Schwarzenberg a magyar megadási szándék ismerete után is
elküldendőnek tartotta az enyhébb igazolási feltételeket tartalmazó utasítást, s a temesvári csata hírének
vétele után sem javasolta a minisztertanácsnak az utasítás félretételét, miért nem küldte el azt mégsem
Haynaunak? Vajon nem a világosi fegyverletétel híre okozta-e mégis az utasítás „pihentetését"? De ha a
„pihentetést" magyarázza is a Világosról érkező hír, mi magyarázza az osztrák magatartásban augusztus
17-20. között bekövetkező keményedést?
Véleményünk szerint a fordulatot az uralkodó, I. Ferenc József fellépése okozta. Ezt több tényező is
alátámasztja. Az osztrák minisztertanács határozatai ugyanis csak akkor váltak érvényessé, amikor az
uralkodó aláírta az ülés jegyzőkönyvét. A megállapítható gyakorlat szerint a jegyzőkönyveket az ülést
követő napon tisztázták le, s terjesztették fel az uralkodónak. 32 A jóváhagyás általában az ülést követően
2-7 napon belül született meg. A magyar felkelőknek adandó amnesztia ügyében azonban nem
egészen ez történt. Az augusztus 15-i (16-i dátummal felterjesztett), és a 16-i (17-i dátummal
felterjesztett) jegyzőkönyveket az uralkodó csak augusztus 24-én vette tudomásul, tehát négy nappal a
saját elnöklete alatt tartott, a keményebb rendszabályokról intézkedő minisztertanácsi ülés után. Az
augusztus 17-i és 18-i, egyaránt augusztus 19-i dátummal letisztázott jegyzőkönyveken pedig a
26 Henryk Dembirtskiét, Guyon Richárdét és Vécsey Károlyél közli Görgey kíván: i. m. III. k. 453., 496. és 567-568.
o. így értékeké a hadsereg állapotát Kossuth és Dessewffy Arisztid is augusztus 14-i, illetve 16-i leveleiben is. Az előbbit
közli Kossuth IMJOS összes, munkái. XV. k Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. (S. a r Barla /slťán)Ľp., 1955- 851853., utóbbit - Dembirtskinek tulajdonítva - Pap Délies: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának-történetéhez
1848-1849. II. k. Pest, 1869. 540. o. Eredetije HL 1848-49. 43/262 h. Minden optimizmusa ellenére erről tanúskodik Bem
jelentése is. Eredetije OL R 90. Kossuth Lajos iratainak időrendi része No. *573 meglehetősen kacskaringós magyar
[félrejfordításban közli Aslxit/i Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból. 2. kiadás. I. k. Pest,
1862. 84-86.
27 OL R 32. 25 csomó. d. sz.
28 OL R 32. 25. csomó. d. sz. A pozsonyi és a bécsi es. kir. városparancsnokságok augusztus 17-i hirdetményei.
29 Katona Tanács (szerk): Az aradi vértanúk. 1. kiadás. Bp., 1979. II. k. 39., 45-44. o.
30 Anelics Erzsébet: 1849 augusztus. Ismeretlen adalékok az 1848^49-es magyar forradalom és szabadságharc
végnapjairól. In.: 1848-1849 Tanulmányok, bp., 1968 392 o.
31 Andics: i. m. 392. o.
"
32 Erre a tényezőre már llanák Péter és Varga János felhívta a figyelmet. Bécs, Arad, Világos. Tények, értelmezések
a Görgey-vitában. Kritika, 1975/1. 4. o. - Sajnálatos módon az 1848-49. évi osztrák minisztertanácsi jegyzőkönyvek
többsége mindmáig kiadatlan, A. jegyzőkönyveknek csupán egy részéről őriz - meglehetősen eklektikus válogatásban másolatokat a OL Filmtára.
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jóváhagyás dátuma 1849. október 15-, tehát az aradi vértanúk és Batthyány kivégzését követő 9. nap. 33
Ferenc József személyes beavatkozására mutat Schwarzenberg Haynauhoz intézett augusztus 20-i levele
is: „Őfelsége a Magyarországról érkező fontos hírek hallatára legmagasabb elnökletével mára
minisztertanácsot hívott össze... " (kiemelés tőlem - H. R.)34 Mindez pedig azt jelenti, hogy a kemény
megtorlás politikáját nem annyira az osztrák kormánynak, mint inkább magának az uralkodónak kell
tulajdonítanunk. Ezt egy későbbi eset is alátámasztja. Az augusztus 27-i minisztertanács határozatot
hozott a haditörvényszéki eljárás alá vonandó személyek kategorizálásáról, s az esetleges halálos
ítéletek végrehajtásának módjáról. A kormány - Schmerling igazságügyminiszter javaslatára - úgy
döntött, hogy Haynau „a legvétkesebbek névsorát (...) a halálos ítéletek végrehajtása előtt felterjessze
hogy meg lehessen állapítani, vajon minden egyes esetben érvényesíteni kell-e a törvények teljes
szigorát vagy sem".35 Az uralkodó viszont augusztus 29-én már arra utasította Haynaut, hogy „azokról a
személyekről, akiken a halálbüntetést végrehajtották, esetről esetre tegyen jelentést nekem". 30 Az
augusztus 31-i minisztertanácsi ülésen - Haynau egy beadványa ürügyén - ismét szóba került az ügy, a
minisztertanács ismét a 27-i értelemben határozott. Ám a minisztertanács szövegét utólag
megváltoztatták. A „semmiféle halálos ítéletet nem lehet végrehajtani addig, amíg azt nem jelentették, s
innen jóvá nem hagyták" szöveg helyébe „valahányszor" egy-egy halálos ítéletet végrehajtnak, ezt
esetről esetre be kell jelenteni" szöveg került. A szöveg további érdekessége, hogy az utasítás előtt a
következő szöveg szerepel: „Őfelsége a császár az igazságügyminiszter tudtára adta, milyen választ kell
báró Haynaunak adni". No már most, nem valószínű, hogy Ferenc József ne tudta volna, milyen
utasítást adott ki. Akkor pedig vagy Schmerling értette félre őfelségét (ami kevéssé valószínű), vagy félreértést mímelve - ilyen módon kísérelte meg önnön értelmezését érvényre juttatni. Csakhogy
őfelsége is szemfüles volt, mert egyrészt a minisztertanács határozatát csak szeptember 22-én hagyta
jóvá, de előtte még magával Schmeriinnel kijavíttatta a szöveget úgy, hogy az az ő legfelsőbb
elhatározását tartalmazza.37 A szigorúságot az uralkodó lelki alkata magyarázza. Angyal Dávid szavait
idézve, Ferenc Józsefben volt hajlam az irgalomra, de csak közönséges bűnösök iránt. „Mihelyt
hadserege becsületének, fegyelmének s állama nyugalmának megzavarása került szóba, Isten
kegyelméből reá ruházott hatalmának megtorlását [sic!] szent kötelességének hitte. A politikai bűnök
elrettentő büntetésével úgy vélte, tartozik alattvalóinak is, akik szenvedtek e bűnök miatt".38
Andics azt állította., hogy „az augusztus 20-i ülés fennmaradt jegyzőkönyvében egyetlen szóval sem
történik említés a négy nap előtt hozott határozatról; az egész megfogalmazás azt a látszatot igyekszik
kelteni, mintha mindez meg sem történt volna". A továbbiakban azt állítja, hogy „mind az augusztus 20-i
minisztertanácsi határozatban, mind az ennek alapján Haynaunak küldött utasításban közvetlen utalás
történik a világosi fegyverletétel hírének beérkezésére, mint közvetlen kiváltó okra".39 Andics azonban
egyik esetben sem állított igazat. Az augusztus 20-i minisztertanács jegyzőkönyvéből kiderül, hogy „a
33 OL Filmtár. W. 265. doboz. (1849. augusztus 15,, 16., 18.), 5547. doboz, (1849. augusztus 17.)
34 Katona: i. m. II. k. 55. o.
35 Katona: i. m. II. k. 78-79. o.
36 Katona, i. m. II. k. 79 o.; Angyal Dávid: Az ifjú Ferenc József. Bp., é. n. szerint a főhadsegédi iroda csak
szeptember 10-én adta ki ezt az utasítást. Ez azonban inkább az iktatás dátuma lehetett, mert Haynau már augusztus 31én Ferenc József rendeletének értelmében utasította Karl Ernst törzshadbírót az eljárások megkezdésére. Katona: i. m. II.
k. 81-82. o.; Gerő András. Ferenc József a magyarok királya. Bp., 1988. 57. o. szerint Ferenc József Schwarzenberg
hatására küldte az említett utasítást Haynaunak. Ez téves, hiszen ebben az esetben Schwarzenberg aligha terjeszti fel az
uralkodónak jóváhagyásra az augusztus 27-i minisztertanács jegyzőkönyvét.
37 Az augusztus 31-i minisztertanács határozatának végleges szövegét közli Katona: i. m. II. k. o.; mindkét
szövegváltozatot eredetiben Károlyi Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró
pöre. Bp., 1932. II, k. 579-580. o.; magyar fordításban Urban Aladár (szerk): Batthyány Lajos főbenjáró pöre. (Ford.:
Kurucz György) Bp., 1991 129-130. o. A fentebb elmondottak alapján viszont három ponton is ki kell igazítanunk
Károlyi Arpád i. m. előadását. Egyrészt, a minisztertanácsi határozat megváltoztatását nem Haynau és Schwarzenberg
szeptember 7-i találkozója okozta (I, k. 549 o ) , hanem az uralkodó fellépése. Másrészt úgy tűnik, Schmerling
igazságügyminiszter a szabályozottabb eljárás híve volt, (uo, 553. o ) . Végül Ferenc Józsefnek nem került „lelki tusába" a
keményebb minisztertanácsi határozat jóváhagyása (uo. 553. o.), hiszen azt ő maga inspirálta. Andics Erzsébet történészi
módszereit jellemzi, hogy a minisztertanácsi határozatnak az első szövegváltozatát tartja érvényesnek, s az uralkodói
jóváhagyás dátumát tünteti fel a minisztertanácsi határozat dátumaként. Néhány megjegyzés a „Görgey-vitához". Kritika,
1974/10. 12-13, o,
38 Angyal Dávid: i. m 117. o. Ebben a szellemben nyilatkozott Paszkevicshez intézett levelében is, magyar
fordításban közli Katona: i. m, II. k. 60-61. és Alekszandr ľelrovics Scserbalov: Paszkevics Magyarországon. (Ford :
Gerencsér Zsigmond, s. a r. Katona Tamás) Bp., 1984 388-389. o, Ferenc József személyes felelősségét hangsúlyozza
Somogyi Eta: Ferenc József Bp., 1989. 41. o is.
39 Andics: i. m. 394. o.
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miniszterelnök felolvasta a korábbi miniszteri tanácskozások alapján erre [a Görgey hadseregével
szembeni bánásmódra] vonatkozóan megfogalmazott tervezetet", s a minisztertanács ,,a figyelembe
veendő körülmények érett megfontolása után" javasolta I. Ferenc Józsefnek a keményebb rend
szabályokat. Ez a magyarázata annak, hogy Schwarzenberg az augusztus ló-i felterjesztésre vezette rá
az újabb határozatokat. A Haynaunak szóló utasításban viszont nincs szó expressis verbis a világosi
fegyverletételről, csupán „a Magyarországról érkező fontos hírek"-kel indokolja az uralkodó által
összehívott újabb minisztertanács határozatát. 40
De mik voltak ezek a hírek? Az osztrák álláspont megkeményedésének a temesvári győzelmen és a
világosi fegyverletételen kívül még két oka volt. Egyrészt az, hogy augusztus 18-ára Bécsben ismertté
vált: Klapka kiürítette Győrt, csapataival visszavonult Komárom felé, s a es. kir. II. hadtest Győrt,
dandárai megszállták Gönyút, Székesfehérvárt, Pápát és Abdát.41 Nem fenyegette tehát közvetlen
veszély a császárvárost. Augusztus 19-re pedig megérkezett a hír Arad feladásáról is.42 A temesvári
győzelem, a világosi fegyverletétel, Klapka visszavonulásának és Arad feladásának híre együttesen
ösztönözték az uralkodót és osztrák kormányt arra, hogy az augusztus 16-án elfogadottaknál
keményebb rendszabályokat foganatosítására utasítsa Haynaut az augusztus 20-i minisztertanácson. Az
ok tehát a magyar fegyveres erők gyors összeomlása volt, amelynek csak egyik részét képezte a világosi
fegyverletétel.
Végeredményben azonban - mint erre Varga János és Hanák Péter, majd Katona Tamás már felhívta a
figyelmet - tökéletesen mindegy volt, hogy Bécsben augusztus 16-án mit határoznak a minisz
tertanácson, s hogy ezt az uralkodó mikor hagyja jóvá. Alihoz, hogy az amnesztiatervezetnek bárminő
pozitív hatása legyen Görgey tisztjeinek sorsára, arra lett volna szükség, hogy 1. Görgey tudjon az
osztrák kormány terveiről; 2. hogy érintkezésbe lépjen vele; 3- hogy mindaddig tartsa magát Arad
környékén, amíg Haynau a tisztikar számára kedvezőbb elbírálást előíró utasítást meg nem kapja.
Márpedig a minisztertanács utasítását a cs. kir. fővezér legjobb esetben is csak augusztus 20-án kaphatta
meg, s ekkorra már számíthatott Jellacié csapataira is. Görgey csapatai viszont már augusztus 10-én
harcérintkezésbe kerültek Schlik csapataival, s legkésőbb augusztus 16-ra Rüdiger hadteste is elérhette
Aradot.
Kosáry ebben a fejezetben ismerteti Antall József kéziratban maradt Görgey-tanulmányának tör
ténetét. Antall volt az, aki 1953-ban az Országos Levéltárban rendezte a Görgey-család rendezetlen
anyagát, majd ennek alapján egy 27 oldalas népszerűsítő cikket írt Görgeyről. Erről több, összesen 37
oldal terjedelmű lektori vélemény készült 1968-1973 között, de a cikk soha nem jelent meg.
Antall működésével kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, hogy a Görgey-levéltárban rendezés
címén legalább négyféle szempontot igyekezett érvényesíteni - sikertelenül. Emellett összekeverte
Görgey Artúr, Bayer József, Csermelyi Lajos, Szuper Sándor és Kászonyi József addig elkülönítve lévő
hagyatékait, s így sok esetben ma már megállapíthatatlan az egyes magánlevelek címzettjének
személye. Előfordul olyan eset is, hogy a jelentés, a melléklet és a kísérőirat három különböző helyen
található. A térképmelléklettel ellátott diszpozíciók a térképek közé, egyes harcrendek ugyanoda
kerültek, magánleveleket találhatunk emlékiratok között stb.
Kosáry szerint a fordulat kezdetének a szabadságharc 125. évfordulója tekinthető. Ekkor jelent meg
Rózsa György és Spira György képes albuma a szabadságharcról, amely a hivatalos felfogást „már
némileg tompítva képviselte". Ács Tibor „a szabadabb kritika jogán" Engelst bírálta amiatt, mert az
szerinte túl pozitívan nyilatkozott Görgeyről. (II. 290. o.) Kosáry csupán egy - elismerő - mondat erejéig
említi Urbán Aladár monográfiáját a nemzetőrség és honvédség szervezéséről. Nem szól viszonyt Urbán
három évvel korábban megjelent népszen'í összefoglalójáról (Európa a forradalom forgószelében).
Holott ebben a szerző kijelentette, sem a Buda ostromáért viselt felelősség, sem Görgey komáromi
engedetlensége kérdésében sem mondta ki a történetírás a végleges ítéletet; s kifejezte kételyeit a
szegedi összpontosítási terv célszerűségével kapcsolatban, Emellett igen elismerően nyilatkozott
Görgey nyári levonulásáról, s az adott helyzetben indokoltnak tartotta a fegyverletételt.
1973-74-ben zajlott le Fekete Sándor és Galambos Lajos, majd Hanák Péter, Varga János, illetve
Andics Erzsébet vitája a Görgey-kérdésről. Hanák és Varga ugyan sok rosszat elmondtak - többnyire
alaptalanul - Görgeyről, de az Andics-féle koncepciót az osztrákoktól várható amnesztiáról meg
kérdőjelezték. A téma újabb, minden korábbinál adatgazdagabb - és szenvedélyesebb - szépirodalmi
40 Katona: i. m. II. k 54-55 o.
41 OL R 32. 25. csomó. d. sz. A pozsonyi es. kir. városparancsnokság augusztus 17-i hirdetménye. A hír tehát
legkésőbb másnap Bécsben lehetett.
42 OL R 32. 25. csomó. d. sz
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megközelítését képviselte Féja Géza regénye, a „Visegrádi esték". Féja visszatért a szabadságharc
történetének hagyományos, az eseményeket a Görgey-Kossuth ellentétre való leszűkítéséhez, s
Kossuthtal szemben Görgeyből fabrikált forradalmárt. A magyar marxista hadtörténetírás kiemelkedő
teljesítménye volt viszont Bonis József monográfiája Dembiňski fővezérségéről, amely ugyan éppen
Görgeyvel kapcsolatban hangoztatott nem túl meggyőző nézeteket, de levéltári kutatásokon alapult, s a
szerző nem előre megfogalmazott koncepcióhoz keresett csupán adatokat.
A 125. évfordulón Spira György által megfogalmazott elvi áttekintés továbbra is a korábbi
prekoncepcióhoz próbálta meg igazítani az adatokat, s nem volt sokkal vigasztalóbb Várady Géza kis
kötetének szemlélete sem. Minden szakmai hibája ellenére egy újabb, józanabb megközelítést jelzett
Nemeskürty István kötete a szabadságharc tisztikaráról. Ezt bírálva, a fegyverletétel kérdésében Bona
Gábor nyíltan védelmében vette Görgeyt a Századok hasábjain. A megnövekedett érdeklődést jelezték
az egymás után megjelenő emlékiratok és szemelvényes emlékiratközlések. A korszak historiográfiáját
Spira György újabb összefoglalója zárta, a Magyarország története VI. kötetében. Kosáry szerint amíg a
kötet tematikája tovább bővült „a társadalom, a parasztság és a nemzetiségek kérdéseit illetően, új
részletekkel és szempontokkal is, addig maga a szabadságharc, annak drámai fordulatokban gazdag
története s benne főleg Görgey működése, meglehetősen sematikus vázlattá egyszerűsödött''. A Spira
által Görgeyről kialakított ideológiai képlet „azután szinte önálló életre kel, magához igazítva a
megfelelő tényeket, függetlenül attól, hogy közben mennyire változtak a viszonyok meg az emberek".
(II. 305-306. o.) A koncepcióba nem illő tények, legyen szó akár a komáromi összpontosítás tervéről
vagy Görgey sebesüléséről, bele sem kerültek a szövegbe. A munka egyben jelezte a magyar marxista
történetírás dillemáját is: a tények nem hasonlítanak a koncepcióhoz, szerepüket tehát a minimálisra
kell csökkenteni. A tényanyagában gazdag, de értékeléseiben fals 1959-es monográfia így változott két
évtized alatt a tényekből és a tények hiányából szublimált „tiszta" koncepcióvá.
A 24., utolsó fejezet, „Normalizálódás és rendszerváltozás" címmel az 1979-1994 közötti másfél
évtized történeti és szépirodalmát mutatja be. A szabadságharc historiográfiájában fordulópontnak
tekinthetjük Katona Tamásnak az aradi vértanúkról összeállított forrásgyűjteményét, s különösen annak
bevezető tanulmányát, amely nyíltan bírálta és az 1849 utáni osztrák érvelés folytatásának tekintette
Andics koncepcióját az amnesztiáról. Katona bizonyította: az amnesztiaterveknek a fegyverletétel
pillanatában nem volt jelentőségük, mert Haynau széleskörű és kegyetlen megtorlásra készült, s
bosszúhadjáratát egy enyhébb eljárást előíró osztrák minisztertanácsi utasítás megérkezéséig be is
fejezhette volna. Katona főleg forrásközlő munkássága révén tett nagyon sokat a Görgey-kérdés
tisztázásáért. Ő publikálta Görgey 1848 szeptember-októberi Csepel-szigeti és Tolna megyei mű
ködésének csaknem teljes iratanyagát, Klapka és Görgey emlékiratainak új, megbízható kiadását. Ő
tisztázta a komáromi „engedetlenséggel" kapcsolatos félreértést, s a Buda ostromára vonatkozó
forrásgyűjteménnyel merőben más megvilágításba helyezte a Bécs vagy Buda dilemmát. Ő publikálta
először a vidini levél hiteles szövegét. Az általa szerkesztett Bibliotheca Historica sorozatban jelent meg
Scserbatov Paszkevics-életrajzának a magyar szabadságharcra vonatkozó része, függelékében Miklós
cár leveleivel és más dokumentumokkal. Szintén e sorozatban látott napvilágot Rosonczy Ildikó és
Gerencsér Zsigmond fordításában az orosz intervenciós hadsereg tisztjeinek emlékirataiból egy
megbízható és bőséges válogatás.
A forráspublikációk mellett a feldolgozásokat is új szellem hatotta át. Deák István monográfiája a
„törvényes forradalomról" ugyan éppen a Görgey-kérdésben vett át korábban megfogalmazott,
alaptalan nézeteket, de összességében sokkal pontosabb és hitelesebb képet adott 1848-49-ről, mint a
megelőző három évtized bármelyik összefoglalója. Herczegíí Géza új szempontokat felvető tanulmánya
a Történelmi Szemlében, majd Bona Gábor két monográfiája, illetve a Magyarország hadtörténetében
írott összefoglalója pedig immáron a tényszerű megközelítés szellemében vizsgálták Görgey szerepét.
Nyíltan elvetette az árulási vádat, s Görgey katonai működésének a korábbi irodalmon alapuló
értékelését adta Pusztaszeri László monográfiája Görgey szerepéről a szabadságharcban. Kevésbé
sikerült az az általa szerkesztett, „Görgey contra Kossuth" című kötet, ami vidini levél egyik legrosszabb
kiadása mellett Görgey „Gazdátlan levelek" című munkáját tartalmazza, primitív közlési és ténybeli
hibákkal. Szintén Pusztaszeri volt az egyik szerzője annak a „Bűnbak" című darabnak, amely Görgey
helyett immár Kossuthból próbált meg bűnbakot csinálni. Az új időket jelezte a História ,,áruló"-száma,
amely Károlyi Sándorral és Görgey Artúrral foglalkozó cikkek mellett Glatz Ferenc vázlatát közölte a
sztálini koncepció és az áruló-mítosz kapcsolatáról. Kosáry újabb és újabb cikkekben és interjúkban
jelezte, hogy készül a Görgey-kérdés feldolgozására.
A másik oldal reakcióiról nem sokat mondhatunk. Egy, szemléletében Kacziány Gézáét,
hangvételében az 1948-1956 közötti feljelentő recenziókat idéző cikkben Rónai Mihály András lépett fel

-133-

a vélelmezett „Görgey-kultusz" ellen. (A néhány év múlva elhunyt szerző nekrológjában E. Fehér Pál
dicsérően említette ezt az írást). Jellemző viszont, hogy Görgey emlékiratai új kiadásának szinte nem
volt szakmai visszhangja. Lukácsy Sándor és jómagam ismertetésén kívül csak Szántó Pétcr.írt róla egy
fanyalgó kommentárt. Igaz, a magyar történeti bibliográfia dicsőségére a kötet ki is maradt az 1988-as
irodalmat összefoglaló füzetből.
Az áttörés tehát lényegében már a politikai rendszerváltás előtt megtörtént. Ez azt is jelzi, hogy az
1948 után a politika szolgálóleányává alázott történetírás 1956 után folyamatosan visszanyerte
autonómiáját, s az 1980-as évektől kezdve a Görgey-kérdés egyre inkább elveszítette aktuálpolitikai
töltését. A Görgey Kör, majd a Görgey Szobor Helyreállítási Alapítvány megalakulása, az 1993. évi
Görgey-emlékkonferencia ennek a folyamatnak az „intézményi'' állomásait jelezték.
Kosáry kutatásának naprakész voltát jelzi, hogy az 1994 nyarán megjelent kötet utolsó
hivatkozásainak egyike egy 1994 áprilisi újságcikkre vonatkozik. A gondos és pontos névmutatónak
köszönhetően a kötet lényegében betölti az I. Tóth Zoltán szerkesztette bibliográfia folytatásának, s
1993-ig a történeti bibliográfiának a szerepét is - amit az évente önálló füzetként megjelenő
bibliográfiáról nem mindig mondhatunk el. Ám ez nem jelenti azt, hogy a vonatkozó irodalom
teljességét feldolgozta volna. A visszaemlékezések közül kimaradt egy-két kevésbé jelentős munka
(Szárazberky Nagy József, Mészáros Károly, Korányi Frigyes). A két világháború közötti irodalomból
méltán hiányolhatjuk Irmédi-Molnár Lászlónak Tóth Ágostonról írott életrajzát, amely Tóth emlékiratát is
feldolgozva, több érdekes adalékot közöl Görgey hadügyminiszterségéről is. A 23- fejezet anyagából
hiányolhatjuk Sarlós Béla (Visinszkijre hivatkozó) monográfiáját a szabadságharc büntetőjogáról, amely
egy logikai csavarral még azt is bizonyította, hogy Görgeyt a vésztörvényszéki törvény alapján el
lehetett volna ítélni. Az irodalomtörténeti munkák közül - Görgeyvel kapcsolatos megjegyzéseik miatt érdemes lett volna megemlíteni Hatvány Lajos „így élt Petőfi'' című kötetét, Dienes András és Martinkó
András Petőfi-monográfiáit. Nem találkozunk néhány helytörténeti munkával (pl. Szabó Béla, Belitzky
János, Huszár János tanulmányai), Sugár Istvánnak Budáról, Veress D. Csabának pedig Győrről és
Szegedről írott várkrónikájával, s a Ruszoly József szerkesztésében 1991-ben megjelent „Szemere
Bertalan és kora'' című tanulmánykötettel sem. Szintén kimaradt Kovács István kismonográfiája a
magyarországi lengyel légióról.
De - és ezt nagyon lényegesnek tartjuk - e munkák egyike sem módosította volna alapvetően a
Kosáry által felvázolt képet. Hiszen a több mint 750 oldalnyi, több mint 2500 lábjegyzettel ellátott
munka elolvasása után az olvasó nemcsak a magyar történelem egy nagy perét ismeri meg, hanem a
szabadságharc egy jelentős személyiségéről is összefoglaló pályaképet kap. Olyan pályaképet, amelyet
már csak a további levéltári alapkutatások módosíthatnak. Hiszen a Görgey-kutatás előtt még fontos
feladatok állnak. Mindmáig csak töredékesen történt meg a Görgey-levéltár vagy a Hadtörténelmi
Levéltár 1848-49-es anyagának hasznosítása. A tábornok 1848-49-es iratanyagának mindmáig legfeljebb
10 százaléka jelent meg nyomtatásban. Nincs részletes feldolgozásunk Görgey 1848 őszi-téli
hadseregszervezési tevékenységéről, s pl. az 1849 nyári hadműveletekről. Keveset tudunk Görgey
fővezéri irodájának működéséről is.
A Szerző egy sokágú történeti probléma módszertani szempontból is példás feldolgozásával a magyar
historiográfia egyik legkiemelkedőbb munkáját alkotta meg. A történeti viták iránt érdeklődő olvasó
csak reménykedhet abban, hogy egyszer majd hasonló színvonalú összefoglalót olvashat a magyar
történetírás más nagy vitáiról és pereiről is; legyen szó akár a Mohács-komplexusról vagy Magyarország
II. világháborús szerepéről.
A jegyzetek végigbogarászása azonban egy elszomorító tanulsággal is szolgál. Hiszen míg a
szabadságharc tábornokainak többségéről máig nem rendelkezünk megbízható biográfiával, publicisták
és történészek évtizedeken át jobb ügyhöz méltó buzgalommal írtak össze többszáz ívet a Görgeykérdésről úgy, hogy semmivel sem járultak hozzá a szabadságharc történetének jobb megismeréséhez.
Ugyanilyen elszomorító az is, hogy volt honvédek tucatjai emlékirataik megírása helyett tüzes
vitairatokban bizonygatták, hogy a szabadságharc fővezére áruló volt (avagy azt, hogy nem volt áruló).
Kosáry szerint könyve nemcsak a Görgey-kérdésről szól, hanem arról is, „hogy mikor, mennyiben
tudtunk a valósággal szembenézni. (...) Mivel nem az örök béke korába értünk, lehetőségünk van arra,
hogy a Görgey-kérdésről azért nem folytatjuk a régi vitát, mert másról vitatkozunk, megint nem a
valósággal szembenézve. De van lehetőségünk arra is, hogy szakmai szabályok és az európai
racionalitás tiszteletben tartásával és nem az indulatok jegyében elemezzük a történelmi és más
kérdéseket. Azt szeretnénk, ha ez szabná meg az egész történelmi múltunkhoz és jelenünkhöz való
viszonyunkat'. (II. 341. o.)
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

EGYED CSABA

A l i . SZÉKELY HATÁRŐR ZÁSZLÓALJ
AZ ÚZ-VÖLGYI HARCOKBAN
1943-ban, amikor a Keleti front már erősen megingott és meglyukasodott és az
orosz Ármádia feltartóztathatatlanul közeledett a Kárpátok vonulata irányába, a
magyar hadvezetés elérkezettnek látta az időt, hogy a Keleti-Kárpátok szorosait
megerősítse. Ennek a céljából határozták el a Székely Határőrség felállítását. A
szervezéssel a csíki, székely származású vitéz Kozma István vezérőrnagyot bízták
meg, akit a bukott háború után kötél általi halálra ítéltek és kivégeztek.
A Határőrség gerincét az 1924 és 1925-ben született fiatalok, az ún. leventék ké
pezték, akiknek sorait első világháborús veteránokkal töltötték fel. így került apa a
fiával a háború forgatagába. A fiatalok behívása 1943. október 3-án történt, kikép
zésük rögtönzött katonai táborokban folyt. Alulírott az árkosi ,,B" tábor 1. száza
dában kaptam kiképzést. Ezzel párhuzamosan folyt leendő parancsnokaink, első
világháborús tartalékos tisztek átképzése Szovátán. Minket, az 1943-ban érettségi
zetteket 1944. január elsejével tartalékos tiszti iskolába vezényeltek Tusnádfürdőre.
A tanfolyam elvégzése után - tizedesi rangban - visszatértünk alakulatainkhoz,
ahol az idősebb korosztályokból behívottakkal harcászati gyakorlatokat végeztünk
helyben, majd júliusban csak minket, fiatalokat a Keleti-Kárpátok szorosaiba vezé
nyeltek, ahol ugyancsak harcászati gyakorlatokat folytattunk. Én a baróti 13. zász
lóalj keretében a Békási-szorosban voltam. Onnan július végén visszarendeltek
eredeti állomáshelyünkre és augusztus elején vezényeltek zászlóaljanként a kijelölt
szorosokba (Ojtozi-, Uz-, Csobános-, Gyimes-, Békás-, Tölgyes-), ahol a román
átállás következtében az orosz támadás már augusztus 26-án bekövetkezett.
Mint volt mikós diákot, engem is a sepsiszentgyörgyi 11. zászlóaljhoz osztottak
be, de édesapám, aki tartalékos hadnagyként a baróti 13-as zászlóalj 1. századának
volt a parancsnoka, áthelyeztetett a 13-asokhoz. Édesapámmal együtt augusztus
elején a baróti 13- székhely határőr zászlóaljjal, a Don-kanyart is megjárt Szabolcs
András százados parancsnoksága alatt, az Úz völgyén keresztül a Csobánosba
vezényeltek. Az Uz völgyét Serfőző alezredes parancsnokságával a sepsiszent
györgyi 11. határőr zászlóalj volt hivatott megvédeni.
A Csobánosban a századok elosztása a következőképpen történt: az édesapám
százada, a megerősített 1. század, a völgy alsó, határ menti részét, a Carunta és
Mogyorós-tető közti szakaszt foglalta el, 2. és 3. századok a Gyimes felé a hegy
gerincén foglaltak állást, míg a 4. század a völgy közepe táján, az 1. század mögött
kb. 3 km-re építette ki védelmi vonalát.
Az 1. század parancsnoki bunkere (telefonkészülékkel felszerelve) a Mogyorós
tető Csobános felőli, bemélyedő részébe épült, a tetőn, a 16-os frontvonalon, az 1.
század egy raja állandó őrségi szolgálatot teljesített. így az állandó összeköttetés
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mindkét irányban (Úz és Gyimes) biztosítva volt. Az 1944. augusztus 23-ig terjedő
időszakot a századok a téli berendezkedéssel töltötték. A mindenféle építőmeste
rek téli szállásra alkalmas házikókat ácsoltak fenyőfából. Kiépített vonala (lövész
árok) csak a 4. századnak volt. Parancsnokságunk a még létező fűrésztelepen szé
kelt.
Ilyen előzmények után villámcsapásként ért minket augusztus 23-i román átállás,
ami lehetővé tette az oroszok gyors előnyomulását és meglepetésszerű támadását.
A helyzetet súlyosbította az,a tény, hogy két magas rangjelzéssel ellátott, német
katonai egyenruhába öltözött orosz felderítő behatolt az Úz völgyébe és Serfőző
alezredes balgasága következtében az egész jól kiépített Úz-völgyi erődrendszert
szemrevételezte és a fegyverzet felől is informálódott. Már arra is megkérték Serfőzőt, adja parancsba, hogy katonái akkor se nyissanak tüzet, ha orosz katonát lát
nak, mert köztük elvegyülve a román gyűrűből kitört német katonák igyekeznek
átjutni a Kárpátokon. Ezek után az orosz felderítők, mint akik jól végezték dolgu
kat, kikarikáztak az Úz völgyéből és másnap, augusztus 26-án az orosz tankok,
utánuk a gyalogsággal, minden komolyabb ellenállás nélkül elárasztották a völ
gyet egészen az Aklosig, a magyar véderő katonái pedig fejvesztetten menekültek,
amerre tudtak. Legtöbben a völgyet két oldalt szegélyező erdőben húzódtak meg
és onnan ki hazafelé vette útját, kik pedig az alcsíki medencében szétszéledve
várták sorsuk további alakulását.
De térjük vissza a Csobánosba! Ahogy az Úz völgye felől felhangzott a fegyverdörgés, a mi századunk is úgy megfutott, hogy hírmondó sem maradt belőlük. S
talán ez volt a legnagyobb szerencse, mert ellenkező esetben az Úztól áttóduló
orosz gyalogság az egész századot ott fogta volna. Hárman maradtunk a pokol
torkában: édesapám, a helyettese Nagy Dénes köpeci hadnagy és én. Vak sötétben
indultunk az úton fel, az oroszok között, a 4. század vonala felé, amit szerencsésen
el is értünk (az oroszok ott hevertek az út két oldalát szegélyező fenyőfák lombsá
tora alatt.
Reggel, amikor az oroszok felfedezték vonalunkat, hatalmas tüzet zúdítottak
ránk, amit mi hasonlóval viszonoztunk. Szerencsénkre lövészárkunk az erdőben
húzódott és a fák is védelmeztek. Délelőtt 10 óra lehetett, amikor a segítségünkre
vezényelt és a hátunk mögött harci állást feglalt 32-esek egy hét tagú kerékpáros
rajt küldtek a határsorompó irányába felderítés céljából. Én, mivel a lövészárok
végében, közvetlen az út meredek oldalában ásott géppuskafészekben foglaltam
állást, tanúja lehettem a 32-esek szomorú vállalkozásának. Az oroszok nyilván
elrejtőztek a fák sűrűjében és mind a hét kerékpárost visszaengedték, akik jelentet
ték, hogy a határsorompóig egy szál ellenség sincs. Ezután következett az a bor
zalmas tragédia, ami a 32-esek pusztulását eredményezte. Feltűrt ingujjal, jobb
csuklóba akasztott puskával, az út két szélén libasorban indultak a vesztükbe. Alig
hagyták el a második útkanyart (a Csobánosban keskeny út vezet), két oldalról
olyan iszonyatos tüzet kaptak, hogy csak néhány véres katonát láttunk visszatámo
lyogni. Mint ahogy a 84 éves Uz-völgyi csángó asszony, Novákné elmondta, ké
sőbb a csontjaikat összeszedték, átszállították az Úz-völgyébe, és elhantolták. Ez
zel a szomorú jelentettél értek véget a csobánosi harcok. Megkapva a visszavonu-
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lási parancsot, a mindenfelől a völgybe zúduló katonaság erőltetett menetben, kb.
éjféli 1 órára ért ki Menaság fölé. A bozótban töltöttük az éjszakát. Másnap
Csíkszereda fölé vezényeltek, ahonnan jól követhettük az Úz-völgyi eseményeket.
Miután a Hargita felől berepülő német vadász- és bombázó gépek végiggéppus
kázták a folyó völgyét, harckocsik kíséretében a nagybereznai 26-osok indítottak
ellentámadást. Ők tartották ott a frontot szeptember 7-ig. Mi, a baróti 13-asok elő
ször Fitód falu keleti kijáratánál foglaltunk állást, majd a Muhartetőt (Suhar) száll
tuk meg, míg tőlünk jobbra, a nyílt terepre büntetésből a 1 l-eseket tették. Velünk
szemben a Szellőtetőt az oroszok birtokolták, ahonnan belátták az egész vonalun
kat, és jaj volt annak a katonának, aki nappal az általa kotort teknőből a fejét ki
dugta. Néhányan fejlövést is kaptak. Nekünk, 13-asoknak jó menedéket nyújtott a
tetőt borító sűrű, s így a két tető között (Suhar és Szellő) csak tüzérségi párbaj
alakult ki. Mivel mindenfelől szorult a hurok, szeptember 9-én megkaptuk a viszszavonulási parancsot a Maros vonaláig. Éjszaka levonultak Csíkmadarasra, ahol
tisztálkodás közben ugrasztották szét minket a hegyekről lezúduló oroszok. A
mindenfelől elvonuló alakulatok maradványai (sokan lemaradtak) a Vasláb felé
vezető szűk erdei úton torlódtak össze, zuhogó esőben. Csurom vizesen román
családoknál töltöttük az éjszakát, s a tűz melegénél úgy ahogy megszárítottuk öl
tözékünket.
A csíki medencéből való szerencsés megmenekülésünket néhány német és ön
kéntes vállalkozó magyar katonának köszönhettük, akik Csiszér hadnagy vezeté
sével villámgéppuskával gabonarakások fedezékéből tartották vissza az üldöző
oroszokat.
Vasláb után Gyergyóújfalu, Parajd, Szováta, végül Szászrégen volt a menetirá
nyunk, ahol éjszakáztunk, hogy másnap gyülekezési helyünkre, Bátosra menjünk.
Onnan a szászokat a németek már mind elszállították volt. Egy fia lélek maradt a
faluban, egy öregember. A termény begyűjtve, az állatok szabadon... Három nap
voltunk ott, amíg a maradék határőrök mind oda nem sereglettek. A számbavétel
kor kiderült, hogy a tömeges lemaradás (szökések) következtében az egész határ
őrség létszáma annyira lecsökkent, hogy az idősebbek kiválogatása után, az ún.
leventekatonákból alig telt ki egy zászlóalj. Ezekből alakult meg a 68-as rohamosz
tag Pongor ezredes parancsnoksága alatt. Zászlóaljparancsnokunk a volt 13-asok
parancsnoka, Szabolcs András százados lett. Tehát nem fedi a valóságot, hogy ő
Csobánosban orosz fogságba esett volna. Ezt a mindenféle alakulatból összever
buvált zászlóaljat a frontra, a Görgényi hegyekbe indulásakor édesapám búcsúztat
ta Bátos központjában 1944. szeptember 19-én. A búcsúbeszéd elhangzása után
Szabolcs százados úr apámat átölelte, megcsókolta és ezeket mondta: ne búsulj,
öreg bajtárs, gondját viselem a fiadnak. Amíg élek, a fiad is élni fog. Ekkor neve
zett ki az árkász szakasz parancsnokává.
Marosvécsen még három napot időztünk és a harmadik nap alkonyatán indul
tunk Idecspataka felé. Menet közben az Idecspatakánál szétvert, visszavonuló
kézdivásárhelyi 24-esekkel találkoztunk, akik kérdésünkre, hogy honnan jönnek,
csak azt válaszolták: majd meglátjátok. És valóban megláttuk, mert összefüggő
harcvonal sehol nem volt, az egész erdős terület tele volt oroszokkal. Szabolcs
százados úr engem a szakaszommal tartalékba helyezett és a falu végében a füzes
be rejtett el. Másnap, azaz szeptember 24-én, vasárnap, kétnapos tüzérségi élőké -
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szítés után adta ki Pongor ezredes Szabolcs százados úrnak az ortodox templom
oszlopos előcsarnokában a támadási parancsot. Én is jelen voltam, és parancsot
kaptam, hogy szakaszommal legyek készenlétben szükség esetén az azonnali be
vetésre.
Talán 9 óra körül indult a gyalogsági támadás, amely az egész zászlóalj felmor
zsolását eredményezte. Az történt ugyanis, hogy a támadás indításakor saját tüzér
ségünk nem szüntette be, vagy nem hosszabbította meg lőtávolságát, s így a gya
logság saját tüzérségünk és az orosz aknavetők tüzébe rohant. Iszonyatos volt a
pusztulás. Kinek a lába, kinek a karja szakadt le, a halottakról nem is beszélve. Ott
lelte halálát volt osztálytársam, a Mikó Kollégium valaha volt legtehetségesebb és
legjobb tanulója, a nagygalambfalvi születésű Kányádi Dénes is. Ekkor kaptam az
ellentámadási parancsot, hogy legalább a sebesülteket össze lehessen szedni. Az
elsősegélyhelyen, egy csűrben, úgy-ahogy ellátták a sérülteket, a falu alsó felében
települt német segélyhelyről pedig szünet nélkül szállították a sebesülteket
Nagysajóra a kórházba. Volt, aki már szállítás közben meghalt, mint pl. a
nagybaconi Benedek Sándor, akit a front átvonulása után szülei hazahoztak és a
baconi temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírkövén ez a felirat áll: ,,A hazáért
halt meg, panaszunk hát nincsen, áldassék az Isten."
Amikor én megsebesültem, Nagysajó már nem tudott fogadni, hanem Ken
teikére vittek, ahol a kastély előtti mellékvágányon veszteglő teherszállító vago
nokból álló szerelvénybe helyeztek el. Amikor minden vagon megtelt sebesültek
kel, kerülő úton, Szegeden át indítottak Budapestre, mivel a szolnoki Tisza-híd le
volt bombázva. Négy napig tartott az út a sok állingalás miatt. Nehezen talál az
ember szavakat, hogy azt a szenvedést, amelyen - különösen a súlyos sebesültek
- átmentek, leírja. Orrfacsaró bűz terjengett a rothadó sebektől, amit betetézett a
töméntelen tetű; elárasztották egész testüket és szalmafekhelyünket, még a kötése
inket is elborították, ami talán minden fájdalom mellett a legkibírhatatlanabb volt.
Az idecspatak-üvegcsűri gyászos emlékű vérfürdővel a Székely Határőrség tör
ténete véget ért. Az életben maradottak, kinek-kinek ahogy szerencséje kedvezett,
a halál- és gyűjtőtáborokban várták sorsuk beteljesülését, vagy szétszóródtak, mint
ősszel a falevél, a szélrózsa minden irányba.

*
A székely határőrség részletes történetének megírásához hozzátartoznak azon
különböző rangú és beosztású parancsnokok a nevei, akikkel a háború sodrában
sorsom összefonódott:
Zászlóaljparancsnok: Szabolcs András százados
A zászlóaljtörzs tagjai:
Déner István, tartalékos százados
Zathurecki Artúr tartalékos főhadnagy
Szekeres Elek tartalékos főhadnagy
Sikó László tartalékos zászlós, állatorvos
Mórik Lajos tartalékos karpaszományos őrmester
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Századparancsnokok és helyetteseik:
1. század: v. Egyed Géza tartalékos hadnagy (Bodos)
Nagy Dénes tartalékos hadnagy (Köpec)
2. század: Bokor György tartalékos főhadnagy (Miklósvár)
Török Ferenc tartalékos hadnagy (Miklósvár)
3. század: Benedek József tartalékos hadnagy (Nagyajta)
Kuttlik Rezső tartalékos zászlós (Nagyajta)
4. század: Bogdén Emil tartalékos főhadnagy (Nagybacon)
Bardocz Efraim tartalékos törzsőrmester (Nagybacon)
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SZEMLE
JEAN FLORI

LA PREMIÈRE CROISADE
L'occident chrétien contre ľlslani
Aux origines des idéologies occidentales
(Éditions Complexe, Bruxelles, 1992. 287 o.)
Jean Floriban a lovagi ideológia kialakulását
monográfiákban vizsgáló kutató mellett régóta a
keresztes háborúk korának egyik termékeny és
nagy hatású szakértőjét is tisztelhetjük. Előbbi
munkáiról a Hadtörténelmi Közlemények is hírt
adott, míg az utóbbi témáról eddig csak hoszszabb tanulmányok láttak napvilágot (Revue
historique, Annales ESC, Le Moyen Age stb.), s
jelen kötet mondandójának első monografikus
összegezése. A témaválasztásban persze nincs
semmi meglepő: kutatásai eredményeivel éppen
Flori bizonyította, hogy a lovagi ideológia kiala
kulása és a keresztes háborúk eszmerendszeré
nek kiforrása mennyire szorosan összefüggnek.
A témaválasztás persze még mindig magyará
zatra szorul. Lehet e még az első keresztes had
járatról újat mondani Runciman, Brundage, vagy
a Flori által különösebben nem kedvelt Riley
Smith után, s érdemes e egy könyv témáját egy
hadjáratra korlátozni? A kérdésre az olvasó elé
került mű egyértelmű választ ad: a keresztes
eszme kialakulása valóban a XI. század végi és
XII. század elejei forrásokban ragadható meg, s
ha a hadi eseményekről nem is, a szervezők és
résztvevők motivációjáról, a szent háború eszmei
és jogi kereteinek az alakulásáról, az események
értelmezéséről valódi újdonságokkal szolgálhat
még a kutatás.
így érthető, hogy a könyv témája ugyan az el
ső keresztes háború, mégis, hadieseményekről
vajmi keveset olvashatunk. Ebben a témában új
forrás nem került elő, az ismereteket pedig már
kiaknázták a korábbi kutatók. A hadjáratra a
műből mindössze harminc lap vonatkozik, a
többi az előzményekre és a könyv alcímében is
jelzett ideológiatörténeti fejtegetésekre.
A bevezető fejezetekben a clermonti zsinathoz
vezető utat, az ott elhangzott, máig vitatott tar
talmú pápai felhívást elemzi. Vizsgálja, hogy a
muzulmán elnyomás alatt szenvedő kereszté
nyek panaszai, a nekik való segítségnyújtás
gondolata, vagy éppen a szent helyek felsza
badítása és a lelki érdemszerző zarándoklatok

hagyománya volt-e meghatározó. Különös fi
gyeimet szentel annak a kérdésnek, hogy a pá
pai kezdeményezést a népi prédikátorok és
szervezők mennyiben értelmezték át s hogyan,
milyen túlzásokkal fordították le a nép nyelvére.
Ebben a vonatkozásban vizsgálja a hadjáratok
során elkövetett zsidóüldözéseket, s a magyará
zatot éppen az agitátorok által mesterségesen
felgerjesztett, muzulmánok elleni hangulatban,
bosszúvágyban találja meg.
Külön fejezetben vizsgálja az egyháznak a há
borúhoz való viszonyát, az egyház által eltűrt,
majd elfogadott, végül éppen általa szervezett
szent háborúk gyakorlatát. Ennek keretében
tárgyalja az egyház részéről kezdetben megvetett
hadakozó réteg szellemi és társadalmi átformálá
sát az egyház lovagjaivá, a Szt. Bernát által
megálmodott és részben soha meg nem valósult
,,új lovagsággá".
A kor forrásainak elemzése megkerülhetetlen
né teszi a kereszténység és az iszlám megítélé
sének elemzését a kortársak körében: milyen
kölcsönös információkkal rendelkeztek, milyen
nek látták a rivális vallás dogmáit és tagjait» Kü
lönösen érdekes fejtegetések értelmezik II. Or
bán pápa s maguknak a kereszteseknek a szent
háborút illető motivációit. A kot valóságát pil
lantjuk meg, amikor a vallási és anyagi érdekek
párhuzamos meglétét, a legválságosabb pillana
tokban a legkegyetlenebb harcosból is kitörő hit
és vallásos meggyőződés példáit olvashatjuk.
A könyvecske egyúttal arra is jó példa, hogy
egy szakkutató ha megérti a tudományos nép
szerűsítő műfaj lényegét, mennyire érdekes és
érthető olvasmányt tud letenni az asztalra. Persze
Flori könyve francia nyelvterületen sem lesz az
utca emberének olvasmánya: a kor valóságából
következik, hogy a keresztes háborúk lényegé
nek bemutatása csakis a kor egyháztörténetén,
egyházjogán s a történeti források terminusainak
pontos elemzésén keresztül valósítható meg.
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Veszprémy László

MICHAEL MURRIN

HISTORY AND WARFARE IN RENAISSANCE EPIC
(The University of Chicago Press, Chicago-London, 1994.371 o.)
Jelen mű szerzője, a Chicagói Egyetem iroda
lomtörténész professzora arra keresi a választ,
hogy a XV-XVI. század (1.483-1610) nagy epi
kus alkotásaiban miként tükröződik a hadügy
átalakulás: a tűzfegyverek, az új típusú várépíté
szet és a gyalogság térhódítása, az arisztokratikus
lovagi eszmények és a hadszervezet válsága. A
válasz persze csakis összetett és árnyalt lehet, hi
szén az egyes költőknek külön-külön kellett
szembenézniük a feladattal: nemcsak kortárs,
hanem történeti, olykor IX-XI. századi esemé
nyek ábrázolása és napjaik hadtudománya kö
zött keresték az összhangot, s műveikben a vár
építészet és taktika vívmányait is megjelenítet
ték. E törekvést árnyalta az egyes szerzőknek a
tűzfegyverekkel kapcsolatos állásfoglalása, szim
pátiájuk, vagy éppen gyűlöletük. A szerző Luigi
Pulci, Sir Thomas Malory, Matteo Maria Boiardo,
Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Alonso de
Ercilla y Zuňiga, John Milton, Luis Vaz de
Camoes, Gašpar Perez de Viliágra, Juan Rufo,
Pedro de Ona, Sir Philip Sidney, Michael
Drayton, Samuel Daniel műveit elemzi. Munkája
már azért is megérdemli figyelmünket, mert a
Tassót is felhasználó Zrínyi Szigeti veszedelmé
ről Perjés Géza hasonló szempontokat követve
készített izgalmas elemzést, s így jelen műnek a
had- és irodalomtörténet összefüggéseit feltáró
eredményei a magyar eposzt is szélesebb euró
pai irodalmi panorámában helyezik el. Végül is
az itt bemutatott szerzőknek köszönhető, hogy a
hősi eposz a hadviselés drámai átalakulása elle
nére is megérte a XVII. századot.
Luigi Pulci Morgante c. művében Nagy Ká
rolynak a Roland-éneken alapuló történetét ele
veníti fel. M, Murrin a hadjárat és a roncesvallesi
ütközet kapcsán megállapítja, hogy a frank sereg
mindenben a XV. századi itáliai hadi traktátusoknak (Ch. Chiericati, Filippo degli Eu
stachi, Orsó degli Orsini, D. Carafa írásai) megfe
lelően járt el: meg vannak győződve, hogy a tá
madó hátrányban van, s ezért a jó hadvezér ki
provokálja az ellenfele támadását; táborát ri
vellini-vel és földművekkel erősíti meg. Egy év
századdal később Malory Merlinjében a mezei
csaták és várostromok megítélésében már az
ágyúk hatásának ismerete játszik szerepet, mi
ként a főhős, Arthur korabeli hadvezér módjára
irányítja seregét.

J. R. Hale kutatásainak köszönhetően jól is
mertek az ágyúk elterjedését kísérő, általában
negatív irodalmi reakciók. Camoes és Ercilla ki
vételével a költők sem rajongtak az új fegyvere
kért. Ariosto esete azonban mégis figyelmet ér
demel, mert patrónusa, Ferrara ura, Alfonso
d'Esté elsőként épített új típusú bástyákat és he
lyezett el rajtuk ágyúkat. Véleménye ura ha
disikerei nyomán nyilván pozitív lett volna, ha
történetesen nem fordult volna meg a kocka és
nem győződhetett volna meg az évszázad egyik
legvéresebb csatájában, az 1512. évi ravennai
csatában az új fegyver pusztító hatásáról.
Az eposzok legtöbbjében érzékelhető a költők
fogékonysága a morális, etikai problémák iránt.
Ezt csak részben magyarázzák a török háborúk
kegyetlenségei; a nyugati követelményt sokkal
inkább sokkolta a franciák itáliai féktelensége
1494-ben, vagy később a Rózsák háborújának
számos vérfagyasztó epizódja.
Témájuknál és a hadihajók fegyverzeténél
fogva is külön megközelítést igényelnek a ten
geri ütközetek leírásai. Részben ezeket is igye
keztek a szárazföldi csaták mintájára leírni, s
Juan Rufo a lepantói csatát megörökítő
Austriada-ban valóban kárhoztatja is az ágyúkat.
Egy Lepantóról spanyolul író portugál szerző,
Corte Real az, aki felismeri az ágyúk fontosságát.
A gyarmati háborúkról író spanyol szerzők sze
mében pedig a túlélés eszközei az új fegyverek.
A tengeri csatákkal egyúttal egy új hőstípus is
színre lép: a parancsnoki pozíciót betöltő kato
na. Don Jüant és vezéreit a költőnél vergiliusi
kölcsönzések teszik eposzi hősökké, mintha
csak az előképnek tekintett actiumi csatában ve
zették volna győzelemre a hajóikat.
A szerző dicséretesen és figyelemreméltóan
próbálta meg megteremteni a kapcsolatot a köl
tői műalkotás, a katonai traktátusok, a korabeli
erődítési gyakorlat és harceljárások között. A tár
gyalt költők mind megpróbálták a kortárs közön
ség számára korszerűvé tenni a csapatleírásokat.
Pedig azok egyre kevésbé feleltek meg a klaszszikus és reneszánsz hősi ethosznak, az irodalmi
megformálás hagyományos formáinak. Maga a
kísérlet is heroikusnak tekinthető.
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Szegzárdy-Csengery Klára

REED BROWNING

THE WAR OF THE AUSTRIAN SUCCESSION
(New York, 1993- 445 o.)
A korszak magyar kutatója nagy érdeklődéssel
vette a kezébe az amerikai szerző munkáját,
amely az osztrák örökösödési háború összefogla
ló történetét tartalmazza. A jelentős jegyzetappa
rátus és a függelékként közölt vonatkozó szak
irodalom áttekintése alapján megállapítható,
hogy elsődlegesen az eddigi könyvészeti anyag
ra és ennek kiegészítéseként az újabb folyóirat
közlésekre épít a mű. Levéltári forrásokat csak
kivételesen vett kézbe a szerző, azokat is szinte
kizárólagosan az Osztrák Hadilevéltárban. Ellen
ben dicséretére legyen modva, hogy nemcsak az
angol, franda, német nyelvű korábbi publikáci
ókat tanulmányozta, hanem a holland, olasz,
spanyol, sőt orosz nyelvűeket is. így egyetlen
komoly alapmű sem kerülte el figyelmét, sőt sok
kiadott forráshoz is visszanyúlt. További dicsére
tet érdemel, hogy felfigyelt kisebb országbeli
kutatók idegen nyelveken közzétett publikációi
ra is, így hasznosította Pamlényi Ervin német
nyelvű összefoglaló magyar történetét és H. Ba
lázs Éva ugyancsak német nyelvű tanulmányát.
Az azonban történelmiedensége miatt elfő
gadhatatlan, hogy minden egykori, nem csatate
ret jelölő helységnevet mai hivatalos állami
megnevezéssel használ, így megnehezíti a tájé
kozódást, így van ez, még ha időnként a jegyze
tekben igyekszik is, hogy valamit korrigáljon.
Például a 67. oldalon szereplő szövegrész szerint
„Mária Terézia Bratislavába érkezett" a koronázó
országgyűlésre, ahol királyként elnyerte Szent
István koronáját a magyar rendektől. Az ehhez a
szövegrészhez tartozó, e fejezetbeli 25. számú
lábjegyzetben azután ezt a magyarázatot fűzi
hozzá: ,,Ez a város jelenleg Szlovákiában van,
innen a neve. Ez németül: Pressburg, magyarul:
Pozsony." Ezen a hiányosságon a térséget bemu
tató vázlatok és a csatolt névmutató sem segít.
Az első vegyes benyomások után annál na
gyobb érdeklődést kelthet a monográfia felépíté
se, szerkezete. A bevezetőre és öt részre tagolt
mű „Európai szándékok", „A kifosztás csábítá
sa", „A tervek kakofoniája", „A hagyomány újraérvényesítése", „A kimerültség békéje" címek
alatt tárgyalja az 1740-48 közötti politikai és
hadieseményeket. A hat nagy szerkezeti egysé
gen belüli huszonegy fejezet kronológiai
tematikai logikus rendben dolgozza fel a rész
kérdéseket, de az egyes részcímekben is tükrö
ződő hűvös elidegenedettséggel, távoltartással,
az előszóban megfogalmazott tudatos szándék
nak megfelelően.

A bevezető a kor hadügyét vázolja fel, a re
cenzens őszinte örömére jelentőségének megfe
lelően kiemelve a huszár-csapatnemet, majd az
európai államközösséget mutatja be, a hangsúlyt
a hadszíntérre helyezve. Ugyancsak a bevezető
ben idézi fel a szerző az egyes államok terület
gyarapító szándékait és az ebből fakadó konflik
tushálózatot.
Az első nagy rész az 1740 októberétől 1742
júliusáig terjedő időszakot, vagyis az első szilé
ziai háború idejét részletezi, de a francia támoga
tással végrehajtott bajor és szász támadást is
tárgyalja, miközben a diplomáciai keretek felvá
zolása sem marad el. Önálló alfejezetben foglal
kozik a magyar kérdéssel, ezen belül a magyar
arisztokrácia váratlan Habsburg-pártiságával,
Pálffy János gróf országbíró szerepével, Mária
Terézia magyar királlyá koronázásának és az ál
talános magyar felkelés hadbahívásának sors
döntő jelentőségével, miközben a Habsburg
hatalom a háborús vereségekkel és VII. Károly
császárrá választásával nagyhatalmi helyzetének
mélypontjára süllyedt.
A második nagy tematikai egység fejezetei az
1742 júliusától 1744 augusztusig terjedő diplo
máciai-politikai lépéseket és hadműveleteket
dolgozzák fel. A kiszélesedett háború számos
jelentős momentuma közt megfelelő hangsúllyal
szól a Festetics József báró tábornok vezényelte
magyar csoportosítás hadisikereiről. De rajta ki
vül csak egyetlen magyar hadvezért említ meg a
szerző, mégpedig Batthyány Károly gróf tábor
nokot bajorországi küldetésével kapcsolatban. A
következő nagy egység, amely 1744 augusztusá
tól 1745 decemberéig, vagyis a második sziléziai
háború idején követi nyomon az eseményeket,
ismét jelentőségének megfelelően ábrázolja a
magyar részvétel súlyát, de újólag csak Batthyá
ny nevéhez köti ezt, mind a csehországi harcok,
mind Bajorország megszállása vonatkozásában.
A harmadik magyar hadvezér, Nádasdy Ferenc
gróf tábornok viszont csupán az egyáltalán nem
a legjelentősebbek közé tartozó 1745. szeptem
ber 30 i soori csatával kapcsolatosan kerül emlí
tésre, más magyarokról pedig név szerint e kö
tetben szó sem esik.
A negyedik részegység az 1745 decembertől
1747 októberéig terjedő háborús időszak törté
néseit eleveníti fel. Ebben a részben Nádasdy
nevét már csak mellékesen, az Itáliában bevetett
hadvezérek közt sorolja fel a szerző. Olyan je
lentős csatákkal kapcsolatosan, mint a rocouxi
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vagy laffeldi, még a magyarok részvétele sem
kerül említésre. A németalföldi hadszíntér pa
rancsnokaként tevékenykedő Batthyány neve
csak az ezt követő ötödik részben, amely az
1747 októbere és 1748 októbere közti időszakot
tárgyalja, kerül elő. Röviden, az 1748-as erővi
szonyokkal kapcsolatosan említi a nevét, miköz
ben már a fegyverszünet áll a tárgyalás közép
pontjában. A szerző ezután még az általános bé
kekötésről szól és összegezi a nyolc éven át ví
vott európai háború mérlegét.
Összességében a tárgyalt művel kapcsolatosan
a magyar recenzensnek is meg kell állapítania,
hogy korrekt, az amerikai felfogást tükröző, az
ottani mentalitásnak megfelelő tárgyalási móddal
előadott, világos és jól érthető eseménytörténetet

olvasott. A nagyhatalmakkal kapcsolatosan az
adott időszak minden jelentős európai kérdésé
vel a megfelelő mélységben foglalkozik, és sze
rény terjedelemben a kevéssé fontosnak tűnő
államokra vonatkozóan is kitér. Magát a háborút
diplomáciai, politikái és katonai vonatkozásai
ban egészében feldolgozza, a legfontosabb ese
ményekről megfelelő terjedelemben szól. Ezáltal
a távoli térséget és múltat a mai újvilágbeli olva
sókkal egyértelműen meg tudja értetni. A leg
utolsó mondatát pedig a magyar recenzens csak
nyomatékosan megismételheti, hogy továbbadja
itt az Óvilágban is: Da pacem, Domine, in
diebus nostris.
ZacharJózsef

BAGU BALÁZS -SZAKÁLL MIHÁLY

A SZABADSÁGHARC NEMZETŐREI
Vidékünk nemzetőrségének történetéből
(1848-1849)
Kárpátaljai Magyar Könyvek, 42.
(Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1994. 168 o.)
Az 1848-^49-es történetírás múlt század végi
termésében tallózva szinte áttekinthetetlen
mennyiségű munkával találja szembe magát a
kutató. E munkák többsége azonban inkább a
nemzeti mitológia vagy a hagiográfia termékei
nek tekinthető, s csak kevés közöttük az olyan
mű, amely a modem történeti kutatás követel
ményeinek is megfelel. E historiográfia leghasz
nosabb darabjai azok a helytörténeti monográfi
ák, amelyek egy-egy megye vagy város 184849-es történetét mutatják be. Komárom történe.tének búvárai még évtizedekig fogják használni
Szinnyei József munkáját, a Békés megye 184849-es múltja iránt érdeklődők sem nélkülözhetik
Oláh Gyula monográfiáját. Az 1918 után elcsatolt
területek levéltári anyagból pedig ma is alig is
merünk többet, mit ami pl. Szilágyi Farkas Alsó
Fehér vármegyéről, Nagy Sándor Háromszékről,
vagy Lehoczky Tivadar Bereg megyéről és a
munkácsi várról írott munkájában olvasható.
Az utódállamok hivatalos történetírása - érthe
tő módon - nem nagyon favorizálta az ilyen jel
legű helytörténeti kutatásokat, s csak az erdélyi
magyar tudományosság a többinél erősebb
szakmai és intézményi hátterével magyarázható,
hogy a Székelyföld 1848-49-es történetéről, kü
lönösen az események társadalomtörténeti hátte
réről több és pontosabb információval rendelke

zünk, mint ami csupán a hazai levéltári anyag
ismeretében lehetséges lenne. De mind a jugo
szláviai, mind a csehszlovákiai, mind a kárpátal
jai magyar történetírást komolyan korlátozták
hasonló kutatásaiban. 1848--49 ugyanis nemcsak
a magyar, hanem a román, szlovák, szerb nem
zeti identitás kialakulásának is meghatározó je
lentőségű fejezete, s az államhatalmakhoz kap
csolódó nemzeti történetírások ritkán hallják szí
vesen a kisebbségi történetírás véleményét -- fő
leg akkor, ha az szinte teljesen eltér az övékétől.
Bagu Balázsnak és Szakáll Mihálynak a kár
pátaljai, tehát Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros
megyei nemzetőrség és honvédség történetéről
írott munkája ezért is reményt keltő. A Szerzők
egyrészt az Ung, Bereg és Ugocsa megyei levél
tárak főispáni fondjait, a „Bereg", „Ugocsa" című
lapok évfolyamait, illetve a magyarországi törté
netírás vonatkozó monográfiáit használták fel. A
bevezető, „Nagy idők tanúi" című fejezet egy
ben felhívás is a kötet kárpátaljai olvasóihoz:
„Nagy az adóságunk elődeinkkel szemben. Az a
célunk, hogy az itt élő magyarság összefogásával
megmentsük jövőnk számára a még föllelhető
honvédsírokat."
„A nemzetőrség szervezése vidékünkön" című
fejezet 1848 márciusától novemberéig ismerteti e
megyék nemzetőrségének történetét. A szöveg
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tárgyalja a nemzetőrség felállítását, fegyverzetét,
tisztikarának változásait. Több, az összeírt nem
zetőrök számát településenként közlő kimutatás
ad képet a helyi nemzetőrség létszámáról. A
Szerzők lényegében megerősítik Urbán Aladár
1973-as monográfiájának adatait a nemzetőrség
fegyverzetének és felszerelésének hiányosságai
ról, a volt cs. kir. sorezredi tiszteknek a kikép
zésben játszott szerepéről. E megyék nemzetőr
ségét - ellentétben a dunántúli vagy alföldi me
gyékével - nem vezényelték a Délvidékre vagy
a Dráva vonalra 1848 nyarán; első katonai al
kalmazásukra csak 1848 őszén került sor.
Két apró kiigazítás: A bagnétos puska valószí
nűleg szuronyos (bajnét vagy panganét) puska
volt. (28. o.) Az ugocsai önkéntes mozgó nem
zetőrök nem négy pengő, hanem négy pengő
krajcár fizetést kaptak naponta. (34. o.)
A Szerzők nem csupán a tájegység rendes, ha nem önkéntes mozgó nemzetőrségének történe
tét is feldolgozták. Ugocsa, Bereg és Ung megye
egy-egy 150-220 fő közötti önkéntes századot
állított ki. Az ugocsai önkéntesek további alkal
mázasáról a Szerzők azt írják, hogy Máriássy Já
nos rendelte őket az aradi táborba. A beregiek
1848 decemberétől Perczel tábornok Mura menti
hadtesténél, a 48. (szabolcsi) zászlóalj oldalán
harcoltak, majd a második 52. zászlóalj egyik
századaként fejezték be pályafutásukat. A Szerző
az alakulat történetét Kedves Gyulának a Hadtör
ténelmi Közlemények hasábjain megjelent ta
nulmányai alapján ismerteti. Az ungi önkéntesek
Buttler Sándor parancsnoksága alatt indultak a
táborba. További hadi ténykedésüket a Szerzők
nem részletezik, holott az önkéntesek egy része
az 54. honvédzászlóalj soraiban harcolta végig a
szabadságharcot.
A Szerzők a továbbiakban ismertetik a
munkácsi várban raboskodó államfoglyok
köztük Auffenberg (később Ormai) Norbert, a
honvéd vadászezredek szervezője, az első aradi
vértanú - kiszabadításának, illetve a 6.
(Württemberg) huszárezred Lenkey János vezet
te százada hazatésének történetét. Zavaró vi
szont, hogy szerintük a 10. (Vilmos) huszárezred
két százada is már ekkor önkényesen hazaindul!
volna. (45. o.) Hiszen az ezred négy százada jú
niusban „menetrend szerint", az osztrák és a
magyar hadügyminisztérium megállapodása ér

telmében tért haza; a maradék négy század pe
dig csak 1848 október novemberében szökött
meg Galíciából.
A második fejezet ,,A nemzetőrök rövid élet
rajza" címet viseli, s 111 kárpátaljai nemzetőr és
honvéd, köztük 18 közhonvéd, 3 őrmester, 8
hadnagy, 10 főhadnagy, 43 százados, 10 őrnagy,
2 ezredes, rajtuk kívül katonaorvosok, hadleiké
szék, hadbírók adatait tartalmazza. Egy részük
nél csak a születési és a halálozási adatok ismer
tek, másoknál - általában Bona Gábor kötetei
alapján - teljes pályaképet kapunk. Pazar József
őrmester életrajzánál a munkácsi várőrség egyik
tagjának visszaemlékezését olvashatjuk alakulata
zászlószalagjának megmentéséről. Bár az alakú
lat megnevezésében (52. honvédzászlóalj) ké
telkedünk, hiszen az első 52. honvédszázlóalj az
I., a második a II. hadtestben szolgált; az előbbi
Világosnál, az utóbbi Komáromban kapitulált.
Alíötet függelékében a Szerzők a nemrég el
hunyt kárpátaljai'történésznek, Váradi Sternberg
Jánosnak a „A cári hadsereg beavatkozásának
oroszországi 'Visszhangja" címú tanulmányát kö
zölték. Váradi-Sternberg János levéltári és köny
vészeti kutatások alapján dolgozta fel a kérdés
kört. Megállapításából kiderült, hogy az orosz
hadsereg ugyan nem lelkesedett különösebben e
hadjáratért, de a résztvevő erők arányaihoz ké
pest viszonylag kevés volt a szökés vagy az átál
lás. Az értelmiségen belül a nyugatosok általa
ban ellenezték az intervenciót, a szlavofilek vi
szont - függetlenül attól, hogy a hatalomhoz kö
zel, vagy attól távol álltak - üdvözölték I. Miklós
beavatkozását.
Ezt követi a Kárpátalja jelentősebb 1848 -49-es
emlékhelyeinek felsorolása. A kötet egy forrás, a
beregszászi nemzetőrség 1848. április 4-5 i
fennmaradt jegyzőkönyvének közlése zárja.
Bagu Balázs és Szakáll Mihály kötete az 1848
as tárgyú magyar helytörténeti irodalom jelentős
nyeresége. A Szerzők a kisebbségi magyar törté
netírás legjobb hagyományaihoz híven mutatták
be szúkebb pátriájuk múltját, s közben tucatnyi,
a hazai kutatás számára is hasznos adatot hoztak
napvilágra. Csak abban reménykedhetünk, hogy
vállalkozásukat mielőbb követi a kárpátaljai
honvédalakulatok történetét bemutató kötet is.
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Hermann Róbert

PETER BROUCEK

KAISER UND KONIG KARL I. (IV.)
Ein katholischer Monarch aus dem Hause Österreich
(Jahrbuch der Gebetsliga, Wien, 1995. 172 o.)
Magyarországon kevéssé közismert, hogy a
római katolikus egyházban napirenden van az
utolsó osztrák-magyar uralkodó boldoggá avatá
sa, miután a bizonyítási eljárás már lezárult. Ép
pen ezért érdeklődést kelthet, miként látják IV
(I.) Károly életútját azok, akik őt elsődlegesen
„Isten szolgájának" tekintik és benne ,,a bekö
szöntő harmadik évezred szentjét" látják. Ennek
az életútnak a felvázolására a Magyarországon is
jól ismert, nagytekintélyű osztrák hadtörténész,
Dr. Peter Broucek udvari tanácsos, levél tár
igazgató vállalkozott, mégpedig éppen a hadtör
ténelmi momentumok középpontba állításával.
A szerző bevezetőben bemutatja, hogy az
1887-ben született főherceg milyen családban
született, milyen neveltetésben részesült, hogyan
lépett elő trónörökösjelöltté, miközben alapjel
lemvonásává vált a jámborság. Ez maradt meg
egyetemi tanulmányai idején, a katonai pályán
való elinduláskor és a házasságkötéskor is. Át
térve a politikai életbe való bekapcsolódásra, a
szerző kiemeli, hogy a Ferenc József által elfo
gadott magyar alkotmányos garanciák ellen tilta
kozó Ferenc Ferdinánd a gyámsága alatt álló Ká
rolyt az uralkodó és a trónörökös közti lojalitás
választásának nehéz és kényelmetlen helyzetébe
sodorta. A megoldást az élet hozta, amikor a
szarajevói gyilkosság következtében maga a fia
tal alezredes lépett elő trónörökössé.
Az életút részletes felidézését, négy fejezetre
bontva, itt kezdi meg Peter Broucek. Az első na
gyobb egység a keresztény uralkodót mutatja be.
Felidézi, hogy dinasztikus-hazafias okokból, a
kettős monarchia megmentése érdekében elfo
gadta a háborút, de minden lehetőséget megra
gadott az arcvonalon harcoló katonák megszem
lélésére, hogy a velük való együttérzésének ta
nújelét adhassa. 1916-ban pedig egyenesen kikényszerítette, hogy a XIX. hadtest élén maga is
bekapcsolódhasson a fegyveres küzdelembe,
mégpedig a támadó éket alkotva a Déli-Tirolból
induló olaszellenes ellentámadás kibontakozá
sakor. A szerző idézi a tfónörökös-hadtestparancsnok hadparancsát, amely a minél kisebb
veszteségekre törekvést, a sebesültek azonnali
ellátását, a hadifoglyokkal való kíméletes bá
násmódot, a lopás, fosztogatás és rombolás ti
lalmát fogalmazza meg rendkívül nyomatékosan.
A továbbiakban ugyanígy járt el Károly az orosz
és a román arcvonalon is, sőt a frontharcosok re
generálása érdekében katonaotthonok berende

zését is elrendelte. Már uralkodóként személye
sen kezdeményezte az ínség jelentkezésekor a
gyermekek vidékre küldését, az addig kihaszná
latlan területek zöldségeskertté és gyümölcsössé
tételét, valamint a nagyvárosi ínségkonyhák
felállítását. 1917-ben, elsőként a világon, népe
gészségügyi és szociális gondoskodási miniszté
rium felállításáról intézkedett. Nem lépett fel
1918 őszén birodalma szétverése ellen, lemon
dott a hatalomgyakorlásról, míg népei döntenek
jövendő sorsukról, bár nem mondott le koronái
ról és uralkodói jogairól.
A következő nagyobb egység IV. (I.) Károly
nak a békekötéssel kapcsolatos magatartását
elemzi. Visszatér a szerző 1914 nyarára, és be
mutatja, hogy az általános háborús lelkesedéssel
ellentétben az ifjú trónörökös kezdettől szkepti
kus volt, de nem volt döntéshozó, vagy döntés befolyásoló pozícióban. A Szerbia, majd az
Oroszország elleni háborút fegyelmezetten
mégis elfogadta és összekötőtisztként azonnal
hadba szállt maga is. Más volt a helyzet 1915ben, a hűtlenné vált szövetségessel, Olaszor
szággal folytatott tárgyalásokba már bekapcso
lódhatott. Akkori megnyilatkozásai szerint nem
csak a pánszlávizmus, hanem a pángermanizmus ellen is fellépett és a német érdekek helyett
a Monarchiáét hangsúlyozta. így később vissza
utasította a központi hatalmak legfőbb hadveze
tésének létrehozására irányuló német elképze
lést is, bár ezt megakadályozni végül is nem
tudta.
A trónt a kötet főhőse a békére és igazságos
ságra törekvés jegyében vette át, hangsúlyozza a
szerző. Ebben az összefüggésben ismerteti a ta
pogatózó kapcsolatfelvételt sógorai, Pármai
Sixtus és Xavér herceg útján a francia államveze
téssel, utal az orosz irányban történt kezdemé
nyezésre, a német ellenhatására, a Vatikán segít
ségével mégis megújított különbeké-kísérle
tekre. Ebben az összefüggésben hangsúlyozza
Peter Broucek: IV (I.) Károly nem tudta elkép
zelni, hogy a Monarchia szétdarabolására vonat
kozó londoni konferenciahatározatok igazak le
hetnek, ezért tovább kívánta folytatni békekísér
leteit, miközben igyekezett visszatartani az oszt
rák-magyar csapatok németekkel együtt való to
vábbi bevetését. A végzetet azonban nem tudta
feltartóztatni, levelének francia nyilvánosságra
hozása, az azt követő német fellépés, majd a
kényszerű osztrák -magyar engedmény jól ismert
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a magyar olvasók előtt is. Az viszont kevéssé is
mert, hogy a végzetes utolsó olasz offenzívát
megelőzően az osztrák-magyar uralkodó még
egyszer XI. Benedek pápa közbenjárását kérte, a
fegyverszüneti tárgyalások folytatására utalva, az
újabb jelentős vérontás megakadályozására.
A harmadik fejezetben a szerző IV. (I.) Ká
rolynak az Osztrák-Magyar Monarchia népei
autonómiájával kapcsolatos magatartását elemzi,
különös tekintettel a szembenálló antant-tömb
nemzeti elvű rendezési elképzeléseire, és hang
súlyozva, hogy az első világháborúba nyúló
időig egyetlen néphez tartozó politikai mozga
lom sem tűzte napirendre a Monarchiából való
kiválást. Ugyan folyt a politikai harc a különböző
nyelvű és vallású népek részéről az autonómia
és a kormányzásból való részesedés érdekében,
de ez legfeljebb a Monarchián belüli egyenjogú
nemzeti lét elismerésének követeléséig fokozó
dott, ahogyan a szerző részletesen bemutatja.
Mindezeket a politikai törekvéseket ugyanúgy,
mint Ferenc Ferdinánd nemzeti elvű egyesült
tartományokból álló centralista egységállamra
irányuló terveit Károly főherceg már trónörökös
jelöltként jól ismerte. Ezekkel szemben már ak
kor az volt az álláspontja, hogy egy föderális
jellegű alkotmányos monarchiában „minden
nemzetnek a lehető legnagyobb, a birodalom
egységével még összeegyeztethető nemzeti
önállóságot kell biztosítani". Ennek megvalósítá
sát akadályozta meg az első világháború kirob
bantása, bár uralkodóként IV. (I.) Károly ennek
' az alapelvnek megfelelő alkotmány kidolgozta
tását még aktuálisnak tartotta. Ez indította az an
tant-hatalmakat emigráns nemzeti bizottságok
felállításának az ösztönzésére, amelyek hamaro
san megfogalmazták az elszakadó „nemzeti" ál
lamok létrehozásának programját, de ezek hatá
sa egészen 1918-ig magában a Monarchiában el
hanyagolható maradt. Annál jelentősebb volt,
ahogyan Peter Broucek részletezi, az uralkodó
tanácskozássorozata különböző irányzatú vezető
politikusokkal, a belső átalakítás érdekében,
amely azonban éppen a nézetek sokfélesége
miatt nem valósulhatott meg. Az 1917 nyári je
lentős hadisikerek miatt azután lekerült a napi
rendről a békekormány alakítása is, és ez sors
döntő tényezőnek bizonyult, a brit, majd az
amerikai kormánnyal való érintkezésbe lépés
ellenére, a német nyomás és a különbéke újóla
gos lehetetlensége miatt. így a két szövetségi
állam közös uralkodó alatti államszövetségévé
való belső átalakítás 1918 eleji tervei is hiábava
lóak voltak már. Az antant-államokban tevé
kenykedő nemzeti emigrációk viszont meg
gyorsították bomlasztó tevékenységüket, ami el
vezetett a hazai nemzeti tanácsok megalakítása
hoz. Ez volt a háterre I. Károly 1918. október
16-i nyilatkozatának, amelyben kinyilvánította
Ausztria, vagyis a nem Magyar Királyság beli te

rületek szövetségi állammá való átalakítási szán
dekát, majd november 11-én osztrák császár
ként, 13 án pedig magyar királyként lemondott
felségjogai gyakorlásáról, bár trónjának megtar
tásához ragaszkodott.
A negyedik nagy egység, amely IV Károly ki
rály visszatérési kísérleteivel foglalkozik, annak
az 1919- március 24-i uralkodói nyilatkozatnak
az idézésével indít, amelyben az uralkodó hatá
rozottan tiltakozott trónfosztása és kiutasítása
ellen. E magyar szempontból újólag rendkívül
érdekfeszítő fejezetben a szerző kiemeli, hogy a
megváltozott világhelyzetben az osztrák és a
magyar trónról letaszított uralkodó újrafogalmaz
ta politikai nézeteit, immár az állítólagosán füg
getlen utódállamok semleges és monarchikus
Dunai Konföderációjában látta a jövendőt. Nyil
vánosan megfogalmaztatta, „újra és újra meg
akarja kísérelni, hogy a szétszakított Duna-térség
egybekovácsolására a népmozgalom élére áll
jon". Előre figyelmeztetett, ennek megakadályo
zása esetén „a még erőteljesebben újraszülető
német hatalom" és „az európai civilizációt kele
ten- fenyegető szovjet hatalom" együttesen
„miként két malomkő, a Duna-térség kis népeit
rabszolgává teszi és szétzúzza". A továbbiakban
a szerző azt elemzi, hogy az Olaszország függő
ségébe- került köztársasági Ausztria "láttán az
uralkodói visszatérési kísérlet színhelye csakis a
királyság államformáját őrző Magyarország lehe
tett, ahol alkotmányosan „a királyi hatalom gya
korlása" csupán „szünetelt". Mivel Magyarország
önálló királyság kívánt maradni, IV. Károly már
1920. november 8-án formálisan érvénytelenítet
te a Pragmatica anctiót. Ezzel tovább nőtt az a
politikai tábor, amely lehetőnek vélte a trónjáról
le nem mondott uralkodó visszatérését. IV. Ká
roly erre nyilvánvalóan készen állt, hiszen a bé
keszerződésbe nem vonták be. Az 1921 márciusi
békés hazatérési kísérlet elemzése során Peter
Broucek arra a következtetésre jut, hogy a nem
zetközi helyzet az adott pillanatban kedvező
volt, csupán Horthy Miklós kormányzó személyi
hatalmi ambíciói tették azt lehetetlenné. Az 1921
októberi, immár fegyveres visszatérési kísérlettel
kapcsolatosan pedig még sokkal egyértelműb
ben Horthyt teszi felelőssé nemcsak a polgárhá
borús helyzet megteremtéséért, hanem a Kis
antant és a nagyhatalmak tájékoztatása révén a
külső háború felidézésével kapcsolatosan is. Ez
zel szemben az uralkodó felelősségét hangsú- ,
lyozza, aki nem akart újabb háborút vonni szere-""
tett népe fejére. Kitekintésként idézi fel a szerző
IV (I.) Károly tihanyi internálását, az antant
hatalmaknak való átadását, magyarországi trón
fosztását, Madeirára való száműzetését, 1922ben bekövetkezett váratlan halálát.
A szerző befejező fejezetben teszi közzé érté
kelését az utolsó Habsburg uralkodó szemé
lyiségéről. Összehasonlítva az utolsó Hohen-
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zollern- és Romanov-uralkodóval azt állapítja
meg, hogy ha az események külső kényszerítő
körülményei miatt ő is trónvesztett lett, a patriar
chális előjogokkal való szakítása, az alkotmá
nyos megújulás elfogadása, a hatalomgyakorlás
tól való időbeli visszavonulása következtében
birodalmát megmentette a véres forradalmaktól
és a polgárháborútól. A trónraléptekor örökségül
kapott háborút ugyan folytatni kényszerült, de
kezdettől minél kisebb veszteségekre és mie
lőbbi béketeremtésre törekedett. Ezt a nemzet
eszmét hirdető és ez alapján birodalma szétzúzá
sára törekvő hatalmakkal szemben és a szövet
séges Németország növekvő nyomása mellett
nem tudta megvalósítani, de ettől még sikeres
uralkodó volt - zárja az életrajzot Peter Broucek.

Ez az új életrajz számos ponton új megvilágí
tásba helyez jelentős magyar politika- és hadtör
téneti eseményeket is. Első ízben hasznosíthatott
ugyanis mindeddig feltáratlan állami és magán
levéltári gyűjteményeket, személyi hagyatéko
kat, kéziratokat és a boldoggáavatási eljárás so
rán készült szaktudományos értékeléseket. Az
ezekre való utaláson túl a szerző forrás- és iroda
lomjegyzéket is csatolt munkájához, amely főleg
a legújabb tanulmányok felvételével a további
hazai kutatást is előrelendítheti. Az új szempontú
életrajzot mégis elsődlegesen az eddigi irodalmat
meghaladó számos új tudományos felismerésre
tekintettel ajánljuk minden érdeklődő figyelmé
be.
Zachar József

DIETER TIEMANN-JOHANNES HOFFMANN (Hg.)

DIE DEUTSCHE FRAGE IM 1% UND 2 0 . JAHRHUNDERT
ALS WEST- UND OSTEUROPÄISCHES PROBLEM
Fachliche und didaktische Aspekte
Studien der Forschungsstelle Ostmîtteleueopa
an der Universität Dortmund, 17.
(Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1994. 277 o.)
A Dortmundi Egyetemen 1990-ben rendezték
meg a „Német kérdés a XTX--XX. században. Nem
zetekről alkotott sztereotípiák a németeknél, lengye
leknél, cseheknél, franciáknál" című konferenciát,
amelynek jelen kötet adja közre az anyagát. A kon
ferencia és a kötet indító gondolata szerint a német
kérdés nem csak a német kutatók problémája, ha
nem az a' sajátos történelmi körülményeknek kö^
szönhetően csak a környező nemzetekkel
együttműködve kutatható és értelmezhető.
Wilfried Loth bevezető tanulmányában a né
met kérdést összeurópai
összefüggéseiben
(1848-49, 1870-71-es francia-porosz háború, el
ső és második világháború és az azokat lezáró
békeszerződések) vizsgálta és arra keresett vá
laszt, hogy a német politikát mennyiben motivál
ta egy gátlástalan hegemóniára való törekvés, s
mennyire az európai hatalmi egyensúly rendsze
rének kényszere.
Johannes Hoffmann a problémát egy érdekes
esettanulmánnyal igyekezett megvilágítani. Azt
elemezte az 1870 és 1990 közötti időszakban,
hogy a Ruhr-vidéken a keletről betelepült nagy
számú munkás (1910: 600 ezer osztrák-magyar
monarchiabeli, 140 ezer holland, 130 ezer orosz,

100 ezer olasz), leginkább lengyelek miként kö
zeledtek a befogadó kultúrához, illetve környe
zetük miként fogadta be őket.
A kötet talán legkényesebb témáját, a német
lengyel kapcsolatokat két tanulmány vizsgálja.
Jerzy Centkowski a második világháború utáni
külpolitikai helyzet, a rosszemlékű múlt feldol
gozására és lezárására tett lépések felől közelíti
meg a kérdést, míg Adam Suchonski konkrét
felmérések alapján mutatja be a kortárs lengye
lek vélekedését a tannenbergi csatáról, poroszország szerepéről az ország felosztásában, a né
metek első és második világháborús szerepéről,
a Varsói Szerződésről és kelet-német-lengyel
1950-es megállapodásról.
Jiri Koralka á német-cseh viszonyt a csehek
nek Ausztriához, a szudétanémetekhez és Po
roszországhoz, illetve Németországhoz fűződő
' kapcsolataik tükrében tárgyalta, kiemelve az
1848-49, 1866, 1871, 1914-1918, 1938, 193945, 1968-as évek eseményeit.
Horst Diere a német kérdés keletnémet tan
könyvekben való bemutatását választotta tanul
mánya tárgyául, s szemléletes példákkal mutatja
be a két német állam elméletének érvrendszerét.
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Értelmezési és megközelítési különbségek per
sze a nyugati német tartományok között is
fennálltak, amint az Walter Fürnrohr referátu
mából kitűnt. A kérdés tárgyalását egyfelől terje
delme jelzi, másfelől a nemzeti és az európai
azonosságtudatot sugalló tantervi célok egymás
hoz viszonyított aránya.
A francia-német kapcsolatokat részben a mai
franciák között élő Németország-kép bemutatása
tárgyalja. Ez Henri Ménudier szerint a fiatalabb
generációk körében örvendetesen eltávolodott a
régi kliséktől. Henri Moniot a francia történe
lemoktatást veszi szemügyre, s megállapítja,
hogy a régi beidegződések tovább élése mellett
általános a törekvés a német kérdés megértésé
re, legalábbis árnyékoltabb, tárgyilagosabb be
mutatására. Maria Zenner Ernest Renan (18231892) német-képének az elemzésével az előbbi
megállapításokat finomítja tovább.

A kötetet záró leghosszabb, s talán didaktikai
szempontból
legérdekesebb
tanulmányban
Dieter Tiemann tanári kézikönyvszerűen kísérli
meg a német kérdés XIX-XX. századi történeté
nek az oktatásban felhasználható vázlatának el
készítését.
A kötet, még ha a magyar-német kapcsolato
kat nem is érinti, annál több tanulsággal szolgál
hat számunkra, s különösen az oktatók számára.
A német kérdés bemutatása, annak világtörténeti
vonatkozásai miatt a magyar történetkutatás
számára sem megkerülhető. Ugyanakkor a kötet
követendő példát nyújt arra, hogy a környező
országokban élő Magyarország-képet miként le
hetne sok szempontból, tárgyilagosan és kultu
ráltan bemutatni.
Szegzárdy Csengery Klára

REINHARD KOSELLECK-MICHAEL JEISMANN

DER POLITISCHE TOTENKULT
Kriegerdenkmäler in der Moderne
(Wilhelm Fink Verlag, München, 1$94. 440 o.)
A német Wilhelm Fink kiadó magyar szem
szögből nézve kevésbé fontosnak tűnő, nem a
tudomány homlokterében álló, több tudományág
képviselői által vizsgált témát felölelő tanul
mánykötetet jelentetett meg. A halottak, legye
nek azok győztesek vagy legyőzöttek, hősök
vagy áldozatok, nem ugyanolyanok. A politikai
halotti kultusz ápolja a különbségeket. A francia
forradalom óta minden elesett, meggyilkolt vagy
elpusztított embernek saját emlékművet emeltek
világszerte. Az újkori polgárháborúk és háborúk
halottaira a községekben, városokban, egyesüle
tekben emlékeznek, azok emlékét rituálisan
ápolják. A kultusz elsődlegesen a hazát, az álla
mot, a nemzetet szolgálja. Ámde az indítékok, a ri
tuálék és ünnepségek, a jelképek nemzetköziek.
A kötet különböző országok történészeinek,
szociológusainak, művészettörténészeinek, új
ságíróinak előadásait foglalja össze. Minden ta
nulmány új forrásokon, kutatásokon alapszik.
Mivel a politikai nézetek, a társadalmi feltételek
és az esztétikai megoldások egymással mindig is
kapcsolatban voltak és lesznek, nem egyszerű
emlékműleírások találhatók a kötetben, hanem a
szerzők felvillantják a háborúk szociológiai as
pektusait, azok társadalmi megítélésének válto
zását is az idők folyamán. A kötetet név és
helymutató, az abban szereplő tanulmányok
szerzőinek rövid életrajzai, valamint számos há-

borús emlékműről, szoborról készült fénykép
egészíti ki, teszi szemléletesebbé.
A Koselleck által írott bevezetésből röviden
képet kap az olvasó a halotti kultusz és az e cél
ból emelt emlékművek funkcióinak jelentésvál
tozásairól, átértékelődésükről az egyes európai
nemzetek történelme során, a Francia Forrada
lom időszakától a második világháború végéig.
A folytatásban a kötet három nagy témakör
köré csoportosított tanulmányokat tartalmaz. Az
első a XIX. század időszakát öleli fel, ide a kö
vetkező cikkek tartoznak: Michael Jeismann és
Rolf Westhei der: Miért hal meg a polgár? Nemzeti
halotti kultusz és állampolgárság Németország
ban és Franciaországban a Francia Forradalom
óta.; Betka-Matsche von Wicht: Az ausztriai há
borús emlékművek problémájához a XIX. század
első felében; Kai Kruse és Wolfgang Kruse: Há
borús emlékművek Bielefeldben. Egy helytörté
neti adalék a német halotti kultusz fejlődésének
vizsgálatához a XIX. és XX. században.; Georg
Kreis: Halotti emlékművek egy háborútól meg
kímélt országban. Svájc politikai halotti kultu
szához.
A második nagy témaegység Németországra
és Franciaországra vonatkozó esettanulmányokat
tartalmaz, melybe az alábbi szerzők művei tar
toznak: Manfréd Hettling. Polgárok vagy kato
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nák? Háborús emlékművek 1848-től 1854-ig.;
Annette Maas: Politikai ikonográfia a német
francia feszültségi térben. Az 1870/71-es háborús
emlékművek a Metz körüli csatamezőkön.; / A.
Schmoll Gen. Eisenwerth: Rodin „Vaskora" és a
francia háborús emlékművek problematikája
1871 után., (melyben a nagy francia alkotó alap
vetően emlékműnek szánt szobrát mutatja be);
Stefan-Ludwig Hoffmann:
Szakrális monu
mentalizmus 1900 körül. A lipcsei Népek Csatája
emlékmű. (A szerző az 1913-ban felavatott em
lékmű keletkezésének történetét mondja el);
Volker Ackermann: „Ceux qui sont pieusement
morts pour la France...". Az ismeretlen katona
azonossága. (Az ismeretlen katona eszméjének
fejlődését 1870-től napjainkig, valamint az első
világháborús ismeretlen katona párizsi emlékhe
lyének létrejöttét követi nyomon); Annette
Becker: Az emlékezés kultusza a nagy háború
után. Háborús emlékművek Franciaországban,
A kötet harmadik részében szereplő tanulmá
nyokból a világhatalmak - az Egyesült Államok
és a Szovjetunió - emlékhelyeivel ismerkedhet
meg az olvasó. Ezen egységbe a következő ta
nulmányok tartoznak: Frank Kämpfer: A tömeg
sírtól a Hősi Halomig. A szovjet háborús emlék
művek akkulturális funkciói. (Ebben az 1917-es
forradalmakat és a II. világháborút idéző monu
mentumoknak a szovjet rendszerben játszott tár
sadalmi, politikai, kulturális szerepét vizsgálja a

szerző); Sabine Rosemarie Arnold: ,,A hős város
példája örökre meg fogja tölteni a népek szívét!"
Gondolatok a szovjet halotti kultuszhoz a
volgográdi emlékműkomplexum példáján. (A
cikk a Mamajev Kurgánon álló emlékműegyüttes
keletkezéstörténetét, részletes leírását, és annak
művészi kritikáját adja). Michael Siedenhans.
Polgárháborús emlékművek az USA-ban. Egy
megosztott nemzet jelképei. (A cikk írója bemu
tatja a polgárháborúban egykor a déliek, illetve
az északiak oldalán állók által emelt emlékmű
vek különbözőségét); Robin Wagner-Pacifici és
Barry Schwartz: A vietnámi veteránok emlékhe
lye. A problematikus múlt emlékezete. (A ta
nulmány szerzőpárosa felidézi az emlékmű ke
letkezésének történetét, annak jelentőségét, tár
sadalmi fogadtatását, mely jelzi milyen ambiva
lens módon vélekednek még napjainkban is az
amerikaiak a Vietnamban zajlott egykori esemé
nyekről, az ott elesett katonákról).
A kötet érdeklődésre tarthat számot a hazai
művészettörténészek, szociológusok, hadtörté
nészek körében, azonban nyugodt szívvel ajánl
hatjuk a halotti kultusz iránt behatóbban érdek
lődő olvasóközönségnek is. Annál is inkább, mi
vel a hozzánk közelebb fekvő európai országok
háborús emlékműveiről az utóbbi években nem
látott napvilágot azokat rendszerező, átfogó mű.
Ballá Tibor

HADTUDOMÁNYI LEXIKON
(Magyar Hadtudományi

Társaság, Budapest, 1995. 1584 o.)

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)
1995. június 16-i közgyűlésen a Társaság tagjai
és a sajtó jelenlévő képviselői előtt, majd a Hon
védelmi Minisztériumban került bemutatásra a
kétkötetes Hadtudományi Lexikon.
A közel két és fél éves előkészítő munka és a
kiadás előtti zavaros anyagi körülmények letisztázódása után végre megjelent egy olyan lexi
kon, melyben a szerkesztők 127 szerző, 6 szak
fordító, 5 fotós munkáját összehangolva össze
állítottak 4709 címszót (ebből 4001 szócikk és
708 utaló címszó), melyet 640 ábra és fénykép
egészít ki és amely a hadtudománnyal kapcsola
tos kutatások jelenlegi eredményeit tartalmazza.
A Lexikon főszerkesztője dr. Szabó József. A két

kötetes mű értékét az adja meg, hogy a klasszi
kus hadtudomány fogalmain túlmenő olyan
hadtudományi szócikkek is megjelentek benne,
melyek az újdonság erejével hatnak, mint pl. a
biztonság, a biztonságpolitikai kihívások, a fegy
veres provokáció, a gazdasági sebezhetőség, tit
kosszolgálati eszközök, stb., illetve az, hogy a
szócikkek jelentős része a történeti előzmények
bemutatása révén ad újszerű fogaiommagyaráza
tot. A szerzők az MHTT 18 szakosztályában tö
mörülő mintegy 50 szakterület tudományos kuta
fásainak eredményeit használták fel arra, hogy a
hadtudomány területei közül a legfontosabbnak
tartott alapfogalmak kerüljenek a szócikkekbe. A
fogalmak köréből a katonai terminológiában már
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eddig ismertek mellett az utóbbi időkben kelet
kezett újabb fogalmakat is igyekeztek definiálni.
A Lexikon alapmunka, mert a hadtudomány
rendszerét az eddigiektől eltérően adja meg. En
nek sajátossága, hogy eltér a korábban alkalma
zott, mereven átvett szovjet fogalomrendszertől,
illetve, hogy nem tér vissza a m. kir. honvédség
szemléletéhez, hanem alkotó szintézist adva új
rarendezi a hadtudomány ágazatait.
A Lexikonban megjelenített szócikkekben öszszegyújtésre kerültek mindazon fogalmak, me
lyek hozzájárulnak az egyes témákban való el
mélyüléshez, ideértve a hadtudomány egyes te
rületein a kutatás során alkalmazott eszközök és
módszerek ismertetését is.
f
A Lexikon használatát elősegítendő részben
kielégítő útmutatást kapunk a Lexikon felépíté
séről, a szócikkek (címszavak^ besorolásáról és
az általános tudnivalókról. Nem szerencsés
megoldás azonban, hogy ez a II. kötet végére
került.
Külön ki kell emelni az önálló fejezetet kapott
kronológiai összeállítást, mely az egyetemes és
magyar hadtudomány jelentős eseményeiről
sokkal több, részletesebb, pontosított adatot ad,
mint az eddig megjelent lexikonok.
Teljesen új pl. a hadtudomány változásainak
tudományos összesítése, vagy a határrendőrség,
a Katonai Biztonsági Hivatal, a Felderítő Hivatal
szócikke, illetve az erdélyi fejedelemség háború
inak és hadjáratainak összesítése.
Egyes szócikkek terjengősek, pl. a repüléssel
kapcsolatos szócikkek, de közöttük is nagy az
aránytalanság pl. m. kir. honvéd légierő eseté
ben.
Vannak viszont igen szűkre szabott szócikkek
is, pl. a katonai oktatás, felsőoktatás, vagy a
Ludovika. A rövidítgetéseknek tulajdoníthatóak a
technikai adatok között található pontatlanságok,
mint pl. a Zrínyi rohamlöveg rendszeresítési éve,
vagy az, hogy hiányzik a pontos utalás a RábaBotond gépkocsiról. Az általános és katonai rö
vidítések bátrabb alkalmazása, vagy célzatos
bővítése a Lexikon terjedelmét erősen lecsök kenthette volna.
Több szócikk pontatlan fogalommeghatáro
zást ad, bár ezek magukon viselik a hadtudo
mány művelői között fennálló véleménykülönb
ségeket, mégis, a magyar vonatkozásúakat illett
volna megemlíteni, s nem elnagyolt, hanem
pontos adatokat közölni. Ilyen pl. csapatzászló,
amely történeti áttekintés nélkül csak 1848-ról és
a MH csapatzászlóiról szól, s nem tartalmazza
sem a m. kir. honvédség sem az MN csapatzász
lóit, a zászlóanyát, zászlószentelést, zászlósze
get, adományozó oklevelet és zászlószalagot,
stb. Ilyen pl. az elektromos jelzőrendszer cím
szava, amely annak magyarországi telepítéséről,
a rendszer működéséről nem is tesz említést,

vagy a demarkációs vonal 1918-1919-ben, és a
hadiállapot 1941-ben. A hadifogoly-címszó 1949
utáni meghatározást ad, az előző időkről nem
tesz említést. A haditudósító-címszó csak fotóst
említ, képfestőt, rajzolót, stb. nem. A határőrség
címszava hiányos; elődjéről, a m. kir. vámőrség
ről zavaros a meghatározás. A honvédelmi mi
niszter-címszó csak általános meghatározást ad,
a karhatalom meghatározása téves, mert a karha
talmi tevékenység a fegyveres erők tagjaira is
vonatkozott, nem csak a rendőrségre és a csen
dőrségre. Magyarország államhatárainak kialaku
lása zavaros, plagizált anyag, a legfelső főpa
rancsnokság és főparancsnok meghatározása hi
ányos, zavaros. A Fővezérség, a záróvonal külön
szócikkben való megemlítése hiányzik.
Általános hiányosságnak mondható, hogy a
szócikkek végén nem alkalmaztak monogramot,
ezért a szerzők visszakeresése nehézkes. A Le
xikon elején megadott szerzők és műfajok, té
makörök felsorolásából csak sejthető a keresett
személy (pl. megjelöli, hogy hadtörténelem, de a
korszakot nem adja meg).
A szócikkekben előforduló helységneveket,
megnevezéseket eredeti nyelven is célszerű lett
volna megírni, ugyanúgy mint az a kronológiá
nál tapasztalható pl. az említett név adott évi
használata normál, a mai pedig, dőlt betűs írás
sal.
Elismerést érdemel a címszavak öt nyelven
(angol, francia, német, olasz és orosz) való meg
adása; így (a magyarral együtt) hat nyelven lehe
tővé teszi a Lexikonban szereplő fogalmak,
hadtudományi szakkifejezések egyértelmű és
azonos szövegkörnyezetű visszaadását, jobb
megértését. A szerkesztő bizottság véleménye,
hogy a Lexikon egy hatnyelvű értelmező szótár
funkcióját is ellátja, ennek ellenére csak részben
fogadható el, mert jelenlegi formájában csak
egyoldalúan (magyarról idegen nyelvre) hasz
nálható. Hatékonyabb lett volna, ha a Függelék
ben hatnyelvű Hadtudományi Szótár kerül elhe
lyezésre. Úgy nagyobb segítséget és könnyebb
séget adhatott volna nemcsak a hazai szakiro
dalmát fordítók, vagy a nyelvet tanulók számára,
hanem a külföldi érdeklődőknek is. Jól kezelhe
tőek viszont viszont a latin nyelvű kifejezések
azon címszavaknál, melyek az adott korban
használt történelmi nevekre vonatkoznak.
A térképek, a térképmellékletek az igyekezet
ellenére nem minden esetben sikerültek, túl ap
rók és ezáltal nehezen olvashatóak, összefoly
nak a bemutatandó változások, esetenként átte
kinthetetlenek. Jobb lett volna a térképeket
mellékletben, esetleg színesben elkészíteni, még
abban az esetben is, ha az az önköltségi és a fo
gyasztói ár emelését vonta volna maga után. A
kötetekben elhelyezett fényképek közül értéke
sek a szócikkek szerzőinek saját tulajdonában
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lévő felvételek, azok többsége forrásközlésnek
számítható. A fegyverekről vagy technikai esz
közökről készült képek viszont általában össze
mosódtak.
A szócikkek tartalmát megerősítő grafikák és
rajzok nagyon jól sikerültek, áttekinthetőek és
hatásosan kiegészítik a szövegeket.
Az MHTT saját kiadású Hadtudományi Lexi
konjának kivitelezési munkáit az Akadémia
Nyomda végezte. A két kötet megjelenése, a
borítók, a nyomatok, a papír minősége és a ti
pográfia kedvező. A címszót helyettesítő tilde
(~) jel azonban túl vékony és inkább gondolat
jelnek tűnik; jobban és szembetűnőbben hatott
volna, ha félkövér karakterrel szedik. Zavaróan
hat a címszót a szövegrészről elválasztó kettős
pont (:) ugyanazon félkövér jellel szedése.

A Lexikonból CD lemez is készül, mely jól
hasznosítható az oktatás minden szintjén.
A Zrínyi Kiadó által 1985-ben megjelentetett
két kötetes Magyarország hadtörténete c. tanul
mánykötet után ez a lexikon az első nagyszabá sú, önálló, egyedi jellegű hadtudományi alkotás,
mely egy sorozat kezdő tagja; a MHTT tervei
szerint a hadtudomány minden területéről külön
lexikon fog megjelenni. A sorozat második tagja,
a Magyarország a második világháborúban c.
lexikon már a nyomdai munkálatok fázisába ju
tott. A Hadtudományi Lexikon a jelenlegi formá
jában is hasznos segítőtársa nemcsak a hadtu
domány művelőirlek, hanem igényességével
minden érdeklődőnek, mivel általában pontos,
értékes ismereteket nyújt.
Kiss István Géza-
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ZACHAR JÓZSEF

NAPOLEON EURÓPAI HÁBORÚI
TV. Nemzetközi Napóleon-kori tudományos ülésszak,
Brno, 1995. június 25-27.
A slavkovi Cseh-Szlovák Napóleon Társaság,
a slavkovi Történeti Múzeum, a brnói Masaryk
Egyetem, a brnói Katonai Akadémia és a brnói
Morva Galéria ötvenöt év késéssel megújította
az austerlitzi csata 125 éves évfordulóján, 1930ban tett kezdeményezést, amely 1935-ben és
1940-ben még folytatható volt: nemzetközi tu
dományos ülésszakot rendeztek a Napóleon
korszakkal kapcsolatosan. Ezúttal a korszak
mintegy nyolcvan amerikai, belga, brit, cseh,
francia, holland, lengyel, lett, litván, magyar,
német, olasz, orosz, osztrák és szlovák kutatója
gyűlt egybe, hogy az újabb tudományos ered
ményekre építve megvitassa Napóleon európai
háborúit. A magyar résztvevők voltak: Kádas
Géza egyetemi tanár (ZMKA), Szántó Mihály
ezredes, tanszékvezető egyetemi
docens
(ZMKA) és Zachar József ezredes, a Hadtör
téneti Intézet és Múzeum főigazgatójának tu
dományos helyettese.
A megtartott négy tudományos ülésen a brnói
Masaryk Egyetem nagytermében nagyszámú
érdeklődő és a morvaországi tudományos és
közéleti, valamint katonai vezetők jelenlétében
összesen tizenhat előadás hangzott el.
Az első ülésen, június 25-én Jaroslav Komárek mérnök-ezredes, egyetemi docens, a
brnói Katonai Akadémia tudományos rektor
helyettese elnökölt.
Bevezetőként Dušan Uhlir egyetemi docens
(Sziléziai Egyetem, Opava) nagylélegzetű, a
korszakot 'ismertető és helyzetelemző előadása
hangzott el „Közép-Európa 1805-ben!' címmel.
Ehhez csatlakozott Charles J. Esdaile egye
temi tanár (Liverpooli Egyetem) ,,A napóleoni
korszak történelmi távlatból" című előadása,
amely a jelenkor tükrében mutatta be a közel
kétszáz éves eseménysorozatot.
Donald D. Horward egyetemi tanár, kuta
tóintézeti igazgató (Floridai Állami Egyetem,

Tallahassee) „Napóleon Nagy Hadserege 1805ben Morvaországban" címmel az austerlitzi csa
tához vezető francia hadmozdulatokat ele
mezte.
Ezt követően Alain Bernedé alezredes, ka
tonai akadémiai tanár (Párizs) előadása hangzott
el. Ebben klasszikus csataelemzést adott.
Ebédszünet után az elnöklést Oldfich Ram
pnla alezredes, egyetemi docens (brnói Katonai
Akadémia) vette át, és megkezdődött a második
tudományos ülés.
Ezen először Christopher J. Duffy katonai
akadémiai tanszékvezető tanár (Sandhurst)
tartotta meg „Orosz-osztrák háborús együtt
működés 1799-ben" című előadását, amelyben
a diplomáciai együttműködésből fakadó közös
hadviselés kérdéseit elemezte.
Ezt követően került sor Zachar József elő
adására „A három császár csatája - magyar
szemszögből" címmel. Az 1805. december 2-i
austerlitzi csatával kapcsolatosan részben diplo
máciai-politikai, részben hadműveleti-hadművészeti szempontokból elemezte a magyar
részvételt.
Őt Jannila Boboková egyetemi docens
(Komenský Egyetem, Pozsony) követte „I.
Napóleon és I. Sándor tilsiti béketárgyalásai
1807-ben" című előadásával, amelyben a béké
hez vezető közvetlen kétoldalú diplomáciai
érintkezéseket részletezte.
Június 26-án délelőtt Dušan Uhlir elnök
letével került sor a harmadik ülésre.
Elsőként Helmut Reinalterakadémikus, egye
temi tanár (Innsbruck) előadása következett
„Napóleon, Ausztria és Tirol" címmel. Ebben az
1809-es esztendő politikai és hadieseményeit
vizsgálta.
Ezután Milena Lenderová egyetemi docens
(Délcseh Egyetem, České Budčjovice) „Napó
leon háborúi - két világ összeütközése" című
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előadásában a katolikus, monarchikus, kon
zervatív világ szétzúzására indított nagypolgári
támadásként vizsgálta a francia hadjáratokat.
Ezt követően T. C. W. Blanning egyetemi
tanár (Cambridge) tartotta meg „Napóleon csá
szárságának bukása" című előadását, amelynek
középpontjába az 1813- október 16-19. közti
lipcsei csata eseményeit helyezte.
Jean Michel Sterkendries egyetemi tanár
(Brüsszel) „A nyugati végkimenet" címmel, az
elhangzott előző előadáshoz csatlakozva, az
1815. június 18-i waterloo-i csatát, a napóleoni
háborúk utolsó nagy fegyveres összeütközését
elemezte.
A június 27-i délelőtti negyedik ülésen az
elnöki tisztet Jan Špatný múzeumigazgató, a
Cseh-Szlovák Napóleon Társaság elnöke (Slavkov) látta el.
Elsőként Jaroslav Komárek tartotta meg
„Logisztika a napóleoni háborúkban" című elő
adását. Ebben elsődlegesen az élelmezés és
takarmányozás kérdéskörével foglalkozott.
Jiŕi Fidler őrnagy, tudományos kutató
(Hadtörténeti Intézet, Prága) „Harcok Stockau
körül 1805. december 2-5." címmel az
austerlitzi csata és a fegyverszünet megkötése
közti néhány nap utolsó harci eseményeit
idézte fel.
Ezt követően korreferátumok hangzottak el.
Lndek Šnbert alezredes, egyetemi docens (brnói

Katonai Akadémia) a fegyverszünet fogad
tatásával foglalkozott, miközben a cseh és
morva lakosságnak a három haderővel kap
csolatos reagálását vizsgálta.
Vladislav Novotný egyetemi docens (brnói
Masaryk Egyetem) az austerlitzi (slavkovi)
csatatéren elesettek exhumálás utáni antro
pológiai vizsgálatáról számolt be.
Végül Milan Plattý egyetemi adjunktus (brnói
Katonai Akadémia) az austerlitzi katasztrofális
orosz-osztrák emberveszteség okainak feltárását
kísérelte meg.
A tudományos ülésszak alatt június 26-án
délután a résztvevőknek módja nyílt az egykori
austerlitzi csatatér részletes bejárására, a csata
egyes fázisainak az eredeti helyszínen való
felidézésére és az elesettek földi maradványait
rejtő monumentális emlékmű előtti tisztelgésre.
Záróeseményként június 27-én délután az
austerlitzi (slavkovi) kastélyban működő Tör
téneti Múzeum „Napóleon és az austerlitzi
csata" című új állandó kiállítását tekintették meg
a tudományos ülés résztvevői, majd a kastély
dísztermében a „Napóleon és kora" című zenés
irodalmi műsorral zárult az eseménysorozat. A
bel- és külföldi jelenvoltaktól a házigazda Jan
Špatný múzeumigazgató és Stanislav Konkala
slavkovi polgármester vett búcsút, megkö
szönve a nemzetközi tudományos ülésszakon
való aktív közreműködésüket.

ZACHAR JÓZSEF

BÉKEFENNTARTÁS 1815-TŐL NAPJAINKIG
A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XXI. Kollokviuma, Québec,
1995. augusztus 20-26.
A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság immár
szokásos évenkénti nemzetközi tudományos
eszmecseréjére ezúttal a Nemzetközi Törté
nelemtudományi Bizottság ötévenkénti kong
resszusához csatlakozva, a Kanadai Hadtör
ténelmi Bizottság meghívása alapján Québecben került sor. 34 országból l60 hadtörténész
gyűlt össze, hogy napjaink talán legaktuálisabb
kérdését, a békefenntartás lehetőségét törté
netiségében vizsgálja.
Az augusztus 21-én megnyílt ülésszakon az
első ülésen a résztvevőket Dr. Serge Bernier, a

Kanadai Haderő Hadtörténelmi Szolgálatának
főigazgatója, a Kanadai Hadtörténelmi Bizottság
elnöke üdvözölte a rendezők és házigazdák
nevében. A külföldről érkezettek nevében
szavait Dr. Cornells M. Schtdten kutatóintézeti
igazgató (Hollandia), a Nemzetközi Hadtör
ténelmi Bizottság elnöke viszonozta, és kö
szönetet mondott az újabb eszmecsere le
hetőségéért. A helyszín és a téma jelentőségét
méltatta ezt követően André Corvisier nyu
galmazott egyetemi tanár (Franciaország), a
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság tiszte
letbeli elnöke. Ezután került sor őexcellenciája
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Roméo le Blanc, Kanada főkormányzója, a
rendezvény fővédnöke üzenetének
felol
vasására.
A megnyitó ülésen hangzott el Albert Legault
egyetemi tanárnak, a Nemzetközi Kutatások
Québeci
Központja
igazgatójának
téma
bevezető előadása. A megvitatandó kérdés
rövid méltatását követően a kétféle békemodellt, a jogon alapulót és a fegyverrel
megteremtettet elemezte. Ezután a béke
időszakoknak tekintett történelmi szakaszokat
háborús konfliktusaival szembesítette. Végül a
XXI. század hajnalára rátérve, vizsgálta a
békefenntartás lehetőségeit. Előadása záró
részében a nemzetközi politikai biztonság
ellentmondásait vázolta fel.
Szünet után az elnöklést Luiz Paulo Macedo
Carvallio ezredes, katonai akadémiai tanár, a
Brazil Hadtörténelmi Bizottság főtitkára vette át.
Elnökletével Dr. Mircea Dogaru alezredes, a
Román Hadtörténelmi Bizottság alelnöke
tartotta meg ,,A Szent Szövetség és a fegyveres
békének a román országokra gyakorolt hatása
1815-1849" című előadását. Ennek közép
pontjába az 1821-es, Tudor Vladimirescu ve
zette havasföldi felkelést, illetve annak vér
befojtását állította. Ugyancsak hosszabban szólt
az 1848-as moldvai és havasalföldi „forradalmi
kísérletnek" orosz-török
fegyveres
inter
vencióval való felszámolásáról. Ehhez társította
az erdélyi orosz inváziót, Erdélyt még mindig
„román fejedelemségnek" minősítve, hozzá
téve, hogy „románok és magyarok együtt
mentek a Habsburgok által felállított vérbíró
ságok elé".
A következő előadó, René Pillorget egyetemi
tanár (Franciaország) „Néhány francia katonai
beavatkozás Latin-Amerikában és a TávolKeleten a XIX. században" címmel ismertette két
kutatótársával együtt elkészített referátumát.
Ebben bemutatta az 1823-as spanyolországi, az
1831-es portugáliai, az 1845-52 közti montevideói, az 1860/6l-es szíriai, az 1860-as kínai
és végül az 18ól/62-es Le Vera Cruz-beli ese
ményeket. Ezek hátteréből a francia hatalmi
presztízs érdekéből fakadó, a többi nagy
hatalom legalábbis hallgatólagos egyetértésével,
diplomáciai politikai eljáráshoz társuló, hatá
rozott célú, hatásos fegyveres fellépést emelte
ki.
Ehhez csatlakozott Roch Legault egyetemi- tanár
(Kanada) „A brit fegyveres erő 1837-1861 közti
alsó-kanadai beavatkozása" című előadása. Miután
az előadó ismertette a Hat Grófság Kon
föderációjához vezető folyamatot, rátért annak
politikájára, végül a korábbi hatalmi viszonyokba

való visszavezetést, a brit fegyveres kényszerítést
mutatta be. Eközben hangsúlyozta, hogy ez nem a
mai értelemben vett békefenntartás volt, de az
alkalmazott hadműveleti eljárások máig tanul
ságosak.
A második ülésre augusztus 22-én André
Corvisier elnökletével került sor.
Elsőként Michèle Battesti asszony, egyetemi
docens (Franciaország) „A Második Császárság
alatti békefenntartó hadműveletek haditen
gerészeti vonatkozásai" című előadása hangzott
el. Az előadó az 1856-os kínai, az 1858-as
kokinkínai, az 186l-es mexikói és az 1864-es
libanoni francia beavatkozás elemzésével a közös
vonásokat tárta fel. A haditengerészeti de
monstrációt követő kombinált hadműveleti
tevékenység jellemzőinek bemutatása alapján a
siker, illetve a sikertelenség okainak vizsgálatával
zárta fejtegetését az előadó.
Ezután Hugo ODounel
egyetemi tanár
(Spanyolország), a Nemzetközi Haditengerészet
történeti Bizottság alelnöke következett „Az
1859/60-as észak-afrikai hadjárat" című elő
adásával. Ebben felidézte a Marokkó elleni
. háború okait, a hadműveleti terveket és az ezek
alapján végrehajtott hadműveleteket. Külön
részletezte a spanyol haditengerészeti aktivitást, a
spanyol expedíciós haderő gyalogsági, lovassági
és tüzérségi tevékenységét, a marokkói hadsereg
összetételét és abból fakadó harceljárásait.
Befejezésül az elért eredményeket azok árának
tükrében mutatta be az előadó.
A továbbiakban Manuel Freire Theniudo
Barata tábornok, akadémikus, a Portugál
Hadtörténelmi Bizottság elnöke tartott előadást
„Választott bíróság döntésével megoldott nem
zetközi konfliktusok 1870-1905" címmel. Három
példát elemzett: a kisebb portugál-brit afrikai
területviták amerikai, francia és olasz államelnöki
döntéssel való 1870-es, 1885-ös és 1903-as
megoldását, ezeket a mának szóló példaként
bemutatva.
Benjamin Franklin Cooling egyetemi tanár
(Egyesült Államok) „A békefenntartás és a
pacifikáció összefonódása az amerikai polgárhabomban" című előadásában azt fejtegette, hogy a
polgárháború valójában két háború volt, a két
államszövetség haderejének háborúján túl az
északiaknak az elfoglalt déli területek szakadár lakos
sága elleni háborííja is a békefenntartás hang
súlyozásával, ám ténylegesen a terület paci
fikálásával.
Szünet után az elnöklést John M. Collins
dandártábornok, az Egyesült Államok Hadtör
ténelmi Bizottságának alelnöke vette át.
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Elnökletével először Dr. Stefan Paslarn
alezredes, tudományos kutató (Románia) tartotta
meg „Békefenntartó akciók Délkelet-Európában
a Krími Háborútól a Berlini Kongresszusig, 18531878" című előadását. Ebben a havasföldi és
moldvai román fegyveres erők szerepét állította a
vizsgálat középpontjába. Ezt egyrészt hatalmi
egyensúly-teremtőnek, másrészt a délkelet-európai
felszabadító mozgalmakat támogatónak jelle
mezte.
Utána Andres Mas Chao tábornok, hadosz
tályparancsnok (Spanyolország) „A kokinkínai
expedíció. Spanyol hozzájárulás Indokína francia
okkupálásának kezdetéhez'' című előadása ke
rült napirendre. Az 1858-1862 közti távol-keleti
események felidézésekor a diplomáciai ese
ményekbe ágyazva mutatta be a Fülöp
szigetekről indított fegyveres akciót, amely a
szabadkereskedelem érvényesítését célozta.
Ezt követően Zachar József ezredes, kan
didátus, a Magyar Hadtörténészek Nemzeti
Bizottsága főtitkárának előadása hangzott el,
amely Bosznia és Hercegovina európai man
dátummal végrehajtott 1878-as osztrák-magyar
okkupációját ismertette. A nemzetközi * politikai
folyamatok és a helyi események párhuzamos
felvázolásával mutatta be, miként került sor a
fegyveres megszállásra és az ezzel párhuzamos
pacifikálásra.
Ebédszünet után következett a negyedik ülés
Dr. Pablo Antonio Femadez Sanchez kuta
tóintézeti igazgató (Spanyolország) elnökletével.
Elnökletével elsőnek Pedro Pasctial Martinez
egyetemi tanár (Spanyolország) tartotta meg
„Spanyol hadiexpedíciók a kubai háborúkban,
1868-1898" című előadását. Ebben a vállal
kozásoknak a polgári társadalomra gyakorolt
hatását és a társadalmi reagálását vizsgálta.
A továbbiakban Dr. Diinittni Préda ezredes,
tudományos főmunkatárs (Románia) „A párizsi
békekonferencia és az 1919-es román-magyar
háború'' című előadása hangzott el. Az előadó az
új európai egyensúly megteremtéséről, a Magyar
Tanácsköztársaság 1919- április 16-ra virradóan
kezdeményezett hadműveletéről, mint „ellen
séges agresszióról'' szólt, amelyet az az „egy
séges, szuverén, független nemzeti jogállam''
Románia ellen követett el, és amely „jogos vé
delmiként" szükségszemen vonta maga után „a
bolsevizmus eltiprását célzó" román „ellentáma
dás1;", a magyar főváros és jelentős magyar
területek katonai megszállását, amely azonban
„csak a szükséges ideig tartott", és amely „hu
manitárius jellegű volt". De még ez sem elég, az
előadás annak hangsúlyozásával zárult, hogy „a
román parancsnokság anélkül, hogy beavatkozott
volna a szomszédos állani belső kérdéseibe,

megkönnyítette a normális gazdasági és közélet
helyreállítását".
Ezután Dr. DUniter Minysev ezredes, kuta
tóintézeti igazgató (Bulgária) „Bolgár okkupációs
csapatok 1915-1918" című előadása következett.
Ebben valójában a bolgár haderő soraiban harcolt
közel másfélszázezer macedóniai harcos hadite
vékenységét idézte fel. Ezt követően azt hang
súlyozta, hogy a macedóniai bolgár megszálló
csapatok lényegében „felszabadító csapatok"
voltak.
Szünet után az elnöklést a következő ülésen
Jean Delmas tábornok, a Francia Hadtörténelmi
Bizottság elnöke, a Nemzetközi Hadtörténelmi
Bizottság első alelnöke vette át.
Először Olivier Forcade egyetemi docens
(Franciaország) „Békeszerződés szerinti francia
beavatkozások Magyarországon, Felső-Sziléziában és Törökországban, 1920-1923" című elő
adására került sor. A három esettanulmány közül
a magyar vonatkozású a Temes-vidék birtokáért
akár egymás ellen is vonulni kész két győztes új
állam, Nagy-Románia és a Szerb-Horvát-Szlavón
Állani hadereje közt folyosót foglalt francia hadak
tevékenységét mutatta be. Tegyük hozzá: rend
kívül korrekt hangvétellel, a történelmi tények
teljes tiszteletben tartásával, minden politikai fel
hang nélkül.
Ezt követte Gniller'mo Montenegro sor
hajókapitány, katonai akadémiai tanár (Ar
gentina) „Argentínai humanitárius jellegű hadi
tengerészeti műveletek a spanyol polgárhá
borúban" című előadása.
Ehhez csatlakozóan szólt Willard C. Frank Jr.
egyetemi tanár (Egyesült Államok) „Nemzetközi
tengeri erőfeszítések a spanyol polgárháború
érdekében" címmel. Ebben egyrészt a fasiszta
Olaszország és a nemzetiszocialista Németország,
másrészt a bolsevik Szovjetunió beavatkozásait az
ez ellen fellépő nagyhatalmi diplomácia tükrében
mutatta be.
A hatodik ülés auguszais 23-án reggel Jürgen
Rolnver professzor (Németország), a Nemzetközi
Hadtörténelmi Bizottság alelnöke elnökletével
kezdett munkához.
Tiberio F. Moro ellentengernagy, levéltárigaz
gató (Olaszország) „Fiume szövetségesek általi
megszállása, 1918-1920" című előadása magyar
szempontból is rendkívül figyelemreméltó volt.
Azt elemezte ugyanis mindeddig feltáratlan
levéltári források alapján, miként került a magyar
koronához tartozó város a Szerb-Horvát-Szlavón
Államhoz, holott az az Olaszországhoz való
csatlakozás igényét adta tudtul.
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Ezután Dr. ß'trg Stüssi-Lauterbíirg ezredes,
kutatóintézeti igazgató (Svájc) „Svájci keres
kedővonatok 1918-1920' című előadása követ
kezett. Ebben a Varsóba és Bukarestbe irányult
kereskedelmi szállítási kötelezettségek hadi
körülmények közti teljesítéséről szólt, rendkívül
érdekfeszítően.
Kenneth J. Hagan egyetemi tanár, levéltárigazgató, az Egyesült Államok Hadtörténelmi Bizott
ságának elnöke tartott ezután előadást „Az
Egyesült Államok haditengerészete, mint béke
fenntartó erő'' címmel. Ebben 1801-től napjainkig
kísérte végig vizsgált témáját „az alacsony
intenzitású konflitusok" vonatkozásában.
Szünet után az üléselnöki tisztet Jean Langen berger dandártábornok (Svájc), a Nemzetközi
Hadtörténelmi Bizottság Bibliográfiai Tanácsának
elnöke vette át.
Először Dr. Jan Korček tudományos kutató, a
Szlovák Hadtörténelmi Bizottság főtitkára tartotta
meg „Szlovákia és a szlovákok békefenntartó
akciókban 1919-1994'' című előadását. Már az
államiság rövid történeti felvillantása rendkívül
figyelemreméltó volt, utalt ugyanis arra, mennyire
a szlovákok feje felett történt az egykori FelsőMagyarországnak a kívülről újonnan létrehozott
csehszlovák államhoz való átkerülése. A
továbbiakban is a szlovákoknak a másodrendű,
erősen korlátozott szerepét emelte ki, többek
közt a hadügy területén. így jellemző adatként
közölte, hogy az 1938-ban szolgált 130 tényleges
állományú tábornok közt csak egyetlen szlovák
volt. Ugyancsak a külső hatalmi kényszer által
létrehozottnak jellemezte az első szlovák állam
1939-ben történt létrehozását. Ebben az
összefüggésben szólt a Szlovák Nemzeti Fel
kelésről is. Áttérve a bolsevizmus évtizedeire, a
Varsói Szerződésből fakadóan az új csehszlovák
államra háruló katonai tehertételt idézte fel, majd
az ENSZ békefenntartó akcióiban való részvételt
részletezte. Befejezésül különösen részletesen
szólt az 1993-ban megszületett új Szlovák
Köztársaság ezirányú ténykedéséről.
A következő előadó, Dr. Kent Fedorowich
egyetemi adjunktus (Nagy-Britannia) „A Kül
ügyminisztérium, az olasz hadifoglyok és a
Szabad Olaszország Mozgalom, 1940-1943"
címmel a brit kormány antifasiszta propagandáját
és a közel másfélszázezer olasz hadifogoly
politikai fegyverként való felhasználását, mintegy
háromezer hadifogollyal a Szabad Olaszország
Mozgalom „antifasiszta eszközként'' való létre
hozását és működtetését mutatta be.
Ezután Vlagyimir A. Zolotarjev vezérőrnagy,
professzor, kutatóintézeti igazgató, az Orosz Had
történelmi Bizottság elnöke tartotta meg előadását
„A Varsói Szerződés és a tagállamok fegyveres

erőinek együttműködése" címmel. Miután röviden
ismertette a VSz létrehozását, szervezeti felépítését,
részletesen szólt a Politikai Tanácskozó Testület, a
honvédelmi miniszteri tanácskozások, a Főpa
rancsnokság, a Technikai Bizottság működéséről és
a hadtudományi kutatások koordinálásáról, ra
gaszkodva a történetiség elvéhez, de sajnálatos
módon mellőzve az elemző-értékelő módszert.
Augusztus 24-én reggel a nyolcadik ülés Steve
C. Ropp egyetemi tanár (Egyesült Államok) el
nökletével kezdte meg a munkát.
Elsőként Carlos Gomes Bessa ezredes, tudo
mányos kutató a Portugál Hadtörténelmi Bi
zottság alelnöke kapott szót „Békefenntartás az
Ibériai félszigeten a második világháború idején''
című előadásának a megtartására. Ebben első
sorban a portugál kormánynak a nemzetközi
erőegyensúlyhoz való hozzájámlásra, a sem
legességre és az Ibériai félszigetnek európai
háborús konfliktusoktól való távoltartásra irá
nyuló külpolitikája tükrében elemezte az ese
ményeket. Kitért azonban a spanyol kormánynak
folyamatosan a német győzelemre építő, a
semlegességet csupán átmenetinek tekintő poli
tikájára, továbbá a semlegességgel való felha
gyásra irányuló külső nyomásokra is.
Ezután Lin Lu-miu tábornok, egyetemi tanár, a
Kínai Hadtörténettudományi Társaság elnöke
tartotta meg „A második világháború tanulságai''
című előadását. Ebben a két hadviselő tömb
államainak politikai-erkölcsi különbözőségét
hangsúlyozta, majd a háborús győzelem egyéb
momentumait elemezte. Befejezésül a mai
világhelyzet vonatkozásában szólt arról, milyen
tanulságokat vontak le a győztesek és a vesz
tesek.
Igor A. Amozov sorhajókapitány, az Orosz Had
történelmi Bizottság főtitkára ehhez csatlakozva,
„A szovjet katonai személyzet szerepe a Lengyel
Hadsereg létesítésében és fejlesztésében, 19421956" című előadását tartotta meg. Ebben úgy
szólt a Vörös Hadsereg melletti hadrakelésre a
Szovjetunióban
szervezett lengyel katonai
kötelékekről és a szükséges tisztképzésről, hogy
még említeni is elfejtette Katyrit, amely azt
szükségessé tette. Ennek felidézése nélkül ért
hetetlen volt, miért kellett még évekig szovjet
állampolgárságú tiszteknek a Lengyel Hadse
regben szolgálniuk, amit ugyancsak részletezett
az előadó.
Rendkívül kevéssé ismert területre vezetett
Hasan Köni egyetemi tanár (Törökország)
„Török részvétel a koreai háborúban" című ezt
követő előadása. Bevezetőben arról szólt, miként
tudta megőrizni Törökország a semlegességét a
második világháborúban egészen 1944-ig, majd'
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milyen külső nyomásra szakított ezzel, hogyan
lett az egyik győztes hatalom, a továbbiakban
miként kényszerült a NATO-ba. Ezután rész
letezte a koreai válságban, majd az ENSZbeavatkozásban játszott török szerepet. Befe
jezésül a koreai tapasztalatokból levont tanul
ságokat és ezeknek a török haderő fejlesztésére
gyakorolt hatását részletezte.
Szünet után az üléselnöki tisztet Yang Shao-jim
egyetemi tanár, a Kínai Hadtörténettudományi
Társaság főtitkára vette át.
Először Dr. Piet H. Kamphuis kutatóintézeti
igazgató, a Holland Hadtörténelmi Bizottság
elnöke „Holland politika katonai személyzetnek a
nemzeti határokon túlra való küldésével kap
csolatosan, 1815-1995" című előadása hangzott
el. A törekvések és lehetőségek történelmi
felvillantása a holland haderő jellegének,
létszámának és összetételének a tükrében
történt. A gyarmati fellépések bemutatását kö
vetően az előadó részletesen a második
világháború utáni ENSZ-akciókban való rész
vételt mutatta be.
Ezt követően Dr. Wolfgang
Etschmann
főtanácsos, tudományos főosztályvezető (Auszt
ria) „Osztrák részvétel a ciprusi békefenntartó
műveletekben, 1964-1994" címmel tartotta meg
előadását. Ciprus stratégiai jelentőségének és
belső politikai helyzetének felidézését követően
bemutatta, miként került sor a hidegháború
körülményei közt a ciprusi ENSZ-határozat
meghozatalára, hogyan, milyen országbeli erők
ből szervezték meg a ciprusi ENSZ-békefenntartó köteléket, és ebben milyen szerepet
játszott az osztrák tábori kórház, majd miként
követte azt egy osztrák gyalogsági alegység
bekapcsolódása, a katonákat miként követték
osztrák civil rendőrök, hogyan nőtt az osztrák
részvétel zászlóaljnyi erővel végrehajtotta.
Befejezésül arról szólt az előadó, miként fog
egy magyar szakasz az osztrák zászlóalj ke
retében bekapcsolódni a továbbra is szükséges
békefenntartó tevékenységbe.
Laurent Wehrli tudományos kutató (Svájc)
„Svájc koreai missziója'' című előadására került
sor ezután. Az előadó ismertette az 1953-as
fegyverszünettel kialakult, máig tartó helyzetet,
majd rátért a fegyverszünetet felügyelő, semleges
hatalmak képviselőiből álló ellenőrző bizottság
létrehozására, működésére és a svájci részvétel
részletezésére. Hosszabban szólt a lengyel,
csehszlovák és svéd bizottsági tagoktól eltérő
küldetésről, amelyet szigorúan semleges és az
ENSZ-től is távolmaradó állam képviselőiként
játszottak Svájc küldöttei, és amely ennek ellenére
belpolitikai vitát keltett Svájcban.

Ebédszünet után a tizedik ülés Lnc Bnjold
ezredes, tudományos kutató (Kanada) elnök
letével kezdett munkájához.
Elsőnek Dr. Yigal Eyal ezredes, tudományos
kutató (Izrael) tartotta meg ,,A Szíria és Izrael
közti fegyverszüneti egyezmény" című elő
adását. Ebben az 1949. július 20-i egyezmény
létrejöttének körülményeit és alapvető meg
állapításait elemezte. Ezt követően a továbbélő
és csupán 1967-ben a hatnapos háborúval
„megoldott", a demilitarizált övezetek miatti
konfliktus utóéletét mutatta be.
Ehhez csatlakozva Mohammed K. Shiyyab
vezérőrnagy, királyi tanácsadó (Jordánia) „A
közel-keleti ENSZ-békefenntartó
műveletek
jordániai szempontból" címmel tartott előadást.
Ebben mind a katonai megfigyelők, mind a
fegyveres erők közel-keleti jelenlétét indo
koltnak tartva, 1947-től napjainkig végigkísérte az
alapvető konfliktushelyzet alakulását.
Ugyancsak e témakörben Matitiahu Mayzel
egyetemi tanár (Izrael) „A békefenntartás ku
darca — az 1967-es hatnapos háború" című
előadása következett ezután. A közel-keleti
válság fegyveres összecsapásig fokozódó sú
lyosbodását az előadó messzire nyúló nem
zetközi összefüggéseiben és az ENSZ tehetet
lenségét hangsúlyozva mutatta be.
Szünet után az üléselnöklést Jehitda L.
Wallach egyetemi tanár, az Izraeli Hadtör
ténelmi Bizottság elnöke vette át.
Elnökletével először Dr. Helmuth Schubert
alezredes, tudományos kutató, a Német Had
történelmi Bizottság főtitkára tartotta meg „A
Német Szövetségi Haderő »belső vezetésének«
keletkezéstörténete" című előadását. Először azt
tisztázta, hogy a „belső vezetés" a haderő
szellemi, politikai és erkölcsi vázát jelenti. Ezt
követően a Német Szövetségi Haderő kelet
kezésének és fejlődésének fő vonalát, a múlttal
való végleges leszámolást középpontba állítva,
azt vizsgálta, miként jutott el oda ez a haderő,
hogy részt vállalhasson nemzetközi béke
fenntartó missziókban.
Ezt követően Sune Perssou egyetemi tanár
(Svédország) „Svéd részvételével a ciprusi bé
kefenntartó műveletekben, 1964-1987" című
előadása következett. Ebben az előadó a
békefenntartók számára előírt feladatok vég
rehajtásának lehetőségeit svéd szemszögből az
1964-es, az 1974-es és az 1987-es esztendő
elemzésével mutatta be.
A továbbiakban Andrzej Ajnenkiel pro
fesszor, kutatóintézeti igazgató, a Lengyel Had
történelmi Bizottság elnöke „A Lengyel Had
sereg részvétele az ENSZ hadműveleteiben"
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című előadására került sor. Az előadó rész
letesen ismertette a koreai, vietnámi, közelkeleti, libanoni és jugoszláviai békefenntartó
közreműködését.
Peter J. Dennis egyetemi tanár, az Ausztrál
Hadtörténelmi Bizottság elnöke „Béketeremtés,
békefenntartás Délkelet-Ázsiában 1945/46-ban"
című előadásában azután a Japán «legyőzését
követő brit, francia, holland katonai együtt
működésről szólt, amely a status quo ante
helyreállítására irányult. Felidézte az amerikai
előrenyomulásból adódó nehézségeket, különös
tekintettel a gyarmatellenes amerikai politikai
irányzatra.
A tizenkettedik ülés augusztus 25-én Louis
Edouard Rotilet dandártábornok, egyetemi
tanár (Svájc) elnökletével kezdte meg munkáját.
Elsőként Dr. Jari Kronlnnd alezredes, tu
dományos kutató, a Finn Hadtörténelmi Bizott
ság főtitkára tartotta meg „Az 1964-es kanadai
kezdeményezés állandó ENSZ-támogató erők
létrehozására és a finn reakció" című előadását.
Ebben azt részletezte, milyen gondot okozott a
finn kormány számára, hogy a kanadai el
képzelés kidolgozására a dán, holland, norvég
és svéd diplomáciával együtt meghívást kapott,
hiszen tekintettel kellett lennie a Szovjetunió
kritikus magatartására.
Ezután Claude Bonard ezredes, egyetemi
docens (Svájc) „A svájci hadsereg rendfenntartó
szolgálata a genfi nemzetközi konferenciák al
kalmából" című előadása következett. A szerző
távollétében felolvasott előadás középpont
jában az 1985-ös Reagan-Gorbacsov-találkozó
alkalmával politikai okok miatt szükségesnek
tartott biztonsági intézkedések álltak, kiemelve
a szövetségi haderő ezekbe való bevonását. Az
1954-től 1990-ig többször bekövetkezett be
vonást a béke megőrzéséhez való svájci
fegyveres hozzájárulásként értékelte az előadás
zárógondolata.
A továbbiakban Phatiosz I. Mermegidisz
dandártábornok, kutatóintézeti igazgató, a
Görög Hadtörténelmi Bizottság főtitkára „Gö
rögország békefenntartó műveletei 1950 óta"
című előadására került sor. Részletesen a koreai
görög szárazföldi és légi expedíciós erők
működését mutatta be az előadó, de röviden
szólt a szomáliai, jugoszláviai, kuvaiti, iraki és
grúziai részvételről is.
Szünet után az elnöklést Sztoján Georgijev
Germánov egyetemi docens (Bulgária) vette át.
Elnökletével először Dr. Luc de Vos ezredes,
katonai akadémiai tanár, a Belga Hadtörténelmi
Bizottság elnöke tartotta meg „Belga huma
nitárius hadműveletek" című előadását. A

megelőző diplomácia, a béketeremtés, a béke
fenntartás, a békekényszerítés és a béke
tartósítás eltérő fogalmaiból kiindulva, a nem
zetközi jogi, politikai és katonai össze
függésekbe ágyazva, a koreai és az öbölháborúban, valamint a Jugoszláviában, Szomá
liában és Ruandában nemzetközi keretek kö
zött, továbbá Kongóban, Zairéban és Ruan
dában nemzeti szinten biztosított humanitárius
segítségnyújtást részletezte.
Nitza Nachmias egyetemi tanár (Izrael)
előadása következett ezután, ..Béketeremtés
katonai megszállással" címmel. Ebben az ENSZ
Fegyverszüneti
Felügyelő
Szervezetének
(UNTSO) és Munka- és Segélyügynökségének
(UNRWA), e két humanitárius szervezetnek a
működését elemezte 1949-től, utóbbi létre
hozásának időpontjától napjainkig. Mindkét
szervezetet a békeszolgálat úttörőinek, elméleti
kidolgozóinak és jelentős alkalmazóinak jel
lemezte az előadó.
Ezt követően Joseph P. Harahan kutató
intézeti igazgató (Egyesült Államok) „A ha
gyományos haderőre vonatkozó
európai
egyezmény 1992-1995" című előadására került
sor. Az 1990-ben Párizsban kötött nemzetközi
egyezmény helyzetét az előadó a Szovjetunió és
a Varsói Szerződés múlttá válásával, a hi
degháború megszűntével kezdődő legújabb
időszakban vizsgálta az aláíró harminc or
szágban, különös tekintettel az egyezményben
megállapítotton felüli haditechnika megsemmi
sítésére.
Ebédszünet után következett a tizennegyedik
ülés Dr. Carl Christie tudományos kutató (Ka
nada) elnökletével.
William Anthony Merch őrnagy, katonai
akadémiai tanár (Kanada) „A Kanadai Légierő és a
békefenntartás 1948-1958" című előadása hangzott
el elsőként. Ebben főleg az 1956-os szuezi
alkalmazást részletezte, de kitért a korábbi és
későbbi nemzetközi bevetésekre is, miközben az
egész Kanadai Légierő helyzetét tartotta szem előtt.
Ehhez csatlakozva, François Pernot egyetemi
tanár, levéltárigazgató (Franciaország) „A
francia katonai légiszállítás és a humanitárius
beavatkozások 1945 óta" című előadása kö
vetkezett. Ebben a kezdeti akciók felidézésén
tul az öbölháború alatti és a jelenlegi ju
goszláviai események tükrében a jövőre vonat
kozó választ kívánt adni e fontos összefüggésre.
Ezután Mario Bracchia ellentengernagy, ku
tatóintézeti igazgató, az Olasz Hadtörténelmi
Bizottság elnöke tartotta meg „Olasz béke
fenntartó hadműveletek 1950-1995" című elő
adását. Rövid áttekintést követően a Sinai
félszigeten és a Mozambikban hosszabb időn át
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tartó olasz közreműködést részletezte. Követ
keztetéseiben a nemzetközi összefogás mellett a
megelőző nemzeti felkészítést emelte ki, hogy
sikeres lehessen a béke fenntartására irányuló
fellépés.
Szünet után az üléselnöki tisztet Sabine Maire
de Coupe egyetemi docens (Franciaország)
vette át.
Elsőként José Luis Picciuolo ezredes, pro
fesszor, az Argentínai Hadtörténelmi Bizottság
főtitkára tartotta meg „Argentína erőfeszítései a
XX. században a világbéke fenntartása érde
kében" című előadást. E nagylélegzetfí vállal
kozásban különösen az 1932/35-ös paraguayi
bolíviai, 1936/39-es spanyol polgár- és 194l-es
perui-ecuardori habomban tanúsított humani
tárius segítségnyújtást, továbbá az ENSZ ke
retében 1958-ban Libanonban, 1960/63-ban
Kongóban és 1967 óta a Közel-Keleten, majd
1988/9l-ben az iráni-iraki határon, végül fo
lyamatosan több más területen való béke
fenntartó szerepvállalást részletezte.
Ezután Luiz Paulo Macedo Carvalho ezredes,
katonai akadémiai tanár, a Brazil Hadtörténelmi
Bizottság főtitkára „Brazil békehadműveletek"
című előadása következett. Az előadó a kérdést
történetiségében vizsgálta, majd a jelenkorra
vonatkozóan adott elemzést. Szólt a közelkeleti, ciprusi, kongói, új-guineai, pakisztáni,
angolai, el-salvadori, ecuadori, guatemalai, hon
durasi, mozambiki, nicaraguai, ruandai és
jugoszláviai részvételről.
Douai O Carroll ezredes, tudományos kutató,
az ír Hadtörténelmi Bizottság főtitkára előadása
került a továbbiakban napirendre, „Írország
ENSZ békefenntartó tapasztalatai 1958-1995"
címmel. Ebben az előadó időrendben felidézte
a libanoni, kongói, ciprusi, közel-keleti, újabb
libanoni és szomáliai ír közreműködést.
A tizenhatodik, utolsó tudományos ülésre
augusztus 26-án reggel került sor, Dr. Alex
Morrison tudományos kutató (Kanada) elnök
letével.
Először Norman Hiller egyetemi tanár (Ka
nada) tartotta meg „Kanadai béketeremtés, a
jövő szemszögéből" című előadását. Ebben
rövid áttekintést adott az elmúlt évtizedekbeli
kanadai ENSZ-szereplésről, a jelenlegi világ
helyzetről, és felvillantotta a jövőbeli szükséges és
még szorosabb békefenntartó együttműködést.
Ezt követően Tlieodore C. Mataxis dan
dártábornok, egyetemi tanár (Egyesült Államok)
„Törekvések, szemben a valósággal. ENSZnapirend a békéért, szemben az Egyesült Álla
mok 25-ös számú elnöki döntésének irány

elveivel" című előadására került sor. Ebben
napjaink válsághelyzetét és az azzal kapcsolatos
eltérő nézetek elemzését adta.
Végül Dr. Mats R. Berdal tudományos kutató
(Norvégia) „Béketeremtés, kényszerítés, hogy is
van ez?" címmel az egykori Jugoszlávia mai
helyzetét és Szomália sorsát elemezve, kereste a
választ az ENSZ lehetséges békefenntartó
szerepét illetően az első ötven esztendőt követő
időben.
Szünet után Dr. Serge Bernier kutatóintézeti
főigazgató, a Kanadai Hadtörténelmi Bizottság
elnöke vette át az elnöklést és sor került a
záróülésre.
Dr. Cornells M. Schulten, a Nemzetközi
Hadtörténelmi Bizottság elnöke záróbeszédében
azt hangsúlyozta, hogy fontos téma meg
tárgyalása folyt, sok új kutatási eredmény
hangzott el, ez a tudományos ülésszak nagy
nemzetközi visszhangot fog kelteni. Befejezésül
köszönetet mondott a rendező kanadai kol
légáknak.
Ehhez a köszönethez csatlakozott André
Corvisier professzor, a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság tiszteletbeli elnöke is, aki
szintén kiemelte, hogy a béke kihívásának
megvitatása és a semlegesség kérdése került
előtérbe. Sajnálkozását fejezte ki, hogy egyes
megnyilvánulásokban a tárgyszerű történészi
értékelést beárnyékolta a politika. Ám befe
jezésül ezt is annak tulajdonította, hogy már a
háború sem a régi, és a béke kérdése gyakran
belső rendteremtést tételez fel.
A québeci nemzetközi hadtörténelmi kol
lokvium végül a házigazda Serge Bernier bú
csúszavaival ért véget.
A kanadai házigazdák egy sor ülésen kívül
rendezvénnyel is segítették, hogy a szokásosnál
is élénkebb kollegiális eszmecserék, esetleg
viták folytathatóak legyenek. így már augusztus
20-án este a Kanadai Hadtörténelmi Bizottság
elnöksége koktélon fogadta a beérkezett
résztvevőket. Augusztus 21-én délelőtt, még
mindig a hivatalos megnyitó előtt, történelmi
városnézésen ismerkedhettek a megjelentek a
befogadó Québec-kel, az Újvilág egyetlen igazi
erődítményvárosával. Augusztus 22-én a húron
indiánok rezervátumába, Wendake városába
szerveztek esti kirándulást a rendezők.
Augusztus 23-án este Québec főpolgármestere,
Jean-Paid l'Allier fogadta az egyes nemzet
bizottságok vezetőit és a nemzetközi tiszt
ségviselőket a városháza dísztermében. Au
gusztus 25-én este került megrendezésre a
szokásos ünnepélyes díszvacsora Frontenac
kastélyában.
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A kollokvium keretében sor került a
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság tisztújító
közgyűlésére is. Ellenjelölt nélkül újraválasz
tották a jelenlevő és mandátummal rendelkező
30 nemzeti bizottság szavazatainak túlnyomó
többségével Dr. Cornells M. Schulten ku
tatóintézeti igazgatót (Hollandia) elnöknek, Dr.
Patrick Lefivre múzeumigazgatót (Belgium)
főtitkárnak és Dr. Hervé de Weck ezredes
gimnáziumi tanárt (Svájc) főtitkárhelyettesnek és
kincstárnoknak. A nyolc alelnöki helyre ti
zennégy jelölt pályázott. Végül megválasztásra
került a szavazatok sorrendjében John E. Jessup
tábornok, egyetemi tanár (Egyesült Államok),
Jean Dehiias tábornok, nyugalmazott levél
tárigazgató (Franciaország), Dr. Jürgen Rohiver
professzor, nyugalmazott könyvtárigazgató (Né
metország), Rainiondo Luraghi egyetemi tanár
(Olaszország), Zachar József ezredes, professzor,
főigazgató-helyettes (Magyarország), Manuel Freire Tliemudo Barata tábornok, akadémikus,
nyugalmazott kutatóintézeti főigazgató (Por
tugália), Tadeusz Panecki ezredes, professzor,
kutatóintézeti igazgató-helyettes (Lengyelország)
és Dr. Erik Norberg levéltári főigazgató (Svéd
ország). Zárt ülésen az új elnökség elnök

helyettessé egyhangúlag újraválasztotta Jean
Dehnas tábornokot.
Ugyancsak tisztújítás volt a Bibliográfiai Bi
zottságban, ahol egyhangúlag újra elnökké
választották Jean Langenberger tábornokot
(Svájc) és főtitkárrá Dr. Derek Engelberts ezre
des főszerkesztőt (Svájc). E bizottságba újólag
taggá választották Rázsó Gyula professzor,
nyugalmazott főigazgatót. A Hadilevéltári Bi
zottságban ugyancsak egyhangúlag újra eLnökké választották Dr. Manfred Kehrig ezredes,
levéltárigazgatót (Németország) és főtitkárrá
Zachar József ezredest.
A plenáris adminisztratív ülés többek között
határozott a következő tudományos kollok
viumok színhelyéről is. Ezek szerint 1996-ban
Bécsben a Crécytől Mohácsig terjedő időszak
európai hadügyéről, 1997-ben Prágában a Har
mincéves Háborúról, 1998-ban Lisszabonban és
1999-ben Brüsszelben később meghatározandó
témakörben kerül sor a következő eszme
cserékre. Tudományos ülésszak rendezésére je
lentkezett még a következő ötéves időszakra
vonatkozóan a kínai, az olasz és a román
bizottság is. Ezek rendezéséről később történik
döntés.
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hadseregeiben 1700-tól napjainkig. Magyar
vonatkozásokkal.
20. Steiner, Jörg C, Ortner, M. C: UniformenHandbuch. Der gesamten Bewaffnete Macht.
Vienna, Edition S [und] H, 1993. 170 p. ill. (Militärhistorische Themenreihe, Bd. 7) A
monarchia haderőinek egyenruhái. Kézi
könyv.
21. Seres Gyula: Második világháborús német
egyenruhák a Hadtörténeti Múzeum gyűj
teményéből. = Militaria modell magazin.
1993. 3- 14-16.
22. Bene János: Vattay Antal altábornagy
köpenye. = Szabolcs-szatmár-beregi szle.
1993. 4. 404-408. Jósa András Múzeumban.
23- Bertényi Iván: Új magyar címertan. 2. bőv.
és jav. kiad. Bp. Maecenas K. 1993 124 p. ill.
(Maecenas történelem könyvek)
24. Gömbös Tamás: A szerzetes és lovagrendek
címerei és viseletei. A protestáns egyházak
jelképei, a szentek jelképes ábrázolása
címerekben. Bp. Teller K. 1993. 206 p. 20 t.
ill.
25. MILPHILA'93. Festschrift zur Rang-IIIBriefmarken-Ausstellung. 12-14. November
1993 Wien Carl-Kaserne. Wien, HSV-Wien
Sekt. Philatelie [etc.], 1993. [ca 80] p. ill.
Emlékkönyv az 1993-as bécsi katonai
bélyegkiállítás tiszteletére. Magyar vonat
kozásokkal.
26. Bak József: A münzheni Deutsches Museum
hajómodell-gyűjteménye. - Haditechnika.
1993. 3. 44-48.
27. Szijj Jolán: Hetvenöt éves a Hadtörténelmi
Levéltár. A szó elrepül, az írás megmarad. M. honvéd.1993.47. 40-41.
28. Szijj Jolán: A cs. és kir. Hadsereg
főparancsnokság
(AOK) hivataltörténete.
1914-1918. = Hadtörténelmi közi. 1993- 1.
61-73.
29. Fekete Lajos: A hódoltság török levéltári
forrásai nyomában. [Kiad. Körösi Csorna
Társaság, M. Tud. Akadémia Könyvtára]. Bp.
MTAK, 1993. 484 p. (Budapest Oriental
Reprints, Series A 6)

Művészetek, nyelvészet
30. Tasov, Taso V.: Bolgár katonai temetők és
emlékművek Magyarországon. = Bulgarian
Military Review, Magyar Honvéd, Új Hon
védségi Szemle '93- Különkiadás [Kiad.]
Bolgár Közt. Honvédelmi Min., Magyar Közt.
Honvédelmi Min. Bp. Zrínyi, 1993- 65-68.

31. Koós Ottó: A m. kir. „Szent István" 3.
honvéd gyalogezred története és hősi
halottainak emléktábla avatása. = Hadak út
ján. 1993. 430. 16-17.
32. Ravasz István: Emlékműavatás a Felvi
déken, (A második világháborúban hősi
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halált halt katonáknak.) = Hadak útján. 1993.
428. 7.
33. Ravasz István: Emlékmű. Verecke híres
útján. = Palócföld. 1993. 5. 500-505.
34. Karács Zsigmond: Földesi katonalevelek a
második világháborúból. Bp. ELTE Magyar

Nyelvtud. Int., 1993. 95 p. (Magyar cso
portnyelvi dolgozatok, 57)
35. Magyar katonadalok. 99 magyar katonadal,
Szerk. Károssy Csaba. Szombathely, Oskar K.,
1993. 120 p. (A múlt idők nótáskönyve,2)

II. A HADTÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

A hadtörténetírás kérdései, tudományos élet
36. Borzsák István: A hellenisztikus történetírás
műhelyéből. 6. Hérodotostól Anonymusig. =
Antik tanulmányok. 1993. 1-2. 83-101,
37. Györffy György: Krónikáink és a magyar
őstörténet, Régi kérdések - új válaszok. Bp,
Balassi K., 1993. 237 p.
38. Veszprémy László: Anonymus gestájának
néhány hadtöténeti vonatkozása, a) Hon
foglalás és hódítás Anonymusnál. b) A ballista
előfordulása Anonymusnál. A számszeríj
használatának kezdetei Magyarországon. =
Hadtörténelmi közi. 1993. 2. 3-19.
39- Középkori históriák oklevelekben 12001410. Vál., bev., jegyz. Kristó Gyula. Szeged,
1992. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár
1.) Ism.: Veszprémy László: Középkori no
vellák. = Aetas, 1993. 1. 170-172.
40. Kanyar József: Eredmények a Mohács utáni
történetírásban. = Somogy. 1993. 2. 59-61.
41. Ács Tibor: A sziszeki csata 1593. Tudo
mányos tanácskozás, Zágráb-Sziszek, 1993június 17-18. = Hadtörténelmi közi. 1993. 4.
190-192.
42. „Mars haragos dobja s trombita felzörget" Irodalomtörténészek IV. Országos Zrínyi-kon
ferenciája, Nagykanizsa, 1993. április 28-30. =
Irodalomismeret. 1993. 1-2. 3-67.
43. Köpeczi Béla: Histoire des Revolutions de
Hongrie. = A tudomány szolgálatában. Em
lékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára.
Bp. MTA Történettud. Int., 1993. 176-196.
Hága, 1739.
44. Zachar József: Bercsényi Miklós és kora.
Történettudományi konferencia, Hódmező
vásárhely, 1993- október 8-9. • Hadtör
ténelmi közi. 1993. 4. 192-196.
45. Mészáros Lázár emlékezete. Az 1991.
március 13-ai tudományos ülésen elhangzott
előadások. [Szerk. Kőhegyi Mihály és Merk
Zsuzsa]. Baja, [s. n.], 1993. 72 p. [1] t. (Bajai
dolgozatok, 8) írták: Urbán Aladár, Ács Tibor,
Varsányi Péter István, Hermann Róbert et al.
Ism.: Lenkefi Ferenc. = Hadtört, közi. 1993. 3.
150-151.
46. Görgey emlékülés. Tudományos emlékülés
a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, Görgei

Artúr születésének 175. évfordulóján, 1993.
január 28-án. = Századok. 1993. 1. 147-150.
47. Horváth Miklós: „Az igaz ügy örökre veszve
nem lehet". = M. honvéd, 1993. 5. 10-11,
Tudományos emlékülés Görgey Artúr szü
letésének 175. évfordulójára. Hadtörténeti In
tézet és Múzeum, 1993. január 28.
48. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés a két
háború között. = Történelmi szle. 1993. 3—4.
204-241.
49- Kosáry Domokos: A Görgey kérdés 1945
után. = História. 1993. 3. 16-20.
50. Egri Magdi: Tudományos emlékülés a
Hadtörténeti Múzeumban. = M. honvéd.
1993. 21. 40. Buda visszafoglalása, 1849.
51. Hradec Králové - Köriiggrätz, 1866-1990.
(Hrsg.) Tibor Hochsteiger. Praha, 1993. 421 p.
Nemzetközi tudományos tanácskozás anyaga,
Prága, 1991. június 6-8. Ism.: Zachar József. =
Hadtörténelmi közi. 1993. 4. 175-178.
52. Horváth Miklós: Emlékeztek... 1993. január
8-án, a doni tragédia 50. évfor-dulójának
emlékére ünnepséget rendeztek a Had
történeti Múzeumban. = Hadak útján. 1993.
427. 8-10.
53. Horváth Miklós: A magyar 2. hadseregre
emlékeztünk. - M. honvéd. 1993. 2. 12-14.
54. [A Magyar Történelmi Társulat és a Magyar
Ellenállók Szövetsége 1993. február l-jén
tartott „Magyar tragédia a Don-kanyarban"
című emlékülésen elhangzott előadások.] =
História. 1993. 3. 3-8.
55. Ravasz István: Ötven éve történt. A leg
nagyobb páncélos ütközet. = M. honvéd.
1993. 28. 40-41. Tudományos konferencia a
kurszki csata 50. évfordulójára.
56. Munkaszolgálat, polgári szolgálat, kényszer
és önkéntesség című szimpóziumon 1992.
június 5-én elhangzott előadások. [Szerk.
Szafir György]. Bp. [s. n.], 1993. 47 p. Had
történeti Intézet és Múzeum és a Biz
tonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások
Központja szervezésében.
57. Kései főhajtás. Emlékünnepségek Hód
mezővásárhelyen 1991—1993- Összeáll. Kato
na Lajos. • A második világháború hód-
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mezővásárhelyi áldozatai. Kiegészítő kötet.
Hódmezővásárhely, Emlékbiz., 1993. - 163228.
58. A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány
kísérlete egy új hadsereg megszervezésére
1945-ben. Szerk. Ravasz István. [Bp.] HVK
Tud. Munkaszervezési Oszt., 1993- 185 p.
Tudományos konferencia előadásai. Előszó.
Rázsó Gyula. Megnyitó beszéd: Lőrinc Kál
mán.
59. Móricz Lajos: Az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány és az új hadsereg kiépítése. Kon
ferencia. Budapest, 1992. november 27. Hadtudomány. 1993. 1. 112-113.
60. Ravasz István: Célok, álmok, remények...
Törekvések egy új hadsereg megteremtésére
1945-ben. = Új honvédségi szle. 1993. 5. 2529. Tudományos konferencia és emlékülés az
Ideiglenes Nemzeti Kormány által felállított
hadseregről.
61. „A katonai felsőoktatás reformja - 1993''
Konferencián
elhangzottak
gyűjteménye.
[Bp.] HM Okt. és Tud. Főoszt., 1993. 188 p.
62. Egri Magdi: A tisztképzés negyven éve. - M.
honvéd. 1993- 42. 24-25. Tudományos ta
nácskozás, Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
63. Büki Péter: Tudományos konferencia tiszt
képzésünk 1945 utáni évtizedeiről. » Új hon
védségi szle. 1993. 12. 57-63.

64. ,,Az 1956-os magyar forradalom helye a
szovjet kommunista rendszer összeom
lásában". Az I99I. június 13-15-én Buda
pesten az Országos Széchényi Könyvtárban
megtartott nemzetközi konferencia jegy
zőkönyve. [Kiad] Az 1956-os Magyar Forra
dalom Történetének Dokumentációs és
Kutatóintézete; [Szerk. Békés Csaba ...]. Bp.
1956-os Int., 1993. 155 p.
65. Kozák Gyula: „A forradalmat a maga
sokszínűségében mutassuk be." Oral History
Archivum-56-os intézet. [Riporter:] Javorniczky István. - M. nemzet. 1993 158. 7.
66. Repüléstörténeti konferencia 1993. [Szerk.
Csáki Imre, Ladányi István, Zörgő Tibor]. [Bp.]
Magyar Repüléstört. Társ., 1993. 182 p. 8 t.
fol. ill.
67. Zachar József: Erődítés és államvédelem.
Nemzetközi tudományos ülésszak, Hradec
Králové, 1993. június 9-11. - Hadtörténelmi
közi. 1993. 4. 188-190.
68. Gosztonyi Péter: Nemzetközi hadtörténész
konferencia Ingolstadtban. = M. honvéd.
1993. 41. 23. 1993 szeptember 13-16.
69- Szakály Sándor Bezerédi díjas'. [Riporter:]
Egri Magdi. = M. honvéd. 1993- 50.33-

A hadművészet és a fegyveres erők története
70. Regan, Geoffrey: Döntő csaták. Ötven
három csata, amely Szalamisztól az öböl
háborúig megváltoztatta a világot. Bp.
Panem-Grafo, 1993. 270 p. ill. Eredeti címe:
The Guinness book of decisive battles.
71. Regan, Geoffrey: Hadászati balfogások. Bp.
Panem-Grafo, 1993. 154 p. ill. Eredeti cím:
The Guinness book of military blunders.
72. Vörös Károly: A hadsereg és a hátország
kérdéséhez. = A tudomány szolgálatában.
Emlékkönyv Benda Kálmán 80. szüle
tésnapjára. Bp. MTA Történettud. Int., 1993323-329. 1740-1867.
73. Harai Dénes: Katonai terek és gesztusok
Magyarországon a XX, században. = Akad.
közi. 1993. 3- különszám, 5-32.
74. Kovács Jenő: Magyarország geopolitikai,
geostratégiai dilemmái. = Társadalmi szle.
1993. 1.80-85.
75. Daróczy István: A honvédelmi igazgatás
rendszere 1939-től napjainkig. = Akad. közi.
1993. 4. különszám, 7-37.
76. Winkler Gusztáv: Az európai kultúrkör
hadművészete a kezdetektől a magyar hon
foglalásig. [Bp.] Sygnatura, 1993. 158 p. 8 t. ill.

77. Gál Sándor: Szuronyvítan a' gyalogság
számára, t. i. a' puskának vífegyvergyanánti
használata, gyalog és lovas ellen. Bp.
Sygnatura K., 1993- 30 p. 2 t. Hasonmás kiad.
Eredeti kiad. Pest. Kozma Vazul, 1848.
78. Szabó Péter: A magyar gyalogság története,
1920-1945. - Szent László a gyalogság
védőszentje. Bp. MH Okt. és Kult. Anyag
ellátó Közp., 1993. 32-56.
79. A losonci 23- gyalogezred a Don menti
harcokban 1942-1943. [Kiad. a Nógrádi
Történeti Múzeum és a Magyar Történeti
Társulat Nógrádi Csoportja]. Salgótartján,
Polár Stúdió K, 1993. 219 p. 18 t. ill. A doni
áttörés 50. évfordulójára.
80. Ságvári György: Vakmerőség és vitézség. A
huszárság fényes évszázadai. = Világ
szövetség. 1993 6. 12.
81. A nyíregyházi huszárok hadinaplója. [...
bev. tanulni, és jegyz. készítette Bene János].
Nyíregyháza, Jósa András Múz., 1993- 127 p.
ill. (Jósa András Múzeum Kiadványai, 35) A II.
Nyíregyházi Huszártalálkozó 1993- aug. 1415. tiszteletére. 4. huszárezred, 1941. jún. 27nov. 3.
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82. Karaites Zsigmond: Hadik huszárok között
Oroszországban. [Szöveget gondozta Bene
János]. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum.
1993. 22 p. ill.
83. Domokos György: A magyar tüzérség XVIXVII. századi állapotának rövid áttekintése. 2.
= Militaria modell magazin. 1993. 2, 22-23.
84. Domokos György: Buda visszavívásának
ostromtechnikai problémái. 1. Az ostrom
előzményei és menete a döntés időszakáig. 2,
Harcok a felmentő sereg ellen és a győzelem
kivívása. = Hadtörténelmi Közi. 1993- 1. 3 60., 2. 43-95.
85. Ágoston Gábor: Gunpowder for the sultan's
army. New sources on the supply of
gunpowder to the Ottoman Army in the
Hungarian campaigns of the sixteenth and
seventeenth centuries. • Turcica, Revue
d'études turques. 1993. 75-96. Új források az
ottoman hadsereg lőporellátásáról a 16-17.
• századi Magyarország elleni harcokban.
86. Csikány Tamás: Az 1848-49-es szabad
ságharc lovastüzérei. = Militaria modell ma
gazin. 1993. 2. 14-15.
87. Csikány Tamás: A tüzérségi lőszer
utánpótlás rendszere és problémái 18481849-ben. = Hadtörténelmi közi. 1993. 3. 4668.
88. Büki Péter: 80 éve alakult a magyar királyi
honvédtüzérség. = Új honvédségi szle. 19935. 30-32.
89. Imre Jenő: Nyolcvan éve született a magyar
királyi honvédtüzérség. = M. honvéd. 1993. 8.
42-43.
90. Balia Tibor: A magyar királyi honvéd
tüzérség, 1912-1914. = Hadtörténelmi közi.
1993. 3. 18-45., 4. 43-75.
91. Szattter Lajos: A 2. magyar hadsereg
tüzérségének tevékenysége és anyagellátása.
= Új honvédségi szle. 1993. 12. 15-22.
92. Ucrain, Constantin et al.: Memoria
documentelor. Fapte der arme ale artileristilor
romani 1941-1945. Bucuresti, OID ICM, 1993.
260 p. Dokumentumok a román tüzérség
fegyvertényeiről 1941-1945. Magyar vanatkozásokkal.
93- Bonhardi Attila: A magyar páncélos fegy
vernem kiépítésének története 1920-1945. =
Szent Kristóf a harckocsizók védőszentje. Bp.
M. Honvédség Okt. és Kult. Anyagellátó
Közp., 1993. 27-50.
94. Bíró Ádám: A páncélos fegyvernem meg
teremtésének kezdetei a Magyar Királyi
Honvédségben - az LK-II és a FIAT 3000 B. Haditechnika. 1993. 2. 41-46., 3- 61-65.

95. Pataky Iván: A magyar légoltalom 1917 és
1945 között. = Új honvédségi szle. 1993. 9. 817.
96. Nagyrévi György: Légoltalom vigyázz!... Hadak útján. 1993. 430. 14-15. 1941.
97. Béres Endre: Az erődítés elvei a két vi
lágháború között. = Akad. közi. 193. 1993. 7 19.
98. Zakariás
Zoltán:
Bombázott
vasúti
pályaudvarok helyreállítása. - Új honvédségi
szle. 1993. 1.58-62.
99. Gellért Tibor: Magyar műszaki alakulatok
1945. - A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kor
mány kísérlete egy új hadsereg megszer
vezésére 1945-ben. Bp. HVK Tud. Munka
szervezési Oszt., 1993. 62-84.
100. Lengyel Endre: A m. kir. 20. honvéd hír
adózászlóalj. = Új honvédségi szle. 1993. 6.
15-23.
101. Lengyel Endre: A m. kir. 20. honvéd hír
adózászlóalj hazatérése. = Új honvédségi szle.
1993. 7. 12-19.
102. Horváth Csaba: A vállalkozások szerepe a
2. magyar hadsereg felderítő rendszerében. =
Új honvédségi szle. 1993. 10. 33-39.
103. Sztvorecz András: Elektronikai felderítés és
zavarás a századfordulótól napjainkig. = Új
honvédségi szle. 1993. 2. 123-126.
104. Mezősi Miklós: Nevezetes időjárási prog
nózisok a második világháborúban. = M.
honvéd. 1993.35.30-31.
105. Bősze Sándor: A magyar királyi 533. számú
hadikórház-parancsnokság ügyeletes orvosi
eseménykönyve, 1942. augusztus 9 - 1945.
április 21. Forrásközlés. = Somogy megye
múltjából. Kaposvár, 1993. 273-309. (Levéltári
évkönyv, 24.)
106. Nagy Zoltán: Tábori kórház a tűzvonalban,
(Naplójegyzetek, 1943. január.) = Hadak út
ján. 426. 1993. 5-7.
107. Imreit Pál: Második világháborús emlékek.
[Bp.] Honvéd Hagyományőrző Egyesület,
1993. 209 p. Orvos alezredes visszaemlé
kezései.
108. Hogya György: A m. kir. 7. honvéd tábori
kórház története. Veszprém, Veszprémi
Nyomda Rt,, 1993. I l l p. ül.
109. Gibás Andor: A magyar légiforgalom és a
titkos légierő kapcsolata. = Repüléstörténeti
konferencia 1993. Bp. M. Repüléstört, Társ.,
1993. 21-30.
110. Mnjzer Péter: A Magyar Királyi Honvéd
Légierő, 1938-39. = Repüléstörténeti kon
ferencia 1993. Bp. M. Repüléstört. Társ., 1993.
49-57.
111. Pagáts Pál: Egy közelfelderítő század
vázlatos története (1935-1941). = Aero his-
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toria. 1993. december, 22-28. IV. „Vörös
Kakas" kövelfelderítő század.
112. Horváth Csaba: A 2. magyar hadsereg
közelfelderítő repülőszázadának működési
rendszere. = Új honvédségi szle. 1993. 3. 3 3 42.
113. Szepesi József: In memoriam 2. repülő
dandár. = Új honvédségi szle. 1993. 12. 113117.
114. Mészáros Gyula, Szekeres István: A légierő
harci alkalmazása az Öböl-háborúban. Az
Öböl-háború kulisszatitkai. [Bp.] HVK Tud.
Munkaszerv. Oszt., 1993. 278 p.
115. Kiss Álmos Péter: A katonai ejtőernyőzés
kezdete. = Militaria modell magazin. 1993. 1.
17-20.
116. Fülöp Tibor: A magyar katonai ejtő
ernyőzés történetéből. - Új honvédségi szle.
1993. 9. 82-88.
117. Huszár János: Honvéd ejtőernyősök
Pápán, 1939-1945. A Magyar Királyi „vitéz
Bertalan Árpád' Honvéd Ejtőernyős Ezred
története. Pápa j ó k a i Kör, 1993. 250 p. ill. (A
pápai Jókai Kör kiadványa, 2)
118. Huszár János: A magyar katonai ejtő
ernyőzés fénykora. 1942-1944. - Hadtör
ténelmi közi. 1993. 1. 74-96.
119. Bokros Gábor: Az ,,E" akció. (Ejtőernyősök
a második világháborúban). - Új honvédségi
szle. 1993. 12. 97-99.

120. Sáray Bertalan: Az ejtőernyős fegyvernem
újjászervezése a második világháború után. =
Új honvédségi szle. 1993. 7. 73-78.
121. Bak József: Hozzászólás Csonkaréti Károly
az Osztrák-Magyar Monarchia haditenge
részetének hadműveletei az első világ
háborúban. Összesítések, táblázatok című
írásához. (1992. 4. sz.) » Hadtörténelmi közi.
1993.4. 160-173.
122. Juba Ferenc: A magyar tengerészet a
második világháboríiban. Kaposvár, Magy.
Nemz. Tört. Társ., 1993. 86 p. ill. (Magyar sors
1944-1957. 3. Dokumentumkötet)
123. Kubiuyi Ferenc: A katonapolitika regénye.
Thousand Oaks, Magyarok Vasárnapja,
Malomfalvi K. 1993- (Miskolc, Gazdász ny.)
315 p.
124. Keseríí István: A háború utáni magyar
határőrség történetének első szakasza 1945—
1946. - A debreceni Ideiglenes Nemzeti
Kormány kísérlete egy új hadsereg meg
szervezésére 1945-ben. Bp. HVK Tud. Mun
kaszervezési Oszt., 1993. 85-118.
125. Szakály Sándor: Magyar rendvédelem a
dualizmus korában. = Új honvédségi szle.
1993. 1. 15-18. A Rendőrtiszti Főiskolán
tartott rendvédelmi konferencia.
126. Kollár Nóra: A Budapesti Rendőr
főkapitányság története. - Rendészeti szle.
1993. 11.45., 12.38-54.

A katonaság és kiképzésének, nevelésének története
127. Borosy András: Magyar harcosok és
erkölcsi arculatuk a honfoglalástól az Árpád
ház kihalásáig. - Perlekedő évszázadok.
Tanulmányok Für Lajos történész 60.
születésnapjára. Bp. ELTE, 1993. 24-39.
128. Zsoldos Attila: A várjobbágyi jogállás
kialakulása. = Hadtörténelmi közi. 1993. 2.
20-42.
129- Szabó János: A magyar katonatársadalom
újkori öröksége. = Hadtörténelmi közi. 19934.118-146.
130. Szauter Lajos: A tiszti értékrend ha
gyományai a magyar hadtörténelemben, a
hadsereg és hivatásos állomány nemzetitörténelmi jellegének néhány kérdése. Akad. közi. 1993. 2. különszám. 101-111.
131. Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. A
Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társa
dalmi és politikai története 1848-1918. Bp.
Gondolat, 1993. 333 p. ill. Eredeti cím:
Beyond nationalism. A social and political
history of the Habsburg officer corps... Ism.:
Szakály Sándor. = Hadtörténelmi közi. 19934. 179-180.

132. Szabó Mária: Tiszti műveltség és tiszt
képzés a század első felében. = „A katonai
felsőoktatás reformja - 1993" konferencián
elhangzottak gyűjteménye. Bp. HM Okt. és
Tud. Főoszt., 1993. 133-139.
133. Eszényi József: A két világháború között.
Szociálpolitika a honvédségnél. - M. honvéd.
1993. 43. 25.
134. Perjés Géza: Hivatástudat és szakmaiság a
két világháború közti tisztképzésben. = „A
katonai felsőoktatás reformja - 1993" kon
ferencián elhangzottak gyűjteménye. Bp. HM
Okt. és Tud. Főoszt., 1993. 125-132.
135. Az ezred parancsnoki és tiszti állománya.
Összeáll. Szabó Péter. = A losonci 23. gya
logezred a Don menti harcokban 1942-1943.
Salgótarján, Polár Stúdió, 1993. 61-71.
136. Szentistványi József: A m. kir. Gábor Áron
Tüzérségi Hadapródiskola utolsó hónapjai. =
Új honvédségi szle. 1993. 9. 79-81.
137. Szakály Sándor: Erkölcs, politika és nem
zettudat a volt magyar királyi honvédség tisz
tikarában. - Katonaetika. Bp. Zrínyi, 1993.
156-177.
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138. Szakály Sándor: Honvédségből - hon
védségbe. Tisztikar 1944-1945. " A debreceni
Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új
hadsereg megszervezésére 1945-ben. Bp.
HVK. Tud. Munkaszervezési Oszt., 1993. 120127.
139. Szabó János: Fejlődésmodellek a II. vi
lágháború utáni katonatársadalmakban. =
Akad. közi. 1993. 4. különszám, 75-107.
140. Szabó János: Az 1948-1990 közötti magyar
katonatársadalom néhány szociológiai jel
lemzője. = Társadalomkutatás. 1993. 3. 46-64.
141. Szabó János: A magyar katonai elit
változásai a II. világháborútól napjainkig. =
Akad. közi. 1993. 2. különszám, 127-194.
142. Szabó János: Rákosi Mátyás katonái. (Té
nyek és adatok az 1948-1956 közötti magyar
katonatársadalomról). = Akad. közi. 1993. 4.
különszám, 109-133.
143. Szabó JánQS: Kádár János katonái. (Té
nyek és adatok az 1956-1990 közötti magyar
katonatársadalomról). = Akad. közi. 1993. 4.
különszám, 135-175.
144. Berki Mihály: Negyven év mundérban.
Vázlatos kép a Magyar Néphadseregről
(1948-1988.). = Új honvédségi szle. 1993. 3.
90-97.
145. Pataki István: A hadsereg újjászervezése
az 1956-os forradalom és szabadságharc
leverése után. - Új honvédségi szle. 1993- 10.
füzet.
146. Kiss Sándor: A honvédség személyi
állományának helyzete 1956 után. = Uj hon
védségi szle. 1993.11. 100-103.
147. Rázsó Gyula: Hadsereg és társadalom. =
,,A katonai felsőoktatás reformja - 1993"
konferencián elhangzottak gyűjteménye. Bp.
HM. Okt. és Tud. Főoszt., 1993. 152-154.
148. Takács Sándor: Magyar honvédetika. =
Világszövetség. 1993. 6. 13.
149. Aretin, Karl Otmar Fr. v.: Die Türkenkriege
als Traditionselement des katolischen Europa.
= Szomszédaink között Kelet-Európában.
Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. szü-

letésnapjára. Bp. MTA Történettud. Int., 1993.
55-61.
150. Veszprémy László, Szabó Péter: Szent
László, a gyalogság védőszentje, [Bp.] MH
Okt. és Kult. Anyagellátó Közp. 1993- 56 p. 16
t. ill. (Fegyvernemi szentek élete)
151. Wehli Tünde, Bonhardt Attila, Éder
Miklós: Szent Kristóf, a harckocsizók védő
szentje. [Bp.] MH Okt. és Kult. Anyagellátó
Közp., 1993. 58, [8] p. [16] t. ill. (Fegyvernemi
szentek élete)
152. Varga József: Lelkészek a fronton. = Akad.
közi. 1993. 4. különszám, 39-60.
153. Varga József: Fegyvernemi napok, csa
patünnepek elé. - M. honvéd. 1993- 34. 1415.
154. Szemelvénygyűjtemény az „Állampolgári
és honvédelmi ismeretek" oktatásához. 4.
[Összeáll. Szabó Mihály]. [Bp.] MH Okt. és
Kult. Anyagellátó Közp. 1993. 85 p. írták:
Borús József, Bona Gábor, Balázs József.
155. Kottra Györgyi, Cs.: Nemzeti jelképeink, a
katonai szolgálat szimbólumai. A katonai
eskü. = Foglalkozásvezetői segédkönyv az
állampolgári ismeretek oktatásához. Bp. MH
Okt. és Kult. Anyagellátó Közp., 1993. 82107.
156. Radev, Sztojan: A bolgár-magyar fegy
verbarátság emlékei Bulgáriában. = Bulgarian
Military Review, Magyar Honvéd, Új Hon
védségi Szemle '93. Különkiadás. [Kiad.]
Bolgár Közt. Honvédelmi Min., Magyar Közt.
Honvédelmi Min. Bp. Zrínyi, 1993- 63-64.
157. Gyurov, Alekszander: Az 1. bolgár had
sereg és a lakosság kapcsolata Dél-Ma
gyarországon 1945-ben. * Bulgarian Military
Review, Magyar Honvéd, Új Honvédségi
Szemle '93. Különkiadás. [Kiad.] Bolgár Közt.
Honvédelmi Min., Magyar Közt. Honvédelmi
Min. Bp. Zrínyi, 1993. 57-62.
158. Ravasz István: Ne bántsd az ukránt! - Ne
obüzsaj vengerszkih! .Ukrán-magyar kap
csolatok - fél évszázaddal ezelőtt. = M.
honvéd. 1993. 21.41.

A katonai jog, a háborús bűnök története
159. Fehér József: A munkaszolgálat jogi alapjai
és annak változásai. = Munkaszolgálat, pol
gári szolgálat, kényszer és önkéntesség című
szimpóziumon 1992. június 5-én elhangzott
előadások. Bp., 1993. 5-15.
160. Rázsó Gyula: A kényszertoborzás tör
ténelmi áttekintése. = Munkaszolgálat, polgári
szolgálat, kényszer és önkéntesség című
szimpóziumon 1992. június 5-én elhangzott
előadások. Bp. 1993. 3-4.

161. Gosztonyi Péter: A magyar Golgota. A
politikai megtorlások vázlatos története Ma
gyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb
korrajzi történetek. Bp. Százszorszép K,
1993. 296 p. [11] t. ill.
162. Zólyomi József: Tanúvallomások a Madách-birtokon rejtőzködő Rákóczy Jánosról. =
Palócföld. 1993. 5. 454-^65.
163. Hermann Róbert: Megtorlás 1849-1850. =
M. honvéd. 1993. 41, 40-41.
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164. Bodoky Richard: Haynau különös te
metése. = Világszövetség. 1993. 8. 12.
165. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai
Magyarországon. Hivatalos jelentések és bírói
ítéletek alapján írta és kiadja Váry Albert
koronaügyészhelyettes. 3. kiad. Bp. Hogyf.
Ed., 1993. 172, [14] p. 1 t.
166. Vörös könyv 1919. [Garmadába gyűjtötte,
időrendbe sorolta, a varratszövegeket írta és a
képeket válogatta Gerencsér Miklós]. La
kitelek, Antológia K., 503 p. ill.
167. Katyni dokumentumok. = História. 1993.
5-6. 40-41. Voprosi Istorii. 1993. 1. sz-ból.
168. Kapronczav Károly: Katyn emlékezete. Somogy. 1993" 6. 72-77.
169. Katiny. Válogatás a lengyel Jelcin-doszsziéból. (Vál., bev.: Szabó Lajos Mátyás). Társadalmi szle. 1993. 6. 87-94.
170. Sas Andor: A szlovákiai zsidók üldözése
1939-1945. Pozsony, Kalligram K., 1993. 255
p. Ism.: Karsai László Holocaust Romániában
és Szlovákiában. - Aetas. 1993. 4. 236-241.
171. Carp, Matatias: Holocaust Romániában.
Tények és dokumentumok a romániai zsidók
pusztulásáról - 1940-1944. Bp. Primőr K.,
[1993?]. 289 p. Eredeti cím: Cartea neagra Suferintele evreilor din Romania, 1940-1944.
Ism.: Karsai László. - Aetas, 1993. 4. 236-241.
172. Rahe, Thomas: Häftlingszeichnungen aus
dem Konzentrationslager
Bergen-Belsen.
Hannover, Niedersächische Landeszentrale
für politische Bildung, 1993 56 p. ill. Foglyok
rajzai a Bergen-Belsen-i koncentrációs tá
borból. Magyar vonatkozásokkal.
173. Vígh Károly: Megállni a történelem előtt.
Az Auschwitzi jegyzőkönyv és Magyarország
1944-ben. - M. nemzet. 1993. 4. 6.
174. Ságvári Ágnes: A „végső megoldás" aktái.
Beszélgetés a budapesti gettóról. [Riporter:]
Halier Szilveszter. = M. nemzet. 1993. 14. 7.
175. Szita Szabolcs: A magyarországi mun
kaszolgálat története a II. világháború idő
szakában. - Munkaszolgálat, polgári szol
gálat, kényszer és önkéntesség című szim
póziumon 1992. június 5-én elhangzott elő
adások. Bp. 1993. 16-25.
176. Szita Szabolcs: Embermentés Sopron
megyében 1944-1945. = Soproni szle. 1993.
4. 393-, 401.
177. Nagy Sz. Péter: Kasztner-dosszié. Zsidómentő akció a német megszállás idején. =
Köztársaság. 1993. 14. 60-64., 15. 61-65., 16.
60-61, 63-64., 17. 60-64.
178. Tímár Ede: Felkelés a varsói gettóban. 50
éve történt. = A szabadság. 1993. ló. 8.
179. Ötven éve fellázadt a varsói gettó. Róbert
Péter: A reménytelenség lázadása. Karsai

László: Egy harcos emlékezik. = M. hírlap.
1993.90. 11.
180. Edehnan, Marek: A varsói gettó az emberi
méltóságért harcolt. Marek Edelman a felkelés
utolsó élő vezetője emlékezik 1943. április 19ére. [Lejegyezte:] Ritecz Miklós. = Nép
szabadság. 1993. 89. 8.
181. Kapronczav Károly: Gettólázadás. = Élet
és tud. 1993. 18. 553-555., 19. 582-584.
182. A történelem nagy perei. Törvény és
hatalom. [Szerk. és közread.] Alexander
Demandt. Bp. Holnap K., 1993. 266 p. Eredeti
cím: Macht und Recht. Grosse Prozesse der
Geschichte. Tanulmányok. A tartalomból:
Zayas, Alfred-Maurice de: A nürnbergi per
1945-1946.
183- Szirmai Rezső: Fasiszta lelkek. Pszicho
analitikus beszélgetések a háborús főbűnösökkel a börtönben. 2. bőv. kiad. Bp.
Pelikán K, 1993. 299 p. Erős Ferenc és Karsai
László tanulmányaival.
184. Sipos Péter, Vargyai Gyula: Jogalkalmazás
és alkalmazott történettudomány. (Történészi
szakvélemény a m. kir. honvédség tábor
nokainak perújrafelvétele ügyében). - His
tória. 1993. 7. 34-35.
185. Kik fizettek a „hideg napok"-ért? Be
szélgetés Mészáros Sándor újvidéki törté
nésszel. - Népszabadság. 1993 36. 8.
186. Györkéi Jenő: A Jány-per története. Miért
ítélték halálra a 2. magyar hadsereg első em
berét? - Köztársaság. 1993. 18. 6O-6I. 64-65.,
19. 60-63.
187. Szakoly Sándor: Egy hadseregtábornok
emlékezete - Jány Gusztáv vezérezredes. =
M. honvéd. 1993. 6. 14-15. u.a. Hadak útján.
1993. 427. 3-5.
188. Szakály Sándor: Nem kért kegyelmet. =
Heti Magyarország. 1993. 9. 26-27. Jány
Gusztáv
189- Kelenváry János László: Utolsó kato
navonat a Donhoz. Fél évszázaddal ezelőtt.
(Egy emlékezés Jány Gusztáv rehabilitációs
tárgyalásához). = Hadak útján. 1993. 431. 1819.
190. Rada Tibor: Igazságszolgáltatás Jány ve
zérezredesnek. = Hadak útján. 1993. 431. 3-^í.
191. Gosztonyi Péter: Jány Gusztávról ötven év
után. = Világosság. 1993- 7. 71-80.
192. Fejér László: Bűnös vagy áldozat? A 2.
magyar hadsereg törzszászlós segédtisztje
emlékezik Jány Gusztávra. [Riporter:] Györkéi
Jenő. = Új Magyarország. 1993. 35. 13-, 36. 13193. Színai Miklós: A doni katasztrófa egyen
ruhás felelősei. Bárdossy: A vezérkar a német
hadsereg nevében emel vádat ellenünk. =
Népszabadság. 1993- 42. 17.
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194. Marko György: Koncepciós perek a Hon
véd Légierő tisztjei ellen. 2. r. = Repülés
történeti konferencia, 1993. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 1993. 141-144. Tuba István szá
zados.
195. Markó György: Munkaszolgálat 1950-1956
között. = Munkaszolgálat, polgári szolgálat,
kényszer és önkéntesség című szimpóziumon
1992. június 5-én elhangzott előadások. Bp.
1993. 26-32.
196. Kassai László: „Népgazdasági munka" a
Magyar Néphadseregben. = Munkaszolgálat,
polgári szolgálat, kényszer és önkéntesség
című szimpóziumon 1992. június 5-én el
hangzott előadások. Bp. 1993. 33-39.
197. Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez.
[Szerk. Horváth II* >lya et al.]. 2. Kúria teljes
ülések. Vizsgálatok és vallomások. ,,Párt"ítéletek. Elvi határozatok. Az 56-os megtorlás
iratai. Bp. Közgazd. és Jogi K, 1993- 895 p.
198. Az MSZMP és a Nagy Imre-csoport. Kállai
Gyula beszámolója, Dokumentumok. Vál.
bev. Urbán Károly. = História. 1993. 8. 13-16.
199. Popovics Gizella: Az Andropov-jelentés
összekeverte volna a valóság elemeit? Az
egykori PB és KB tagok szerint ők nem
befolyásolták a Nagy Imre-perben ítélkező
bíróságot. = M. hírlap. 1993. 11.8.
200. Kiss József, Ripp Zoltán: „Mi inkább az
elnapolás mellett vagyunk, minthogy enyhe
ítéletet hozzunk most." Három dokumentum

a Nagy Imre-per 1958. februári elhalasz
tásáról. = Társadalmi szle. 1993- 4. 82-95.
201. Dikán Nóra: Az 1956-os forradalom utáni
megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
dokumentumai. 1/2. A mátészalkai járás. 1/3.
A fehérgyarmati járás. 1/4. A kisvárdai járás.
Níregyháza, Jósa András Múzeum, 1993- 4 db.
(453, 496, 400 p.)
202. Szokács László: Hetvenhét nap a halál
pitvarában. = Palócföld. 1993. 2. 206-213. A
pásztói híd felrobbantói Ç1957. dec. 8.)
203. Sortüzek 1956 [... A kormány meg
bízásából készítette a Tényfeltáró Bizottság].
[Szerk. Kahler Frigyes] [Kiad. Igazságügyi
Minisztérium], -Lakitelek, Antológia K., 1993.
212 p.
204. Szepesi József: A tiszakécskei sortűz. = M.
honvéd. 1993. 19. 40.
205. Fejér Dénes: Bűn - bűnhődés nélkül?
Hajtóvadászat a HM előtt, '56. [Riporter:]
Bános János. = M. fórum. 1993. 4. 13206. Berki Mihály: Ami a Nap TV adásából és a
„Sortűz a HM előtt" című könyvből kimaradt.
- M. honvéd. 1993. 8. 44-45.
207. Berki Mihály: Pufajkások. [Bp.] [M. Fórum
K], 1993- 157 p. (Magyar Fórum könyvek)
208. „Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni!"
Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők
visszaemlékezéseiből. [Szerk. Kozák'Gyula és
Molnár Adrienne]. Bp. Századvég K, 1956-os
Int. 1993. 356 p. C56)

Veszteségek, a hadifogság története
209. Sárhidai Gyula: Összegezés újabb adatok
alapján az amerikai légierők magyarországi
gépveszteségeiről. = Repüléstörténeti kon
ferencia, 1993. Bp, Repüléstört. Társ., 1993.
59-69.
210. Stark Tamás: A 2. magyar hadsereg vesz
teségeinek mérlege. = A losonci 23. gya
logezred a Don menti harcokban 1942-1943Salgótarján, Polár Stúdió, 1993. 43-48.
211. Az ezred személyi veszteséglistája. Öszszeáll. Szabó Péter. = A losonci 23. gya
logezred a Don menti harcokban 1942-1943.
Salgótarján, Polár Stúdió, 1993. 61-71.
212. Molnár József: AII. világháború gyöngyösi
áldozatai. = Mátrai tanulmányok 1993- Mátra
Múzeum tanulmánykötete. Gyöngyös, Mátra
Múz., 1993. 119-141.
213. A második világháború és a fasizmus
hódmezőváráshelyi áldozatai. Kiegészítő kö
tet.
Kései
főhajtás,
Emlékünnepségek
Hódmezővásárhelyen
1991-1993- [Szerk.
Makó Imre, Katona Lajos], [Kiadja Emlék
bizottság a második világháború hódme
zővásárhelyi áldozatainak megörökítésére].

Hódmezővásárhely, Emlékbiz., 1993- 228 p.
[50] t. ill.
214. Madaras Jenő: Hamvazószerda. Műegye
temisták a drezdai tűzviharban. A műegye
temisták 1944. decemberi kitelepítésének és
drezdai, majd bajorországi viszontagságainak
története egy szemtanú élményei alapján.
[Bp.] Mikes K., 1993. 223 p. ül.
215. Kovács Mihály: Negyvenezer magyar
levente kálváriája a második világháború
végén. Napló 1945. február 16-tól 1946. május
14-ig. Bp. Orsz. Ped. Kvt. és Múz., 1993. IO6,
[6] p. ill.
216. Kocsis Elemér: Magyar egyetemi hallgatók
odisszeája 1944-45-ben. = Valóság. 1993. 9.
68-84.
217. Fomin, Vitalij Ivanovič: Kettős rabságban.
1. Magyar hadifoglyok a szocializmus illú
ziójának béklyóiban. 2. Miként dicsérte
Rákosi Horthyt, avagy mi történt a „Magyar
Légióval"? - Új Magyarország. 1993. 37. 16.,
49. 16.
218. Gáspár János: Szándék és valóság. Meg
hiúsított hadifogolyálmok hazájuk felsza-
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badításában való részvételéről. = A debreceni
Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új
hadsereg megszervezésére 1945-ben. Bp.
HVK Tud. Munkaszervezési Oszt.. 1993. 141150.
219- Tarcai Béla: Piros volt a parolim.
Hadifogságom naplója 1944. október - 1946.
április. Miskolc, Felsőmagyarország K., 1993.
101 p. [311. ill.
220. Varga Lajos: Népek, nemzetek deportálása
a Szovjetunióban, 1937-1944. - História.
1993.8.11-12.
221. Szebeni Ilona: Haza fogunk menni. Kény
szermunkán a Szovjetunióban. 1944-1949.
Debrecen, Piremon, 1993. 444 p. ill.

222. Egyetlen bűnük magyarságuk volt. Em
lékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai ál
dozatairól (1944-1946). Dupka György
közreadásában. Ungvár, Bp. Patent, Intermix
K, 1993. 323 p. ül.
223. Grif sekretnosti snat. Poteri Vooruzennyh
Sil SSSR v vojnah, boevyh dejstviah i voennyh
konfliktah. Moskva, Voenizdat, 1993. 416 p. A
szovjet fegyveres erők vesztesége háborúban,
hadieseményekben és fegyveres konflik
tusokban. Az 1956-os magyar eseményekszovjet veszteségei: 397. p.

A haditechnika története
224. Bull, Stephen: Évszázadok fegyverei. A
támadó- és védőfegyverek világtörténete.
[Bp.] Corvina K, 1993. 223 p. ill. Eredeti cím:
An historical guide to arms and armour.
225. Temesváry Ferenc: Fegyverek és fegy
veripar. - Pannon enciklopédia. A magyarság
kézikönyve. Bp. Pannon K, 1993. 204-207.
226. Ittzés Dániel, Ivasivka Sarolta: Adatok
Toldi Miklós fegyvereinek történetéhez. Irodalomismeret. 1993. 1-2. 53-58.
227. Pulszky Gábor: „Fegyvert vitézeknek... '.
A „Szigeti veszedelem" fegyverkatalógusa. Irodalomismeret. 1993. 1-2. 50-52.
228. Kedves Gyula: A szabadságharc fegyverei.
- Haditechnika. 1993. 2. 46-50., 3. 49-51.
229. Bonhardt Attila, Sárhidai Gyula, Winkler
László: A Magyar Királyi Honvédség fegy
verzete. [Bp.] Zrínyi K, [1993.] 475 p. ill. Ism.:
Pataky Iván: Könyv a magyar királyi
honvédség fegyverzetéről. - M. Polg. Véd.
1993. 12. 15.
230. Myatt, Frederick: Korszerű kézifegyverek.
Bp. Zrínyi K, 1993. 235 p. ill. Eredeti cím:
Modern small arms. Történeti visszatekin
téssel.
231- Winkler Gusztáv: A harci kocsik fejlődése
és alkalmazása. = Militaria modell magazin.
1993. 3. 22-23.
232. Keresztes Lajos: A német páncélos fegy
vernem legfontosabb
fegyverei
a II.
világháborúban. = Militaria modell magazin.
1993. 2. 10-11, 3. 26-27.
233. Bíró Ádám: A 44. M Tas magyar nehéz
harckocsi terve 1943-44-ben. = Haditechnika.
1993. 1.39-43.
234. Bíró Ádám: A T-38 típusú könnyű harc
kocsi a Magyar Királyi Honvédség hasz
nálatában. = Haditechnika. 1993. 4. 65-71.
235. Schmidt László: A Maus német óriás
harckocsi. - Haditechnika. 1993. 3. 57-60,

236. Sárhidai Gyula: A Botond terepjáró
tehergépkocsi. • Militaria modell magazin.
I993.3.2O-2I.
237. Schmidt László: A Thor 60 cm űrméretű
német mozsár. - Haditechnika. 1993- 2. 5 3 57.
238. Schmidt László: A Goliath kábel-távirá
nyítású robbantópáncélos a második világ
háborúban. - Haditechnika. 1993. 1. 43-46.
239 Béres Endre: A műszaki zárás eszközei a
két világháború között. - Akad. közi. 198.
1993. 7-14.
240. Schmidt László: A 43. mintájú német
üvegakna. - Haditechnika. 1993- 4. 52-53.
241. Horváth Csaba: A Magyar Királyi Hon
védség rejtjelző eszközei 1940-42-ben. Militaria modell magazin. 1993- 3- 11-12.
242. Vörös Béla: A magyar hadseregek táv
beszélőeszközei. 1. r., 1867-1945. = Hadi
technika. 1993. 3. 65-71.
243 Horváth János: Őrnaszádok tüzérségi
felszerelése 1915-1945. - Haditechnika. 1993.
1. 34-38.
244. Horváth János: A német „zsebcsatahajók"
kialakulása. - Haditechnika. 1993. 4. 61-64.
245. Csonkaréti Károly: Mi rejlik a csatahajó
gyomrában? = Élet és tud, 1993. 35. 11061108.
246. Vértes Endre: A Royal Navy repülőgép
hordozó flottájának kialakulása. 1. r. = Hadi
technika. 1993. 4. 54-61.
247. Vértes Endre: A japán haditengerészet
repülőgép-hordozói. » Haditechnika. 1993- 1.
47-53., 2. 58-61.
248. Vértes Endre: A japán haditengerészeti
repülőegységek terminológiája. • Haditech
nika. 1993. 3. 52-56.
249. Nahnm, Andrew: Repülő gépezetek. Bp.
Park K, 1993. 62 p. 2 t. fol. ill. (Szemtanú)
Eredeti címe: Flying machine.
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250. Grosz, Peter M. et al.: Austro-Hungarian
army aircraft of World War One. Mountain
View, Flyng Machines Press, 1993. 563 p. ill.
Az osztrák-magyar hadsereg repülőgépei az
első világháborúban.
251. Winklenié Horváth Éva: Ahonnan egykor
felszálltak... = Repüléstörténeti konferencia
1993. Bp. M. Repüléstört. Társ., 1993. 31-40.
Budapesti repülőterek az első világháborútól
a második világháború végéig.
252. Winkler László: Osztrák-magyar hadi
repülők az első világháborúban, = Repü
léstörténeti konferencia 1993. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 1993. 9-16.
253- Winkler László: A Magyar Lloyd Repü
lőgép és Motorgyár repülőgépei az I. világ
háborúban. - Militaria modell magazin. 1993.
1.6-7., 2.8-9.
254. Horváth János: Az osztrák-magyar repü
lőgép-fedélzeti géppuskák különleges tölté
nyei 1914-1918. = Haditechnika. 1993. 2. 5 1 53.
255. Gibás Andor: Az I. világháború utáni pol
gári és katonai lajstrom jelek összefüggései. =
Repüléstörténeti konferencia 1993, Bp. M.
Repüléstört. Társ., 1993. 41-48.

256. Koháry István: A vadászrepülők rávezetési
rendszerének felépítése és működése NagyBritannia légvédelmi rendszerében az 1940-es
légicsata idején. = Akad. közi. 195. 1993- 4550.
257. Kovács Ferenc: A Magyar Királyi Honvéd
Légierőt Heinkel He 46-os gépeinek tör
ténete. = Aero história. 1993. december 2954.
258. Punka György: Magyar Bf 109 gépek a
repülőesemények tükrében. - Repülés
történeti konferencia 1993. Bp. M. Repülés
tört. Társ. 1993. 71-78.
259- Dombi Lőrinc: Selyemkupolák. Fejezetek
az ejtőernyő történetéből. [Bp.] Zrínyi, 1993130 p. ill.
260. Szabó József: Magyar helikopter-szaba
dalom 1909-ből. = Új honvédségi szle. 1993.
4. 153-155.
261. Lajtai János: „Kamov Ka-26"-os helikopter
a magyar katonai repülésben. = Repü
léstörténeti konferencia 1993. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 1993. 105-116.
262. Simon László: A Mi-l-es helikopter. Repüléstörténeti konferencia 1993. Bp. M.
Repüléstört. Társ., 1993. 95-114.

Helytörténet, vártörténet
263- Preil, Arndt: Österreichs Schlachtfelder.
Bd. 3-, Austerlitz 1805; Dresden 1813; Kulm
1813; Leipzig 1813. Bd. 4., Trautenau 1866;
Nachod 1866; Skalitz 1866; Königgrätz 1866.
Graz, Weishaupt, 1993. 2 db. (143, 144 p.) ill.
Ausztriai csataterek. Magyar vonatkozásokkal.
264. Gaali Zoltán: A székely ősvárak története,
mondája és legendája. 1-2. köt. Csíkszereda,
Bp. Kriterion Alapítvány, Akad. K., 1993. 2
db. ill, Hasonmás kiad. Eredeti kiad.: Bp.
Makkay Zoltán Kvk., 1938.
265. Soltész Erzsébet: Régi magyar várak - Alte
ungarische Burgen. Bp. Helikon K., 1993- 76
p. ill.
266. Weithmann, Michael W.-, Die „UngarnFliehburgen" des 10. Jahrhunderts. Beispiele
aus dem südbayerischen Raum. = UngarnJahrbuch. Bd. 20. Jg, 1992. München, Unga
risches Inst., 1993. 1-26. 10. századi ma
gyarok elleni mentsvárak. Példák a dél-bajor
térségből.
267. Fenyvesi László: A temesközi-szörénységi
végvárvidék funkcióváltozásai, 1365-1718. =
Studia Agriensia. 14. köt. 1993. 235-287.
268. Abaúj-Torna vármegye katonai leírása.
1780-as évek. [Szerk. és a kísérő tanulmányt
írta Csorba Csaba], Miskolc, BAZ Megyei

Levéltár, 1993. 195 p. Ül. (Borsod-AbaújZemplén Megyei Levéltári füzetek, 33)
269. Vöö József: Kilencszáz év - kövekben
elbeszélve." A törökök prédára hányták egy
Báta nevű város minden lakosát." [Riporter-.]
Tóbiás Áron. = M. nemzet. 1993. 107. 7.
270. Veress D. Csaba: A győri vár. Bp. Zrínyi,
1993. 195 p. ill.
271. Deák Varga Dénes: Hol rejtőzik Kaposvár
vára? - Somogy megye múltjából. Kaposvár,
1993. 31-46. (Levéltári évkönyv 24)
272. Somogy megye a II. világháborúban.
[Szerk, Szabó Péter, Szili Ferenc], Kaposvár,
Somogy Megyei Levéltár, 1993. 539 p. ül.
Szerzők: Szabó Péter, Bősze Sándor, Füzes
Miklós, Szili Ferenc; előszó: Szakály Sándor.
273- Zachar József: Potsdam - von Ungarn aus
gesehen. • Potsdam. Staat, Armee, Residenz
in
der
preussisch-deutschen
Militär
geschichte: Frankfurt am Main, Berlin, Pro
pyläen, 1993. 75-88. Potsdam - Magyar
országról nézve.
274. Lauschmann Gyula: Székesfehérvár tör
ténete. 1. köt. A honfoglalástól a török
kiűzéséig, 895-1688. 2. köt. A török ki
űzésétől a 18, század végéig, 1688-1800.
t
Székesfehérvár, Székesfehérvár Város Levél-
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tára, 1993. 2 db. (202, 270 p.) ill. (Köz
lemények Székesfehérvár város történetéből)
275. A királyi Szigetvár 1547. évi leltára. Egy
évszázadon át kallódó forrás jelentősége

Szigetvár történetében. (Közread, és bev.)
Pálffy Géza. = Hadtörténelmi közi. 1993. 3.
74-100.

Életrajzok, megemlékezések
276. Bóna István: A hunok és nagy királyaik.
[Bp.] Corvina K., 1993- 274 p. ill.
277. Fodor Pál, Hegyi Klára, Ivanics Mária:
Török és tatár hódítók. [Bp] Kossuth, 1993.
78 p. ill. (A világtörténelem nagy alakjai)
278. Jónás Ilona, Sz.: A középkor nagy csá
szárai. [Bp.] Kossuth, 1993. 74 p. ill. (A világ
történelem nagy alakjai)
279. Dolinay
Gyula: Történelmi arczképcsarnok. Bp. Kassák K, 1993. 368 p. ill.
(Magyar királyok és hősök arczképcsarnoka
2) Hasonmás. Eredeti kiad. Bp. Szerző, 1886.
280. Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek. Ma
rosvásárhely, Mentor K, 1993. 66 p. 16 t. fol.
Ül.
281. Heckenast
Gusztáv:
A Rákóczi-sza
badságharc tábornokai. (Életrajzi adattár.) - A
tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda
Kálmán 80. születésnapjára. Bp. MTA Történetttud. Int., 1993. 163-174.
282. Ács Tibor, Bencze László: Magyar hon
védelmi miniszterek 1848-1945. 1. - Új
honvédségi szle. 1993- 1. füz. 1-24. 18481918.
283. Liptai Ervin, Szakály Sándor: Magyar
honvédelmi miniszterek. 1848-1945. 2. - Új
honvédségi szle. 1993. 2. füz. 1-27. 19181945.
284. Balogh Gyula: A vezérkar élén. - Új
honvédségi szle. 1993. 6. 1-12. 1945-1993285. Nemeskürtv István: Attila. A hunok királya.
- Élet és tud. 1993. 33. 1032-1034.
286. Vékony Gábor: Az igazi Attila. - Világ
szövetség. 1993. 16. 11.
287. Benda Kálmán: Bocskai István. 2. kiad. Bp.
Századvég K, 1993 211 p. (Századvég
biográfiák)
288. Ács Tibor: Bolyai mint hadmérnök. - Élet
és tud. 1993. 7. 212-215.
289. Érni, P.: Küldönc volt a „rakétapápa". Létünk. 1993. 1. 18-19. Werner von Braun,
Peenmünde
290. Várkonyi Ágnes, R.: Comenius Európa
békéjéről. - Szomszédaink között KeletEurópában. Emlékkönyv Niederhauser Emil
70. születésnapjára. Bp. MTA Történettud.
Int., 1993. 63-74.
291. Féja Géza: Dózsa György. Történelmi ta
nulmány. Bp. Aqua, 1993. 282 p. Hasonmás
kiad. Eredeti kiad. Bp. Mefhosz, 1939.

292. Kenyeres Dénes: Egy tábori pap - kezében
kereszttel. - M. honvéd. 1993- 4. 42-43. Erdőssy Imre - Branyiszkó, 1849.
293 Bencze László. Milyen ember volt Ferenc
Ferdinánd? - M. honvéd. 1993. 26. 40^41.
294. Goebbels, Joseph: Napló. Részletek. (1943.
április 18-1944. június 7.) - Valóság. 1993. 10.
91-102.
295. Ormos Mária: A Hitler-életrajz buktatói.
Bp. História, MTA Történettud. Int., 1993. 27
p. (História könyvtár. Előadások a törté
nettudomány műhelyeiből, 3)
296. Ormos Mária: Hitler és a történelem. Kritika. 1993. 1. 14-15.
297. Tomka Béla: A Hitler-jelenség és a har
madik birodalom uralmi rendszere. • Szá
zadok. 1993. 2. 312-331.
298. Magvari Barna: Horthy István rejtélyes
halálának, körülményei. - Somogy. 1993. 1.
69-71.
299. Szepesi József: Hogyan halt meg Horthy
István? - M. honvéd. 1'993- 16. 42-43.
300. Horthy Miklós. Dokumentumok tükrében.
Közzéteszi H. Haraszti Éva. Bp. Balassi K,
1993. 118 p. [8] t. ill.
301. Pusztaszeri László: Horthy: Egy élet Ma
gyarországért. - Világszövetség. 1993- 17-18.
8-9., 19. 10-11.
302. Lukács, John: Horthy Miklós. 1868-1957. M. hírlap. 1993. 205. mell. II.
303. Csonkaréti Károly: Horthy, a tengerész.
Bp. Zrínyi, 1993. 135 p. 6 t. ill.
304. Sipos Péter: Horthy Miklós az első vi
lágháborúban. - Történelmi szle. 1993- 1-2.
79-100.
305. Sipos Péter: Horthy Miklós, a kormányzó.
- M. nemzet. 1993. 206. 10.
306. Sipos Péter: Előportré a névadóhoz.
Horthy Miklós a tengerésztiszt. = Világosság.
1993. 6. 18-25.
307. Magvari Barna: Horthy Miklós és a má
sodik világháború. 125 éve született a kor
mányzó. - Heti kis újság. 1993- 26. 5-6.
308. Macartney, C. A.: Egy angol professzor
beszélegetései Horthy Miklóssal. Részletek,
[1.] Miért volna ő háborús bűnös? [2.] „Nem
kedvelte az orosz stílust". - Élet és tud. 1993.
36. 1128-1130., 37. 1160-1162.
309. Gosztonyi Péter: Horthy az emigrációban.
= M. nemzet. 1993. 204. 12.
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310. Gosztonyi Péter: Horthy Miklós szám
űzetésben (1944-1957). = Palócföld. 1993. 5.
485-499.
311. Tamási Tamás: Végtisztesség Kendereden.
= Új Magyarország. 1993. 207. 1., 5. Horthy
Miklós újratemetése.
312. Hamvak hazája: Kenderes. Horthy Mik
lósról - a nyilatkozatok tükrében. = Új Ma
gyarország, 1993. 206. 13-14.
313- Szabó József: A szabadságharc törté
netírója. = Új honvédségi szle. 1993. 8. 79-83.
Horváth Mihály
314. Held József: Hunyadi János pályája. =
História. 1993. 1. 13-15.
315. Vargyai Gyula: Álló és mozgóképek
Kállay Miklósról. - M. nemzet. 1993. 87. 6.
316. Pethő Tibor: Aki megkísérelte a lehe
tetlent. Emlékezés Kállay Miklósról, = M.
nemzet. 1993. 89. 19.
317. Zászlós Levente: Végtisztesség Kállay
Miklósnak. = Új Magyarország. 1993. 88. 6.
318. Font Márta: így élt Könyves Kálmán. Bp.
Móra, 1993. 155 p. ill. (így élt)
319. Kelemen Antal: A szétzilált szivárvány. Egy
könyv, nem csak repülők részére. [Bp.] Orient
Press, [19931. 214 p.
320. Ács Tibor: Egy hadtudós bicentenáriumához. = Új honvédségi szle. 1993- 12.
100-103. Kiss Károly
321. Ács Tibor: 200 éve született Kiss Károly
honvéd ezredes. Legismertebb szava a hon
véd. = M. honvéd. 1993. 32. 40-41.
322. Róbert Péter: 200 éve született Kiss Károly,
a sokoldalú katona és tudós. = Új honvédségi
szle. 1993. 8. 75-78.
323. Kosáry Domokos: Klapka György és Duka
Tivadar. - A tudomány szolgálatában. Em
lékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára.
Bp. MTA Történettud. Int., 1993. 319-322.
324. Sipos Péter: „Hűséges szolgája az ő urá
nak." Lehár Antal (1870-1962). = História.
1993. Plusz (11.) 3-6.
325. Reisz T. Csaba: Lipszky János élete és
munkássága. = Új honvédségi szle. 1993- 11.
35-40.
326. Makláry László: Egy kis háborús magán
történelem. = Akad. közi. 193- 1993. 117-124.
Második
világháborús
visszaemlékezés,
1942-1945.
327. Horváth Miklós: A forradalom tábornoka.
Maiéter Pál (1920-1958). = M. honvéd. 1993.
23. 40., 24, 41.
328. Horváth Miklós: Maiéter kontra Pongrátz,
Pongrátz kontra valóság, = Új Magyarország.
1993. 59. 9., 60. 13.
329. Horváth Tamás, Ordódy György, Kulcsár
Györgyi: Történetírás - kontra lakkművészeti

koncepció. = Új Magyarország. 1993- 71. 7.
Horváth Miklós „Maiéter kontra Pongrátz,
Pongrátz kontra valóság c. cikkéhez,
330. Gosztonyi Péter: „Mondom, tanú vagyok.
Láttam." Különvélemény Pongrátzról és Ma
iéterről. = Új Magyarország, 1993- 97. 9.
331- McCarger, James (Felix, Christopher): A
titkos háború. Bp. Európa, 1993- 331 p.
Eredeti cím: A short course in the secret war.
332. Egy amerikai hírszerző Magyarországért,
James McCarger, alias Christopher Felix Bu
dapestén. [Riporter:] Frech Magda. = M.
nemzet. 1993. 129. 19.
333. Józsa György: Moltke kapitány Pest-Budán
1835-ben. = Hadtörténelmi közi. 1993. 2. 9 3 106.
334. Nagy Imre. Egy magyar miniszterelnök.
Összeáll, és szerk. Dér Ferenc. Pécs, Régió K.,
1993. 228 p.
335. Umvin, Peter: Pusztából kiáltott szó. Nagy
Imre és a magyar forradalom. [Bp.] Héttorony
K, [1993?] 212 p.
336. Hautzinger Gyula: Száz éve született
Náray Antal. = M. honvéd. 1993. 48. 34-35.
337. Szakály Sándor: A Koronaőrség utolsó
parancsnoka. = M. honvéd. 1993- 39. 11.
Pajtás Ernő (1896-1950).
338. Ács Tibor: Petőfi, a közkatona. = Új hon
védségi szle. 1993. 5. 2-11.
339- Bencze László: Ki volt Pilsudski marsall?
Josef Mieczyslaw Pilsudski (1867-1935). = M.
honvéd. 1993.23.41.
340. Kapronczay Károly: Pilsudski. Diktátor
vagy hazafi? = Élet és tud. 1993. 28. 874-876.
341. Csikány Tamás: Psotta Móric honvéd
ezredes. [Bp.] MH Okt. és Kult. Anyagellátó
Közp., 1993. 32 p. [8] t. ill. (Vitézek, vár
kapitányok, hadvezérek, generálisok)
342. Nagy László: Aki elbánt „konttyal, ka
lappal". = M. honvéd. 1993. 22, 40-41. Rá
kóczi György (1593-1648).
343. Szakály Sándor: Erwin Rommel. Háború
gyűlölet nélkül. = M. honvéd, 1993. 37. 2425.
344. Ábrán László: A harcoló Lengyelország
megtestesítője. = M. nemzet. 1993- 217. 7.
Wladyslaw Sikorski
345. Bokor Péter: Az utolsó győztes had
vezérünk Stromfeld, 1919. = Köztársaság,
1993. 4. 58-62.
346. Györkéi Jenő: A Horthy-korszak titkai.
Stefán Valér és a Rongyos Gárda. = Köz
társaság, 1993. 10. 61. 64-65., 11. 60-64., 12.
60-64.
347. Kis András: A nemzeti haderő védel
mében. Emlékezés B. Szabó Istvánra. = Nép
szabadság. 1993. 72. 6.
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348. Horváth András: Száz éve született. • M.
honvéd. 1993. 12. 42-43.
B. Szabó István (1893-1976).
349- A koronatanú megszólal. Dr. Ostoros
Gyula vallomása Sziklai Sándor haláláról.
[Riporter:] Györkéi Jenő. - Új Magyarország.
1993. 7. 8.
350. Gosztoiiyi Péter: „Egy lépést se hátra".
Sztálin - a hadvezér, a hadseregszervező. M. nemzet. 1993. 54. 10.
351. Bodó László: Toldi Miklós. Legenda és
valóság. [Bp.] MH Okt. és Kult. Anyagellátó
Közp., 1993. 56 p. [16] t. ill. (Vitézek,
várkapitányok, hadvezérek, generálisok)
352. Fogarassy
László:
Tombor
Jenő
vezérezredes (1880-1946). - Palócföld. 1993.
1. 92-105.
353. Szakály Sándor: Néhány adat Ferjentsik
Ottokár - később Tövisházy-Ferjentsik Ottó
katonai pályafutásához. - M. honvéd. 1993- 1.
37.
Szakály Sándor. Még egyszer a honvédség
(megbízott) főparancsnokáról. - M. honvéd.
1993. 9. 37.

Előzmény: Kacsó Lajos interjúja TövisházyFerjentsik Ernővel. = M. honvéd. 1992. 47. 36.
354. Szerdahelyi Pál: Egy tudós tábori lelkész
emlékezete. In memoriam Urban Ernő (19081943). - M. honvéd. 1993. 11. 42-43.
355. Janosik József: Egy halk, szőke re
pülőtisztről... - Repüléstörténeti konferencia
1993. Bp. M. Repüléstört. Társ., 1993. 147149.
Vesztényi János 1907-1977.
356. Adonyi Naredy Ferenc: Adalékok Vörös
János életrajzához. [Riporter:] Egri Magdi. = M.
honvéd. 1993. 46. 25.
357. Skandalum. Magyar közéleti botrányok,
1843-1991. Összeáll. Gerő András. Bp. TTwins K., 1993. 249 p.
A tartalomból: Hermann Róbert: A „rend
őrminiszter" és a Zichy-gyémántok 27-54. p.
358. Kenyeres Dénes: A vérvédő asszony. - M.
honvéd. 1993. 5. 43.
Zrínyi Ilona (1643-1703).
359 Sárhidai Gyula, Török László: Zsámboki
Dezső és Sallós Géza hősi halálának története
- 49 év után - Repüléstörténeti konferencia
1993. Bp. M. Repüléstört. Társ., 1993. 145146.

III. AZ EGYETEMES ES MAGYAR HADTÖRTENELEM A KEZDETEKTŐL NAPIAINKIG
360. Európa története. [Szerzők: Orosz István et
al], [a kötet szerk. Gunst Péter], Debrecen,
Csokonai K„ 1993. 432 p. [7] t. ill.
361. Dnroselle, Jean-Baptiste: Európa népeinek
története. [Bp.] Officina Nova, [1993]. 424 p.
ill.
362. Nagy László: Magyarország Európában. A
honfoglalástól a közelmúltig. Bp. Honffy K.,
1993. 309 p. ill.
363. Bogvay Tamás: Magyarország története
távlatból. Kosáry Domokos előszavával. Bécs,
Bp., München, Mérleg K., 1993. X, I68 p. 2 t.
Eredeti cím: Grundzüge der Geschichte Un
garns.
364. Pannon enciklopédia. A magyarság kézi
könyve. [Főszerk. Halmos Ferenc], Bp. Pan
non K, 1993. 630 p. ill.

365. Kerékgyártó Árpád: Magyarország emlék
napjai. [Előszó ... Gazda István ...] Bp. Keres
kedelmi K., 1993. XXXII. 712 p. (Tudo
mánytár, 23)
Hasonmás kiadás. Eredeti kiad. Bp. Lauffer.
1882.
366. Horváth Csaba: Magyarország képes tör
ténete 1938-1992. Pécs, Prezident K., 1993.
207 p. ill. (Ék sorozat)
367. Szauter Lajos: Folyamatosság és megszakítottság az újkori magyar hadtörté
nelemben. - Akad. közi. 1993- 4. különszám,
61-74.
368. Drágán, Josif Constantin: Istoria românilor.
Bucuresti, Ed. Europa Nova, 1993. 335 p. ill.
Román történelem. Magyar vonatkozásokkal.

A kezdetektől a XV. század végéig
369. Göuczöl Enikő: A középkori Európa.
[Szeged], Szent Gellért Egyházi K., 1993. 118
p. ill.
370. Lőrincz Barnabás: Westliche Hilftruppen
im Pannonischen Heer. = Gedenkschrift
István Hahn. Bp. ELTE, 1993. 76-86. (Annales
Universitatis Scientianim Budapestinensis de
Rolando Eötvös nominate. Sectio Historica,
tomus 26)

Nyugati segédcsapatok a pannóniai hadse
regben.
371. Klein, Bohuš et al.: Vojenské dejiny
Slovenska. 1. diel, Stručný načrj do roku
1526. Bratislava, Ministerstvo Obrany SR,
1993. 177 p. ill.
Szlovák hadtörténelem. 1. köt. A kezdetektől
1526-ig. Magyar vonatkozásokkal.
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372. Makk Ferenc: Magyar külpolitika, 896II96. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely,
1993. 203 p. ill. (Szegedi Középkortörténeti
Könyvtár, 2)
373. Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a
magyarság régmúltja 1301-ig. Szeged, Szegedi
Középkorász Műhely, 1993. 299 p. Ül.
(Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 3)
374. Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. [Sajtó alá
rend. a bevezetést és a jegyzeteket írta Engel
Pál]. Bp. História, MTA Történettud. Int. 1993398. p. (História könyvtár. Monográfiák, 1.)
375. Róbert Péter: II. András keresztes had
járata. • M. honvéd. 1993. 5. 42.
376. Edward Balliol skóciai hadjárata, 13321334. Részletek a lanercosti krónikából és a
bridlingtoni kanonok gestájából. Ford. és
sajtó alá rend. Kiss Andrea. Szeged, JATE

Történész Diákkör, 1993- 14 p. (Documenta
historica, 10)
377. Engel Pál: A török-magyar küzdelmek
legrégibb fejezte? (Egy magyar lovag levele
Rodoszról 13ó 1-ből.) = Szomszédaink között
* Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser
Emil 70. születésnapjára. Bp. MTA Törté
nettud. Int., 1993. 33-40.
378. Rázsó Gyula: Mátyás király és Európa. = M.
nemzet. 1993. 44. 10.
379. Székely György: Sikerek és ellentmon
dások Mátyás két impérium elleni politi
kájában. • A tudomány szolgálatában. Emlék
könyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Bp.
MTA Történettud. Int., 1993. 33-40.
380. Róbert Péter: Fekete sereg - fekete sorsa. =
Új honvédségi szle. 1993. 5. 90-92.
381. Sokcsevits Dénes: Korbava, a horvátok
Mohácsa, = Élet és tud. 1993. 49. 1546-1547.

XVI-XVII. század
382. Veszprémy László: Temesvár, 1514. július
15. Mi volt a parasztháború igazi oka? = M,
honvéd. 1993.29.40-41.
383. Négyesi Lajos: Valóban így történt? A
mohácsi csata. - M. honvéd. 1993- 39. 40-41.
384. Stippan, Arnold: Türkenabwehr und ge
sellschaftliche Modernisierung im l6. Jahr
hundert. Zur Ausbildung einer neun Sozi
alstruktur in der kroatischen Militärgrenze. =
A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv
Benda Kálmán 80. születésnapjára. Bp. MTA
Történettud. Int., 1993. 78-82.
A török elleni védelem és a társadalmi mo
dernizáció a ló. században.
385. Barta Gábor: Adalékok az 1543. évi török
hadjárat történetéhez. = Hadtörténelmi közi.
1993. 3. 3-17.
386. Kis Péter, Pécsi: Exegeticon. Sajtó alá
rend., a bevezetést és a jegyzeteket írta
Bessenyei József. Bp. Akadémiai K, 1993. 155
p. ül. (Új történelmi tár = Fontes minores ad
históriám Hungáriáé spectantes 5)
387. Zay Ferenc: János király árultatása. Kis
Péter: Magyarázat. Bánffy György: Második
János... török császárhoz menetele. [Öszszeáll., a szöveget gondozta, ford., Bessenyei
József]. Bp. Balassi K., 1993. 157 p. [3] t. fol.
ill. (Régi magyar könyvtár. Források, 2)
388. Sisak u obrani od turaka. Izbor grade
1543-1597 = De Sisaciae arcis a turcis
defensione... Za tisak priredili Jožo Ivanovič
[etc.], uredio Josip Kolanovic. Zagreb. Arhiv
Hrvatske [etc.], 1993- 772 p. (Monumenta
Historica, 2) Sziszek török elleni védelme
válogatott dokumentumok, 1543-1597.

389. Dokument* o sisačkoj biči 1592-1598. Priredio i preveo Josip Barbaric. Zagreb Povijesni archív Sisak [etc.], 1993- 211 p. ül.
A sziszeki csata dokumentumai, 1592-1598.
390. Demény Lajos: A fejedelmi székely politika
mérlege. = A tudomány szolgálatában. Em
lékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára.
Bp. MTA Történettud. Int., 1993. 133-140.
391. Czigány István: Meddig tartott a tizen
ötéves háború? - Élet és tud. 1993. 32. 998999., 33. 1030-1031.
392. Czigány István: 400 éve történt. Az „üres
doboz" és a tizenötéves háború. = M. honvéd.
1993.25.40-41.
393- Niederkorn, Jan Paul: Die europäischen
Mächte und der „Lange Türkenkrieg" Kaiser
Rudolfs IL (I593-I6O6). Wien, Verl. der
Österreichischen Akad. der Wissenschaften,
1993. 559 p. (Archiv für österreichische
Geschichte, Bd. 135)
Az európai hatalmak és IL Rudolf császár
„hosszú török háborúja", 1593-l606.
394. Új bécsi tudósítások a tatai, veszprémi és
palotai erődök és más helyek elfoglalásáról a
kiváló Schwarzenberg gróf által, a szigeti erőd
összeomlásáról és a Törökországban napról
napra erősödő hanyatlásról 1599- Ford. és a
sajtó alá rend. Lévai Judit. Szeged, JATE
Történész Diákkör, 1993. U p . (Documenta
historica, 13)
Eredeti cím: Awisi nuovi di Vienna...
395. Iuanics Mária: A zsitvatoroki békéhez ve
zető út. Az 1599. évi béketárgyalások. =
Történelmi szle. 1993. 3-4. 297-311.
396. Sahin-Tóth Péter: A francia külpolitika és a
Bocskai-felkelés. = A tudomány szolgála-
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tában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80.
születésnapjára. Bp. MTA Történettud. Int.,
1993. 124-131.
397. Bethlen János; Erdély története, 16291673. Bp. Balassi K., 1993. 669 p.
Rerum Transylvanicanim libri quatuor ... ab.
a. I629 usque ad a. 1663. História rerum
Transylvanicanim ab. a. 1662-1663 ad a.
1673.
398. Bene Sándor; Adalékok Zrínyi Miklós téli
hadjáratának történetéhez. - Hadtörténelmi
közi. 1993. 3. 69-73.
399. Bene Sándor: Adalékok Zrínyi Miklós téli
hadjáratának történetéhez. - Somogy. 19934. 54-58.
400. Bene Sándor: ,Jöttem, láttam, s elme
nekültem...". Franz Friedrich Andtler gúny
irata Montecuccoliról. - Irodalomismeret.
1993. 1-2. 36-39.

401. Perjés Géza: A szertefoszlott remények:
Kanizsa ostroma. = Irodalomismeret. 1993- 12. 29-32.
402. Nagy Levente: Zrínyi és Szalárdi, Kanizsa
és Várad. = Irodalomismeret. 1993. 1-2. 3 3 35.
403. Tanulmányok a török hódoltság és a
felszabadító
háborúk
történetéből.
A
szigetvári történész konferencia előadásai a
város és a vár felszabadításának 300.
évfordulóján. Szerk. Szita László. Pécs, Ba
ranya Megyei Levéltár, M. Tört. Társ.
Déldunántúli Csop., 1993. 343 p. ül.
írták: Szakály Ferenc, Nagy László, Varga J.
János, Kalmár János, Sugár István et al.
404. Szita László: Az 1687. évi török elleni
hadjárat a haditudósítások tükrében. = So
mogy megye múltjából. Kaposvár, 1993. 4 7 75. (Levéltári évkönyv, 24)

XVIII. század
405. Czigánv István; Időszerű-e ma Rákóczi? »
M. honvéd. 1993. 36. 32-33.
406. Balló István: Rákóczi zászlai alatt. - M.
honvéd. 1993. 42. 31.
407. II. Rákóczi Ferenc udvari palotás ezre
dének anyagi-szervezeti helyzete 1706-ban.
(Közread, és bev. Bánkúti Imre.) - Had
történelmi közi. 1993. 3. 101-107.
408. Balogh István; II. Rákóczi Ferenc Szabolcs
és Szatmár vármegyében (1703. július-ok
tóber). - Perlekedő évszázadok. Tanul-

mányok Für Lajos történész 60. születés
napjára. Bp. ELTE, 1993. 330-367.
409. Szekffí Gyula; A száműzött Rákóczi. Bp.
Holnap K., 1993. 371 p.
410. Róbert Péter: Az utolsó tatárjárás Magyar
országon. - M. honvéd. 1993- 3. 431717. osztrák-törökliáború.
411. Békeszerződés Nagy-Britannia és az
Egyesült Államok között. 1783- szeptember 3Ford. és sajtó alá rend. Kökény Andrea.
Szeged, JATE Történész Diákkör, 1993. 13 p.
(Documenta historica, 12)

A XIX. századtól 1914-ig
412. Sked, Alan: Der Fall des Hauses Habsburg.
Der unzeitige Tod eines Kaiserreichs. Berlin,
Siedler, 1993. 344 p. ill.
Eredeti cím: The decline and fall of the
Habsburg Empire 1815-1918. A Habsburg
ház hanyatlása. Magyar vonatkozáaokkal.
413. Die Habsburgermonarchie 1848-1918.
[Hrsg. von Adam Wandruszka und Peter
Urbanitsch], Bd. 6., Die Habsburger
monarchie im System der internationalen
Beziehungen. 2. Teilband. Wien, Verl. Öster
reichischen Akad. der Wissenschaften, 1993.
686 p.
A Habsburg Monarchia, 1848-1918. 6. köt. A
Habsburg Monarchia a nemzetközi kap
csolatok rendszerében.
414. Bona Gábor: Március 15. Legyen nép
ünnep!» Élet és tud. 1993. 11. 323-325.
415. Hermann Róbert: Csudáknak éve 18481849. = Pannon enciklopédia. A magyarság
kézikönyve. Bp. Pannon K., 1993- 164-166.

416. Hermann Róbert: Március 15. ünnepi be
szédvázlat. Bp. MH Okt. és Kult. Anyagellátó
Közp. 1993.16 p.
417. Hermann Róbert: 1849. március 15. Az
első évforduló. - M. honvéd. 1993. 10. 42^Í3.
418. Spira György: Az udvar és a forradalmas
március. - Kritika. 1993. 3. 12-14.
U.a. Világtörténet. 1993. ősz-tél. 31-34.
419. Mink András: 1848. te csillag. Az újra le
játszott forradalom. = Beszélő. 1993- 10. 5-7.
420. Március tizenötödike a polgári Magyar
ország születésnapja. Beszélgetés Katona
Tamás történésszel. [Riporter;] Szunyogh
Szabolcs. = Köznevelés. 1993- 10. 3.
421. Gerő András: Március 15. Nemzeti sza
badságünnepünk kalandos történetéből. =
Kritika. 1993. 3. 14-17.
422. Baják László: Forradalmi rendetlenségek
1848 tavaszán. - M. nemzet. 1993. 61. 13.
423. Eötvös József: Az 1848-iki forradalom tör
ténete. Müncheni vázlat. Sajtó alá rend. a
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bevezetőt és a jegyzeteket írta Gángó Gábor.
Bp. Argumentum K., 1993. 208 p. (Eötvös
József történeti és állambölcseleti művei)
424. Urbán Aladár: Kossuth és Görgey 1848
őszén. = Századok. 1993. 1-2. 37-69.
425. Hermann Róbert: Görgei Artúr, a had
vezér. = Új honvédségi szemle 1993. 1. 100108.
426. Szalay Elek visszaemlékezései 1848-49-re.
Szalay Elek emlékirataiból, (Közread., bev.:
Lenkefi Ferenc.) = Hadtörténelmi közi. 19931.145-172.
427. Kársa Ferenc: Szabadságharcos napló. „A
körülöttem és velem 1848. és 1849. években
történt események''. [Sajtó alá rend. Bona
Gábor], Bp. Zrínyi, 1993. 381 p.
Ism.: Hermann Róbert. = Hadtörténelmi közi.
1993. 3. 142-146.
428. A hatvani szabadcsapat névsora. (Közli:)
Hermann Róbert. = Hadtörténelmi közi. 1993.
4.147-159.
429. Kedves Gyula: A 48, honvéd zászlóalj
története az 1848-49-es szabadságharcban
Budavár visszavételétől a feloszlatásáig. =
Hadtörténelmi közi. 1993. 4. 3-42.
1. rész: Hadtörténelmi közi. 1990. 2. sz.
430. Spira György: A magyar negyvennyolc és
a csángók. = A tudomány szolgálatában. Em
lékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára.
Bp. MTA Történettud. Int., 1993. 305-318.
431. Felczak, Waclaw: Lengyel közvetítés az
1848-49-es horvát-magyar konfliktusban. Tiszatáj. 1993. 12. 44-53.
432. Kovács István: Isaszeg a lengyel hősökre
emlékezik. [Riporter:] Kövesdy Zsuzsanna. =
M. nemzet. 1993. 87. 11.
433- Wysocki, Józef: Együtt a szabadságért
1848-1849. Wysocki tábornok emlékiratai. A
magyarországi lengyel légió részvétele az
1848-as szabadságharc hadjárataiban. [...
ford., jegyz, ellátta, bev. ... az életrajzi
névmutatót írta: Kovács István]. Bp. Zrínyi,
1993. 215 p. ill.
Ism.: Lenkefi Ferenc. - Hadtörténelmi közi.
1993. 4. 174-175.
434. Edmund Slaski emlékirata és az erdélyi
lengyel légió. Közread, és bev. Dora Kacnelson, Kovács István. = Hadtörténelmi közi.
1993. 2. 138-175.
435. Perger Gyula: Adatok Jelačic seregének
rábaközi pusztításaihoz. (1848 októbere) »
Soproni szle. 1993. 1. 67-70.
436. Hermann Róbert: 1848. december 30. A
móri ütközet. - M. honvéd. 1993. 52. 40-41.
437. Bereznay László: A tavaszi hadjárat. = M.
honvéd. 1993. 14. 44-45.

438. Hermann Róbert: Buda ostroma, 1849.
Okok és következmények. = M. honvéd.
1993.20. 40-41.
439. Hermann Róbert: Világos - 1849. A fegy
verletétel kérdései, = M. honvéd. 1993- 33.
40-41.
440. Hermann Róbert: Az átléphetetlen határ. =
Új honvédségi szle. 1993. 10. 12-21.
1849. október, alsó-ausztriai hadjárat.
441. Hidasi I. Péter: Pacifikálás. Ferenc József
hadserege Magyarországon, 1849-1859. =
Történelmi szle. 1993. 3-4. 243-259.
442. Gerő András: Hungarian political conflicts
concerning the military question (1865-1868)
= Gedenkschrift István Hahn. Bp. ELTE, 1993163-176. (Annales Universitatis Scientianim
Budapestinensis de Rolando Eötvös nomi
nate. Sectio Historica, tomus 26)
Magyar politikai konfliktusok a katonai kér
désre vonatkozóan (1865-1868).
443. SzijjJolán: 1868. december 5. Megalakult a
Magyar Királyi Honvédség. » M. honvéd.
1993. 49. 40-41,, 50. 40-41.
444. Majoros István: Sedan. A francia-porosz
háború, 1870-1871. Bp. Zrínyi, 1993. 126 p.
ill.
445. Tunstall, Graydon A.: Planning for war
against Russia and Serbia. Austro-Hungarian
and German military strategies 1871-1914.
New York, Columbia Univ. Press, 1993. VIII,
373 p. (War and society in East Central
Europe, vol. 3D. (Atlantic studies on society
in change, No. 78). (East European mo
nographs, No. 374)
Haditerv Oroszország és Szerbia ellen.
Osztrák-magyar és német hadászat, 18711914.
446. Die Protokolle des gemeinsamen Minis
terrates der österreichisch-ungarischen Mo
narchie 1867-1918. Bd. 4
1883-1895.
Bearb. von István Diószegi. Bp. Akad. K.,
1993. 810 p. 1 térk. t. ill.
Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisz
tertanácsának jegyzőkönyvei, 1883-1895.
447. Ballá Tibor: Kémkedés a Monarchia ellen.
= Élet és tud. 1993. 22. 678-680. 23. 712-714.
448. Bencze László: Hosszú, forró béke. A
szlávok megmentője, Oroszország. = Élet és
tud. 1993. 41. 1288-1290.
449. Bencze László: Hosszú, forró béke. Véres
okkupáció. = Élet és tud. 1993. 42. 13331335.
450. Palotás Zoltán: Mi közünk volt Bosz
niához? = M. nemzet. 1993. 206. 17.
451. Bencze László: Hosszú, forró béke. An
golok Egyiptomban. = Élet és tud. 1993. 40.
1260-1262.
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452. Bencze László: Hosszú, forró béke.
Franciák Madagaszkáron. = Élet és tud. 1993.
46. 1448-1450.
453. Bencze László: Hosszú, forró béke. Fran
cia-kínai háború. - Élet és tud. 1993- 47.
1478-1480.
454. Bencze László: Hosszú, forró béke. Az
olasz-abesszin háboríi. = Élet és tud. 1993. 45.
1416-1418.
455. Bencze László: Hosszú, forró béke. Kié
legyen Szudán és Fashoda? = Élet és tud.
1993.43.1364-1367.

456. Bencze László: Hosszú, forró béke.
Angolok a búrok ellen. - Élet és tud. 199344.1381-1383.
457. Bencze László: Hosszú, forró béke. Japán
csapása Oroszországra, = Élet és tud. 1993.
48.1511-1513.
458. Róbert Péter: A balkáni háborúk. (19121913). - Új honvédségi szle. 1993. 9. 95-99.

XX. század
1914-1918/1919
459. Ranchensteiner, Manfried: Der Tod des
Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der
erste Weltkrieg. 2. Aufl. Graz, Wien, Köln,
Verl. Štyria, 1993. 719 p,, [81 térk, [32] t. ill.
A kétfejű sas halála, Ausztria és Magyarország
az első világháboríiban.
460. Pataky Iván: Kalandok múltunkból. Kommandóakció a Szuezi-csatorna mellett. - M.
honvéd. 1993.30.40-41.
1914-1915.
461. SziJ/Jolán: A gorlicei áttörés. - M. honvéd.
1993. 17. 42-43.
462.' Schanmann,
Walther, Schubert, Peter.
Isonzó, 1915-1917. Krieg ohne Wiederkehr.
Bassano del Grappa, Ghedina e Tassoti, 1993.
229 p. ill.
Isonzó, 1915-1917. Háború visszatérés nél
kül. Magyar vonatkozással.
463- Liehe»i, Heinz v.: Krieg in den Alpen,
1915-1918. Bd. 1-3. Augsburg, Weltbild Verl.,
1993. 3 db. ill.
Háborti az Alpokban, 1915-1918. Magyar
vonatkozásokkal.
464. Makó Imre: Vásárhely a világhábortiban
1914-1918. - Hódmezővásárhely története. 2.
köt. Hódmezővásárhely, Önkorm. 1993- 865929.
465. Barcsay László: A székely hadosztály. Militaria modell magazin 1993- I. 8-9.
466. Rittinger Rudolf visszaemlékezel az I.
világháborúra és az orosz hadifogságra.
(Közread, és bev. Farkas Gyöngyi.) Hadtörténelmi közi. 1993. 3. 108-135.
467. Seinprun, Jorge: Az októberi forradalom
győzelme katasztrófa volt. = Nagyvilág, 1993.
6-7. 652-656.
468. Gosztonyi Péter: A Vörös Hadsereg. A
szovjet fegyveres erők története, 1917-1989.
[... egy fejezettel kiegészítette és az életrajzi ,
jegyzeteket írta Vargyai Gyula], Bp. Európa
K., 1993. 421 p. ill.

Eredeti cím: Die Rote Armee. Geschichte und
Aufbau der Sowjetischen Streitkräfte seit
.1917.
469. Robert Péter: A breszti béke mai szemmel.
- Új honvédségi szle. 1993. 3. 103-106.
470. Jeszenszky Géza: Angolok a Monarchia
felbontásáról. - História. 1993. 1. 22-24.
471. Fogarassy László: A Monarchia felbom
lása: az utódállamok háborúja egymás ellen. Világtörténet. 1993. ősz-tél, 60-63.
472. Vargyai Gyula: Magyarország hadtör
ténete 1918. októbertől 1919. augusztusig, Új honvédségi szle. 1993. 8. 15-20.
473. Szilassy Sándor: Forradalmi Magyarország,
- Életünk". 1993- 11-12. 987-1001.
1918-1922.
474. Szarka László: A torzóban maradt for
radalom. 1918. október. - História. 1993. 7.
13-14.
475. Az őszirózsás katonai összeomlás het
venötéves fordulójára, (írta: rp.) = Hadak
útján. 1993. 430. 12-14, 431. 11-13.
476. Róbert Péter: Kísérletek Károlyi Mihály
lejáratására. = Új honvédségi szle. 1993. 10.
91-92,
477. Vígh Károly: Hit - csupa illúzióval. - M.
nemzet. 1993. 89. 23.
Az 1918-as forradalomról.
478. Szijj Jolán: 1918. október 31. Az új
Magyarország, A vég és a kezdet. • M.
honvéd. 1993.44.40-41.
479. Szijj Jolán: Honvédő háború volt. = M.
honvéd. 1993. 13. 42-43.
Magyar Tanácsköztársaság.
480. „Minden a miénkľ' Beszélgetés Hajdú
Tibor történésszel. [Riporter:] Bóday Pál Péter.
- M. hírlap. 1993. 66, mell. IV,
A Tanácsköztársaságról.
1918-1939
481. Documents diplomatiques français sur
l'histoire du Bassin des Carpates 1918-1932.
Vol. 1, Octobre 1918-août 1919. Documents
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rec. par Magda Ádám, György Litván, Mária
Ormos. Bp. Akad. K., 1993. LXX, 864 p. [8] t.
Ül.
A francia diplomácia dokumentumai a Kár
pát-medence történetéhez. 1918-1932. 1. köt.
1918 október-1919 augusztus.
482. Vadász Sándor: Svéd diplomáciai jelen
tések (1918-1921). 1, ,,A magyaroknak ma
radó ország." 2. Kevés esély. = Élet és tud.
1993. 38. 1192-1193., 39. 1226-1228.
483- Svéd diplomáciai jelentések Magyar
országról (1918-1920). (Közli:) Vadász Sán
dor. = Világtörténet. 1993. tavasz-nyár, 39-69484. Kollányi Károly: A trianoni boszor
kánykonyha. Cikkek, tanulmányok. Bp. Krá
ter Műhely Egyesület, 1993. 144 p.
485. Vecseklőy József: Nemzetgyilkossági kí
sérlet. Trianon (1919. Párizs). 3. kiad. La
kitelek, Antológia K,, 1993. 293 p. ül.
486. Hegyes Zoltán: Trianon, avagy a béke ára.
= Új Magyarország. 1993. 129. 16-17.
487. Kardos József: Apponyi Albert Trianonja. =
Világszövetség. 1993. 5. 9.
488. Armata romána si Marea Unire. Contribute
la realizarea Unirii si la consolidarea statului
national. [Autori: Gheorglie I. Bodea, et al.]
Cluj-Napoca, Ed. ,,Daco-Pressľ'. 1993. 384 p.
ill.
A román hadsereg és a nagy egyesítés.
Magyar vonatkozásokkal.
489. Lengyel Zsolt K.: Auf der Suche nach dem
Kompromiss. Ursprünge und Gestalten des
frühen Transsiivanismus, 1918-1928. Mün
chen, Verl. Ungarisches Inst., 1993. XII, 470 p.
ill. (Studia Hungarica, 41)
A kompromisszum keresése. A korai transsylvanizmus eredete és formái, 1918-1928.
490. Borbély József: A nyugat-magyatországi
kérdés. = Heti Magyarország. 1993. 10. 2627., 11.26-27.
1919-1921.
491. Boronkai Szabolcs: A nyugat-magyar
országi események az osztrák sajtó tükrében.
(1921, 8. 28.-1921. 9. 10.). = Soproni szle.
1993. 3. 254-263.
492. Fogarassy László: Tervek Nyugat-Magyar
ország osztrák annexiójának meggátlására a
Bethlen-kormány hivatalába lépéséig. = Sop
roni szle. 1993. 4. 322-328.
493- Lehár Antal: Egy katonatiszt naplója, 1919—
1921. = História, 1993. Plusz (11.) 7-50.
Eredeti cím: Erinnerungen. Gegenrevolution
und Restaurationsversuche in Ungarn 19181921, c. kötetből.
494. Boroviczény
Aladár: A király és kor
mányzója. A jegyzeteket és az utószót írta

Pritz Pál. Bp. Európa, 1993. 486 p. [8] t. ill.
(Emlékezések)
Eredeti cím: Der König und sein Reichs
verweser.
495. Sokcsevits Dénes: Az első Jugoszlávia. =
Élet és tud.1993.15.456-458.
496. ÁdámMagda: Hogyan került Horvátország
és Szlavónia Szerbiához? = História. 1993- 4.
20-22.
497. Hóvári János: Csak a törököknek sikerült.
Köztársaság az oszmán romokon. = Élet és
tud. 1993.51. 1606-1608.
1923.
498. Romsics Ignác: A Magyar Királyi Hon
védség kialakulása (1919-1930). = Világ
szövetség. 1993. 4.13-14.
499. Vargyai Gyula: Magyar döntési mecha
nizmus a két világháború között. = Új hon
védségi szle. 1993. 1. 19-23.
500. Koestler, Arthur: Párbeszéd a halállal. Spa
nyol testamentum, [Bp.] Fabula, 1993. 239 p.
Eredeti cím: Ein spanisches Testament.
501. Bán D. András: Egy sajtómágnás sikertelen
magándiplomáciája. Az angol-német meg
egyezési kísérlet kudarcához. = Jelenkor.
1993. 2. 156-163.
Lord Rothermere közvetítési kísérletei a II.
világháború előtt.
502. Firon András: így adta el a Nyugat
Csehszlovákiát Hitlernek. = M. hírlap. 1993.
226. 9.
503. Malá vojna. Vojensky konflikt medzi
Maďarskom a Slovenskom v marci 1939.
Príspevky a materiály z konferencie v
Michalovciach, 30, 3. 1993. Zostavil Ladislav
Deák. Bratislava, Slovac Academic Press,
1993. 98 p.
A kis háború. Magyar-szlovák katonai
konfliktus 1939 márciusában. Konferencia
anyaga.
504. Ravasz István: Magyar önkéntesek a finn
szovjet háborúban. = M, honvéd. 1993- 43.
10-11.
505. Kun Miklós: A Molotov-Ribbentroppaktum. = Köztársaság. 1993. 1. 67-69., 2. 6 7 69., 3. 67-69., 4, 68-71,

1939-1945
506. Juhász Gyula: A lengyel kérdés a második
világháborúban, = História. 1993- 5-6. 38-39.,
42.
507. Ránki György: A világháború és a
Szovjetunió gazdasága. = História. 1993. 313-15.
508. Lukács, John: A párviadal. A nyolc
vannapos párbaj Churchill és Hitler között,
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1940. május lO.-július 31. Bp. Európa K,
1993. 369 p. (8] t. ill.
Eredeti cím: The duell. 10 may-31 July 1940.
The eightday struggle between Churchill and
Hitler.
509. Török Bálint: A dicsőség vége. = M.
nemzet. 1993. 170. 6.
A brit külpolitikáról 1940 és 1944 között.
510. Okváth Imre: Ötven éve történt. A „három
nagy" első találkozója. Teherán, 1943. no
vember 28-december 1. - M. honvéd. 199348. 40-41.
511. Öluedi Ignác: Fordulat a második világ
háború menetében. Ötven éve történt Sztá
lingrádnál. - M. honvéd. 1993- 6. 42-43., 7.
42-43.
512. Ravasz István: A kettős sztálingrádi csata.
Szövetséges hadseregek a Don térségében. Új honvédségi szle. 1993. 1. 24-27.
513- Gosztonyi Péter: Sztálingrád bekerítettje
Paulus vezértábornagy. - Népszabadság.
1993. 43. 23.
514. Horváth Csaba: Anglia és a „Supercharge'.
- M. honvéd. 1993. 45. 40^íl.
515. Patakv Iván: Ötven éve tötrént. Nápoly
négy napja. - M. honvéd. 1993. 40. 40-41.
516. Szász István: A halál 50 órája. - Köz
társaság. 1993. 5. 90-92.
Ardennek,1944.
517. Ravasz István: Május 9. - a béke napja. M. honvéd. 1993- 18. 40-41.
518. Macartney, Carlile Aymler: Teleki Pál
miniszterelnöksége 1939-1941. [Bevezetést és
az utószót írta Csicsery-Rónay István]. Bp.
Occidental Press, 1993- 290 p.
Az October fifteenth. A history of modern
Hungary 1929-1945 c műXIII-XIX. fejezete.
519. Juhász Gyula: A második bécsi döntés. = A
történész józansága. Bp. OSZK, 1993. 142160.
520. Buzatu, Gheorghe: The diktat of Vienna
in contemporary historiography. - Transylvanian Review, 1993. 1. 66-75.
A bécsi diktátum a jelenkori historiográfiában.
521. Montgomery, John Flournoy: Magyaror
szág, a vonakodó csatlós. Bp. Zrínyi, 1993.
245 p.
Eredeti címe: Hungary, the unwilling satellite.
522. Schönherr, Klaus: Magyarország Német
ország politikai és katonai számításaiban. =
Hadtörténelmi közi. 1993. 1. 97-110.
523. Hungarian economy and society during
World War II. Ed. by György Lengyel. New
York [etc.] Columbia Univ. Press, Atlantic
Research and Publ., 1993. 284 p. ill. (East
European Monographs, No. 362). (War and

society in East Central Europe, vol. 29).
(Atlantic studies on society in Change, No.
74)
A magyar gazdaság és társadalom a második
világháború alatt. Szerzők: Lengyel György,
Ránki György, Dombrády Lóránd, Szakály
Sándor, Szabó Károly, Virágh László, Berend
T. Iván, Stark Tamás.
524. Dombrády Lóránd: A magyar könnyű
fegyverzet gyártása 1938 és 1944 között. Hadtörténelmi közi. 1993. 4. 76-117.
525. Juhász Gyula. Határok, háborúk, béke. akadémikus Magyarország 1938-1945 közötti
esztendeiről. [Riporter:] Daniss Győző. Népszabadság. 1993. 84. 27.
526. Rév István: A kommunizmus szálláscsinálója? - Népszabadság. 1993. 204. 12.
A magyar politikai életről 1941 és 1944
között.
527. Ölvedi Ignác: Dokumentumok. (Magyar
ország hadbalépéséről 1940-1941-ből.) - Új
honvédségi szle. 1993. 10. 22-32.
528. Ölvedi Ignác: Sorsdöntő évek. = Új hon
védségi szle. 1993. 5. 98-104.
Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a
második világháborúban c. könyvének elem
zése.
529. Ölvedi Ignác- Akarta-e Bárdossy a Szov
jetunió elleni hadbalépést? - M. nemzet. 1993.
177. 16.
530. Ölvedi Ignác: Vannak még fehér foltok? (A
kassai bombázásról.) - Új honvédségi szle.
1993.4.141-144.
531- Fomin, Vitalij: A sárga sávok titka, avagy
kik bombázták Kassát? = Új honvédségi szle.
1993. 6. 9-14.
532. Szakály
Sándor: Magyarország katona
politikai helyzete a hadbalépéstől a 2. had
sereg kiszállításáig. - A második világháború
és a fasizmus hódmezővásárhelyi áldozatai.
Kiegészítő kötet. Hódmezővásárhely, Emlék
bizottság a második világháború hód
mezővásárhelyi áldozatainak megörökítésére,
1995: 182-186.
533. Szakály Sándor: A magyar királyi hon
védség 2. hadserege keleti hadszíntérre tör
tént kiküldésének előzményei, = A losonci
23. gyalogezred a Don menti harcokban
1942-1943. Salgótarján, Polgár Stúdió, 1993.
13-25.
534. Rázsó Gyula: Az 1942-i német haditerv
hadászati problémái. = A második világ
háború és a fasizmus hódmezővásárhelyi
áldozatai. Kiegészítő kötet. Hódmező
vásárhely, Emlékbizottság a második világ
háború
hódmezővásárhelyi
áldozatainak
megörökítésére, 1993. 178-181.
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535. Bernhardt Attila: Tájékoztató Magyarország
felszereltségi és katonapolitikai helyzetéről,
1942. december. = Hadtörténelmi közi. 1993.
2. 176-190.
536. Diószegi István: A doni katasztrófa a
magyar hadtörténelemben. = História. 1993.
3.3-4.
A „Magyar tragédia a Don-kanyarban" c.
emlékülés előadása.
537. Dombrády Loránd: Egy vereség előjátéka.
= História. 1993. 3. 5-6.
A „Magyar tragédia a Don-kanyarban" c.
emlékülés előadása.
538. Nemeskürty István: Nemzeti létünk te
metői. = História. 1993. 3. 7-8.
A „Magyar tragédia a Don-kanyarban" c.
emlékülés előadása.
539. A doni katasztrófáról véleményem válto
zatlan. Nemeskürty István nyilatkozik a
tábornokok felelősségéről. [Riporter:] N.
Sándor László. = M. hírlap. 1993. 27. 9.
540. Nemeskürty István: Hangos Don. A 2,
magyar hadsereg. [Riporter:] Horváth Zoltán.
= Heti világgazdaság. 1993- 4. 62-63.
541. Vigh Károly: Áldozatok vagy hősök? = M.
nemzet. 1993. 66. 22.
A 2. magyar hadseregről.
542. Czipott György: (Túl) csendes Don. = Heti
kisújság. 1993.2. 11.
543. Fáy István: Don-kanyar. (1942-1943.) =
Hadak útján. 1993- 426. 3-5.
544. Szabó Péter: Nagyapáinkra emlékezve. (A
2. magyar hadsereg katasztrófája a Donnál.)
(Az interjút készítette:) Nádor István. = Élet és
irod. 1993. 5. 7.
545. Szabó Péter: A 2. hadsereg Don melletti
hadműveletei 1942/43-ban. = A második
világháború és a fasizmus hódmezővásárhelyi
áldozatai. Kiegészítő kötet. Hódmezővásár
hely, Emlékbizottság a második világháború
hódmezővásárhelyi áldozatainak megörö
kítésére, 1993. 182-186.
546. Szabó Péter: A 2. magyar hadsereg vé
delmi hadműveletei 1943 januárjában. - Új
honvédségi szle. 1993. 4. 25-33547. Szabó Péter: A 2. hadsereg tragikus vég
napjai a Donnál. = M. honvéd. 1993- 1. 42-43.
548. Szabó Péter: Észak-magyarországi hon
védek a Donnál. Adalékok a magyar királyi
(miskolci parancsnokságú) VII, honvéd
hadtest történetéhez, (1942-1943.) = Szülő
földünk. Borsod-Abaúj-Zemplén, 1993. 20. 934.

549. Bene János, Szabó Péter: Nyíri bakák a
Donnál. Nyírbátor, Nyíregyháza, Báthori Ist
ván Múz., 1992. 150 p.
Ism.: Ujházy László. = Hadtörténelmi közi.
1993.4.181-182.
550. Szabó Péter: A losonci 23. gyalogezred
részvétele a Don menti harcokban (19421943). = A losonci 23. gyalogezred a Don
menti harcokban 1942-1943. Salgótarján,
Polár Stúdió, 1993. 27-41.
551. Zsigmondi László: A 2. magyar hadsereg
vereségének előzményei és körülményei. Új honvédségi szle. 1993. 2. 13-20.
552. Rémiás Tibor: A doni hősök útja a „halál
völgykatlaná"-n át vezetett. - Szülőföldünk,
Borsod-Abaúj-Zemplén. 1993. 20. 5-8,
553. Kerényi Egon: Visszavonulás a Don nyu
gáti partjáról. = Új honvédségi szle. 1993. 1.
27-34.
554. Zsebesi László: Az 1942-43- évi doni
harcok. Horváth Béla tüzérbemérő tizedes
naplója nyomán. = Szülőföldünk, BorsodAbaúj-Zemplén. 1993. 20. 35-44.
555. Jakab László: A Don menti visszavonulás
egy éjszakája. (Naplórészlet.) - Szülőföldünk,
Borsod-Abaúj-Zemplén. 1993. 20. 45-47.
556. A Donnál. Stefán László visszaemlékezése.
Az interjút készítette és lejegyezte: Rémiás
Tibor.
= Szülőföldünk,
Borsod-AbaújZemplén. 1993- 20. 54-59.
557. Salgó Andor naplójából. Összeáll, és a
dokumentumokat válogatta: Rémiás Tibor. •
Szülőföldünk. Borsod-Abaúj-Zemplén. 199320. 49-53.
558. Nagy Béla: A miskolci Doniak. = Szülő
földünk, Borsod-Abaúj-Zemplén. 1993. 20.
69.
559- Kiss Zoltán: Egy életűt állomásai. = Új
honvédségi szle. 1993- 11. 87-93.
Dezső Lajos alez. doni naplójával második
helyezést ért el egy honismereti pályázaton.
560. Jnliász Bálint: Áttörés Scsucsje előtt. 1943.
január 14. Tolna megyei katonákkal a Donnál.
Visszaemlékezés. = Hadtörténelmi közi, 19931.119-144.
561. Kamarás Oszkár; Visszaemlékezés a sal
gótarjáni 53/III. zászlóalj doni harcaira. = A
losonci 23. gyalogezred a Don menti
harcokban 1942-1943. Salgótarján, Polár
Stúdió. 1993. 49-59.
562. Ravasz István; Ötven éve történt. 1. Az
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1993. 37. 40-41., 38. 40-41.
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Népszabadság. 1993. 66. 22,
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szállása 1944. március 19. [Bp.] MH. Okt. és
Kult. Anyagellátó Közp., 1993. 96 p.
(Emlékezések, sorsok, katonatörténetek, 14.)
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Európa. 1993- 323 p. (Extra Hungáriám)
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11.
568. Jaki is János. A m. kir. IV. ö. hadtest 1944.
szeptember 13-án indított támadó hadmű
veletének előkészítése. - Akad. közi. 196.
1993. 133-152.
569. Bokor Péter: Wehrmacht-hadinapló '44. Népszabadság. 1993. 183. 22.
570. Báró Ullmann György naplójegyzetei.
Debrecen. 1945. február 27. - április 1.
(Közread, és bev.) Kövér György. - Valóság.
1993. 7. 61-87.
571. Ravasz István: Bolgár csapatok Magyar
országon 1945 tavaszán. - Bulgáriája Military
Review, Magyar Honvéd, Új Honvédségi
Szemle '93. Különkiadás. [Kiad] Bolgár Közt.
Honvédelmi Min., Magyar Közt. Honvédelmi
Min. Bp. Zrínyi, 1993. 49-56.
572. Ptmtigam, Josef Paul: Vom Plattensee bis
zur Mur. Die Kämpfe 1945 im Dreiländereck.
2. Aufl. Feldbach, Krois, 1993. 424 p., [16] t.
térk. ill.
A Balatontól a Muráig. Harcok három ország
találkozásánál 1945-ben.
573. Gazsi József: Gondolatok a magyar nem
zeti ellenállásról. = Új honvédségi szle. 1993.
6. 86-90.
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579. Sárközi Sándor: Zászló Buda várkapuján.
= M. honvéd, 1993.6. 21.

Budai Önkéntes Ezred
580. Kis András: Hová tűntek a katonák? Ma
gyar Honvédség, 1945. = Köztársaság. 199313. 59-61, 64-65.
581. Ölvedi Ignác: Visszatekintés az 1. had
osztály megalakulására. = Új honvédségi szle.
1993. 3. 14-19.

1945-1993.
582. Stark Tamás: Út a békeszerződéshez. Do
kumentumok. - Századok. 1993. 5-6. 781831".
1945-1946.
583. Lagzi István: Közép-Kelet-Európa Jalta utá
niesztendői. » Somogy. 1993. 5. 72-77.
584. Romsics Ignác: Bethlen István és az
autonóm vagy független Erdély lehetősége.
1944-1946. - Világszövetség. 1993. 2. 12.
585. Markó György: A „debreceniek". Had
seregszervezési próbálkozások 1945 tava
szán. • A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kor
mány kísérlete egy új hadsereg megszer
vezésére 1945-ben. Bp. HVK Tud. Mun
kaszervezési Oszt., 1993. 53-61.
586. Balogh Gyula: A Szövetséges Ellenőrző
Bizottság felügyelete a Magyar Honvédség
felett. - A debreceni Ideiglenes Nemzeti
Kormány kísérlete egy új hadsereg meg
szervezésére 1945-ben. Bp. HVK Tud. Mun
kaszervezési Oszt., 1993. 156-184.
587. Balog/i Sándor: Az Ideiglenes Nem
zetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány
létrejöttének nemzetközi feltételei. A kor
mány mozgástere és kényszerpályája. = A
debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány kí
sérlete egy új hadsereg megszervezésére
1945-ben. Bp. HVK Tud. Munkaszervezési
Oszt., 1993. 12-28.
588. Foniin, Vitalij: A szovjet állami és párt
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szervezéséhez. - A debreceni Ideiglenes
Nemzeti Kormány kísérlete egy új hadsereg
megszervezésére 1945-ben. Bp. HVK Tud.
Munkaszervezési Oszt., 1993 151-155.
589. Föglein Gizella: Pártok és hadsereg Ma
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mint antifasiszta hagyomány. = A debreceni
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szeptember. - M. honvédség. 1993. 46. 4041.
594. Fórizs Sándor: Határesemények a magyarjugoszláv államhatáron 1951—5 2- ben. = Új
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80-94.
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„Tauwetter'' und neuem Frost. Ostmiteleuropa 1956-1970. Hrsg. von Hans Lemberg.
Marburg/Lahn, Herder-Inst., 1993. 13-19.
(Historische und Landeskundliche Ost
mitteleuropa-Studien, 11)
Lengyelország és Magyarország 1956. Köl
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603. Budapest jelenti Varsónak. (Lengyelország
budapesti nagykövetségének jelentései, 1956
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3-áig. (Vál., bev. Tischler János.) = Társadalmi
szle. 1993. 10. 79-94,
606. Vojenská a dalši opatfeni Československa
v dobe povstaní v Madarsku na podzim 1956.
Sborník vybraných dokumentu. K vydaní
pfipr. Jifi Bílek [et al.]. 1-2. díl, Praha.
Historicky ústav Armády České republiky,
1993. 2 db. (258 p.)
Csehszlovákia katonai és más intézkedései az
1956. őszi magyar felkelés időtartama alatt.
Dokumentumgyűjtemény.
607. Radev, Sztojan: Az 1956-os magyar
forradalom Bulgáriában a bolgár titkos
szolgálat archívuma tükrében. = Bulgarian
Military Review, Magyar honvéd, Új Hon
védségi Szemle '93. Különkiadás. [Kiad.]
Bolgár Közt. Honvédelmi Min., Magyar Közt.
Honvédelmi Min. Bp. Zrínyi, 1993. 39-48.
60S. Szidiropulosz Archiinedesz: A görög emig
ráció a forradalomban. (1956.) = Világosság.
1993.10. 76-83.
609. Pietro Nenni a forradalomról. Heltai
György és Pietro Nenni levélváltása, I96II962. (Közread, és bev.: Kenedi János.) =
Világosság. 1993. 10. 62-66.
610. Tunézia kiállása a magyar forradalom
mellett. (Bev. Litván György.) = Világosság.
1993. 10.58-61.
ÓH. Király Béla: A magyar kérdés az ENSZben: I956-I963. " A tudomány szolgálatában.
Emlékkönyv Benda Kálmán 80. szüle
tésnapjára. Bp. MTA Történettud. Int., 1993.
379-381.
612. ENSZ-Akadémia 1993. Bp. M. ENSZ Tár
saság. 1993.129 p.
A tartalomból: Király Béla: A magyar kérdés
az ENSZ-ben 1956-63. 46-58.
613. Horváth Miklós-: Október 23- Ünnepi be
szédvázlat. [Bp.] MH Okt. és Kult. Anyag
ellátó Közp., 1993.16 p.
614. Horváth Miklós: 1956. Katonai kronológia.
[Bp.] MH Okt. és Kult. Anyagellátó Közp.,
1993- 133 p.
615. Horváth Miklós: A Magyar Néphadsereg és
az 1956-os forradalom. = Bulgarian Military
Review, Magyar Honvéd, Új Honvédségi
Szemle '93. Különkiadás. [Kiad.] Bolgár Közt.
Honvédelmi Min., Magyar Közt. Honvédelmi
Min. Bp. Zrínyi, 1993. 28-38.
616. Horváth Miklós: Részletek a Köztársaság
tér történetéből. - M, honvéd. 1993. 42, 4041., 43. 40-41.
617. Gosztonyi Péter: A Köztársaság téri csata
az oroszok forgatókönyve volt? = M. nemzet.
1993. 102. 7.
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618. Gosztonyi Péter: A szovjet hadsereg Ma
gyarországon 1956-ban. = Társadalmi szle.
1993. 1. 13-27.
619. Eörsi László: A Tűzoltó utcai fegyveres
csoport a forradalomban. Bp. Századvég K.,
56-os Intézet, 1993. 99 p. ül. C'56)
620. RainerM. János: 1956 - a másik oldalról. Élet és tud. 1993. 8-9. 246-247., 264-265.
621. Széli Jenő: „Egyetlen feladatom volt, vi
gyázni, ne történjék valami baj." A Magyar
Rádió 1956-os kormánybiztosának... viszszaemlékezése. [Riporter:] Szalay László. - M.
hírlap. 1993. 133. 11.
622. Moszkvai dokumentumok 56-ból. Vál.,
bev. Litván György. = História. 1993 1. 25-28.
623. Hiányzó lapok 1956 történetéből. Doku
mentumok a volt SZKP KB Levéltárából. Vál.,
előszót és a jegyzeteket írta: Vjacseszlav
Szereda, Alekszandr Sztikalin. Bp. Móra K.,
1993. 326 p.
624. Szántó László: Az 1956-os forradalom
somogyi eseményeinek történeti forrásai. •
Somogy megye múltjából. Kaposvár, 1993365-389. (Levéltári évkönyv, 24)
625. ,,.. nem engedhettük a hatalmat." Az
MSZMP I956. november 13-ai aktívaülésének

jegyzőkönyve. (Közlik és bev. Kiss József,
Ripp Zoltán, Vida István.) - Társadalmi szle.
1993. 7. 77-94.
626. Györkéi Jenő: Kádár János a szovjetek
foglya volt? Új adatok 1956-ról. - Köztársaság.
1993. 16. 46-47.
627. Balló István: Huszonöt éve szállták meg
Csehszlovákiát. Magyar csapatok katonai
fellépése. = M. nemzet. 1993. 193. 6.
628. Patakv Iván: Csehszlovákia - 1968. 1.
„Delta" feladat. 2. A rádióháború. - M.
honvéd. 1993. 34. 4(M1., 35. 40-41.
629. Patakv Iván: '68 forró nyara. A Magyar
Néphadsereg közreműködése Csehszlovákia
I968. évi megszállásában. [Bp.] MH Okt. és
Kult. Anyagellátó Közp., 1993. 112 p. ill.
(Emlékek, sorsok, katonatörténetek, l6)
630. Patakv Iván: A Magyar Néphadsereg és az
intervenció. - História. 1993. 9-10. 54-55., 57.
1968. Csehszlovákia.
631. Huszonöt éve tötént. Fejtő Ferenc: A szov
jetek bevonulása Prágába. Heiszler Vilmos:
Engedtünk a hatvannyolcból. = Beszélő.
1993. 33-34. 21-23.
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ALAPÍTVÁNY
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS
TÁMOGATÁSÁRA
Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó
igazgatója, dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a- Hadtörténeti Intézet és Múzeum
nyugalmazott főigazgatója és dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum munkatársa alapítványt hoztak létre a magyar hadi
történetírás támogatására.
Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti,
politika- és társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek
közzétételét, különös tekintettel az 1867-től napjainkig tartó történeti korszak
eseményeinek feltárására. Segíteni kívánja a magyar hadtörténészek
bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi tudományos
életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván
nyújtani
1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi meg
jelentetéséhez,
2. belföldi konferenciákon való részvételhez,
3. magyarországi kutatómunkához,
4. külföldi kutatómunkához,
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez,
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez.
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt
munkásságáért jutalomban részesít.
Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész,
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója, A
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos,
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens,
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész,
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet igazgatója.
Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok:
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V.,
Harmincad u. 3. Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az
adományozók által meghatározott célra is adhatók.
Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az
alapítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest,
o* 7. Telefon: (00-36-1) 15-69-522, (00-36-1) 15-69-970.

Ara: 1 0 0 - Ft

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra:

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak.

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetéhen külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát.

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség.

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.)

">. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esetleges javításokat a második és
harmadik példányra is kérjük rávezetni.

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza,
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással.

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet.

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári,
kézirattári és bibliográfiai adatokat.

9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.)

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg.

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat
hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét.

